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EERSTE DEEL

AARDE

El que quiere vivir feliz,
no salga de su tierra;
arbol que en paramo naciO,
no puede vivir en sierra.
Laat degeen die gelukkig wil zijn,
nimmer zich in de vreemde begeven;
de boom die op vlakke weide ontsproot,
kan in 't gebergte niet leven.

Spaans volksliedje

EERSTE HOOFDSTUK

VERACRUZ
I
`Het kasteel van Uliia,' sprak een van de mannen, opziend naar het
grimmige, grauwe gevaarte aan stuurboord. 'Of het niet erger is air
gevangen te zitten dan hier ?'
Hij veegde het zweet af, dat in lange beken langs zijn smoezelig gezicht liep, en kletste met een snel handgebaar de droppels over het dek.
Daarop maakte hij een beweging als wilde hij zijn voorhoofd met zijn
mouw afvegen, maar nu ontdekte hij weer dat zijn bovenlijf naakt was,
en uit zijn broekzak diepte hij een stuk poetskatoen op, waarmee hij behalve zijn gezicht ook zijn hals en bovenarmen schoonschuurde. De
felle keerkring-zon stak naalden in de reeds ietwat gebruinde tors, die
mager was en niet bovenmate gespierd.
De matroos die gesproken had, wist spottende blikken op zich gericht van enkele der overige mannen die mee aan de trossen werkten.
Maar het kon hem niet schelen, hij was eraan gewoon. Het kasteel interesseerde hem meer, en terwijl hij opnieuw zich bukte om aan te pakken, kon hij niet nalaten nogmaals te zeggen: 'Zijn ze er in die gevangenis soms beroerder aan toe dan wij hier?'
Ditmaal had de derde stuurman hem gehoord. Hij kwam een stap
naderbij en antwoordde op zijn meest ironische toon die slecht paste bij
zijn nog jonge uiterlijk : 'Als het je hier niet bevalt, Lopez, kan ik ervoor
zorgen dat je morgen omruilt met die air!' En hij wees achteloos-weg
met zijn duim naar het kasteel, welks hard-bezonde, vensterloze muren
steeds reader kwamen; een grijze kolos uit de vaalblauwe zee opgedoken,
waarboven de radio-masten als graten uitstaken, — enorme tandestokers
zoals sommige vraatzieke mensen die nog urenlang tussen de kiezen
houden, na hun maaltijd.
Heel het land met zijn schaarse palmen en zijn lage witte huizen leek
gierig en vraatzuchtig. Een continent als een ontzaglijke kreeft, gelijk
men ziet afgebeeld in oude, bruingeworden reisboeken. En de aankomers zelf, met de magere achtduizend ton van de 'Capdevila', bevonden zich evenals het eiland waarop het kasteel van San Juan de Ulaa
stond, tussen een der scharen van die kreeft, en konden bij een zeebeving of een orkaan gemakkelijk weggenepen worden, zoals de ontzaglijke havenpieren daar om hen heen gekromd lagen. En steeds dichter
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naderden zij het eiland met de kust daarachter, het vervloekte malarianest waaruit een ondraaglijke hitte en de vage stank van moeras en
rottende vruchten hun tot hier, over het glinsterende water tegemoet
woei.
De stuurman trachtte een grijns op zijn gezicht te brengen, en Lopez
zou verachtelijk voor zich uit in het olie-achtige water gespuwd hebben, indien zijn mond niet zo verdroogd geweest was van dit sjouwen
aan dek in de barre zon. Nu vergenoegde hij zich met het uitstoten van
een soort rochel, die alles kon betekenen, tot zelfs berouw en gehoorzaamheid. En de derde stuurman keerde hem de rug toe, omdat van de
commandobrug een fluitje schrilde dat hij beantwoorden moest met de
wijde, ijle armgebaren van iemand die bezig is te verdrinken, en hij
tegelijkertijd voelde, hoe het zweet in zijn oksels kleefde, onder de
witte jas.
Het schip begon zijn achtereind naar het kasteel te wenden, als om
een schuchtere verachting te tonen voor de gevaren van het land.
Lopez, terwijl hij aan de kabels trok, om ze dan snel door de ringen te
laten glijden, die hij met zijn eeltige handen vormde, bedacht dat hij het
kasteel toch eigenlijk wel zou willen zien vanbinnen. Hij sprak nu wel
over gevangenissen, maar hij was er nog nooit een binnengegaan. Hij
stelde zich voor dat het daar koel en vochtig moest zijn,–bepaald aangenaam vergeleken met de verzengende hitte hier. Dit was nu al de
vijfde maal dat hij dit kasteel passeerde, en steeds was het een geheim
voor hem gebleven, een van de vele, vele geheimen die zijn matrozenleven als in een rasterwerk van ijzeren vraagtekens gekooid hielden. In
zijn vrije urea knelde hem dat, en 's nachts in zijn klamme dromen
spookten de gele en bleek-groene kusten die hij nooit betreden had, de
doodse fata-morgana's van witte steden op wolkachtige bergen, en de
gonzende stemmen van mensen in gebouwen die hij niet kon binnendringen. Was het heimelijkst verlangen van de zeeman niet de geborgenheid in de schoot van het maagdelijke, ongeschonden land? Daarom
riepen de diepe bodems hem, onafgebroken; land, overspoelde aarde,
maar garde.
Rufino Lopez had de zee lief, – van de eerste dag of dat hij als een
jonge man was uitgevaren voor de hoge zeeen waar geen vissers zich
meer waagden. De wijde horizonten hadden hem als kind van een
Asturiaans kuststadje, al zo lang hij zich herinneren kon, verlokt. De
dreiging van de bergen – de moederborsten van het achterland – had
hem steeds beangst. En zo was hij een zeeman geworden, die gaarne het
zoeven van een bries door zijn Karen voelde, en gaarne het deinen zag
der verre blauwe einders. Zijn eerste reizen hadden hem de sensatie ge8

leerd van het reikhalzen naar onbekende doeleinden, en het moedeloos
de rug toekeren aan wat nog niet eens doorleefd werd. Hij had de havens
veracht. Ze hadden onrust in zijn Leven gebracht, en maar schamel plezier ; steeds oningeloste beloften van lange dagdromen op zee, met de
bittere nasmaak van zonde en de afgewende blik der schaamte ; eenmaal
bereikt, waren ze hem hatelijk, en verlangde hij altijd weer terug naar de
open zee.
Zo waren de jaren met varen voorbijgegaan. Niets had hem aan land
kunnen houden. Aileen hadden de jaren hem ook geleerd, dat zelfs op
die kleine ronddrijvende gemeenschap die een schip is, geheimzinnige
kabels – geheel andere nog dan de verlangens der bemanning – het aan
de kusten en steden verbonden houden. De navelstrengen der produktie, had hij eens horen zeggen. En er was dikwijls ontevredenheid om
allerlei onrecht : het klein maar dagelijks terugkerend affront van een
slechte behandeling door meerderen, dat gestadig aangroeide tot een
grote en niet meer te vergoelijken belediging. En het grote onrecht van
gedorven loon, van kortingen en boeten, waardoor het trage, misselijlcmakende gevoel was ontstaan, dat hij toch eigenlijk een gevangene was,
hij en de meeste anderen, geketend aan de wal, en geregeerd door een
geheimzinnige compagnie aan land, die het zelfs niet nodig achtte, direct
met haar galeislaven op zee te onderhandelen. De laatste jaren vooral
had hij veel gemopperd en gevloekt ; jongere matrozen hadden hem
gretig aangehoord en hem gelijk gegeven, oudere waren hoofdschuddend van hem weggegaan, zonder commentaar. Maar hij had een slechte
naam gekregen bij de officieren ; zij mochten hem niet meer, ook al
werkte hij even hard als stillere kameraden.
Hij wist dit maar al te goed,– op een schip blijft niets erg lang geheim. Maar wat kon hij eraan doen? In de landen waar hij had kunnen
blijven, nadat hij herhaaldelijk van schip veranderd was, heerste overal
gebrek aan werk, een crisis waarvan iedereen sprak en niemand het
rechte begreep. Hij mocht blij zijn dat hij kon blijven varen, en bovendien haatte hij immers het land. Terwijl het hem vroeger onverschillig
liet, haatte hij het thans, zoals hij ook een schip was gaan haten, en zichzelf, en alles.
De winches begonnen te ratelen, het schip schroefde achteruit, hij
had geen tijd meer om te denken. Het naderde nu de steiger waarop de
Mexicanen stonden met hun brede strohoeden op, die ze moesten vasthouden voor het wegwaaien. Het schip lag al bijna gemeerd. Macario
die zich te haasten had naar het voordek, gafhemterloops een stomp toen
hij langs kwam, en dat bracht Lopez weer tot zichzelf terug. Hij keek
nog eenmaal op naar het kasteel van Ulim, waarboven een gordijn van
9

gloeiend zonlicht hing te dansen, en liet zich toen de trap afglijden naar
het achteronder, want in enkele minuten zou zijn wacht afgelopen zijn,
en kon hij zich in zijn kooi uitstrekken. Hij had het nodig bij deze
hitte.
Of zou hij vragen om aan wal te mogen gaan? Het had geen zin. Hij
had ook geen lust om aan de derde stuurman een verzoek te richten.
Het was trouwens al de zoveelste keen dat hij in Veracruz was; bierdrinken onder de arkaden op het gloeiende plein was nauwelijks een
genoegen, en er viel verder niets te beleven, afgezien van vieze Mexicaanse vrouwen, van wie hij zelfs de reuk niet kon uitstaan, dezelfde
reuk van moeras en rottende vruchten, die hem tot hier tegemoet sloeg
en hem de neusgaten verstopte.
Het lossen was begonnen; het geraas en geschreeuw drong tot in zijn
kooi door, tot onder de naakte arm die hij op zijn oor gelegd had om
het niet te horen en een half uur te kunnen slapen. Rumoerig, krakelig
land, dit Mexico, dat had hij al vaak horen vertellen. Zo heel anders dan
het strenge, rustige Asturie waar hij vandaan kwam, en dat hij nu zelden meer terugzag, rinds hij er geen familie meer bezat, — maar dat hij
zich zo nu en dan met weemoed herinnerde als een in blauwe nevelen
opgelost rijk, met onzichtbare fluitspelers, die de schrijnend-blije muziek van de gaita over het havenstadje lieten beven, terwijl het zacht
terug-echode van de groene heuvels, en in de verte koeklokken klepten
en de grote blauwe vrouwenogen uit zijn jeugd hem aankeken. Een
dromerig land, gelijk een liefelijk-verstilde oceaan ...
Hij lag er nOg aan te denken, en was Mexico alweer geheel vergeten,
toen Macario de halfbloed binnenkwam. Macario was een Cubaan, vrolijk ondanks zijn melancholieke buien, praatgraag en uitgaanderig.
Toen hij zijn bruine schoenen voor de dag haalde en ze voorzichtig begon schoon te vegen, moist Lopez dat de ander nu dadelijk de wal op
zou gaan, en het ergerde hem een weinig dat hij dit soort van geestdrift
allang verspeeld had.
Macario gaf ook geen verdere uitleg. Hij begon zich zwijgend aan te
kleden, te kammen. Toen hij bijna gereed was, bromde Lopez: 'God,
zo'n rotstad!'
'Ik verlang er naar een boom van dichtbij te zien,' antwoordde Macario, de knoop van zijn das schikkend.
`Er is nauwelijks een boom in deze vervloekte plaats,' meesmuilde de
man in de kooi.
Maar de ander zei, lachend om de ergernis van zijn kameraad: Vat
weet jij van bomen, Spanjaard ... Soms zou ik wel tiers mijlen ver willen
lopen om een enkel blaadje groen te zien. Zo'n jonge loot met wat dauw
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erop, een takje bloeiende koffie, een kleine cacaoplant, nog paars en
zijig. 1k heb 66k mijn heimwee.'
Daarover lag Rufino nu te zinnen, nadat hij weer alleen was. Hoe een
boom toch eigenlijk iets wonderlijks is, met wortels vastgeklauwd in de
grond die hem zijn leven lang tot voedsel dient... En hoe hij dan zaden
geeft, waarin weer de gehele plant en al zijn toekomstige vruchten opgesloten zitten, en zo verder tot in alle eeuwigheid, wijder en verder dan
alle denken reikt en alle zeeen stromen. Daarnaast was de oceaan maar
een kale troosteloze rimpelvlakte ; een woestijn van mysterieuze diepte,
een goddelijke geweldige onnodigheid, zoals hijzelf iets onnodigs was .
een golf in de zee, ergens begonnen, ergens verloren, zonder doel en
zonder zin ... Waren er geen mensen als bomen, vruchtdragend, vastgeworteld en zinvol? Het moat wel zo zijn. Zulke mensen, dat waren
de betere soort, – landmensen, wortelmensen, met woning en akker,
met kinderen en een waste levensweg. Met toekomst. Hij was zeemens, – o, hij haatte de zee. Het land met planten en bergen en moederlijke warmte was iets onbereikbaars. Daarom had hij het vroeger ook
gehaat. De zee was strijd, onzekerheid, avontuur van het eentonige. Het
domein voor mannen, waar je tonen moest man te zijn, waar je anders
niet d6Orkwam.
Maar zonder iets liefelijks, zonder geborgenheid, zonder toekomst.
Dat was niet voor hem weggelegd, hij lam niet, hij was gevangene van
de levenslange oceanen, van dit zwerfzieke schip, van deze meedogenloze naakte kooi.
Ergens, onbereikbaar voor hem, bloeide een betere wereld, met beken en bomen en bergen in het zonlicht. Over haar rug liepen vrouwen
en kinderen en stille dieren.
II
Het was als een crisis over hem gekomen, de haat tegen zijn omgeving
waaraan hij nu lucht moest geven, als aan een scheepsruim dat te laat
geopend wordt, en waaruit dan rokerige, bedorven dampen slaan, die je
dwingen met man en macht al de verpeste lading aan dek te brengen, te
luchten of overboord te smijten wat niet meer bruikbaar is. Zo was zijn
weerzin nu uitgebarsten in een onhebbelijkheid waarmee hij zelfs Godde-Heer zou hebben toegesnauwd, als deze het gewaagd had aan dek
van de `Capdevila' te verschijnen en de weg van Rufino Lopez te kruisen. Hij had allang genoeg van alle gezagdragers, en vooral van die
welke naar beneden trapten om des te beter naar boven te kunnen likken, – zulke verticale zwemmers naar de lekkerbeetjes van het kapitaal.
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Omdat hij dergelijke woorden gebruikte, had hij de naam gekregen
van een revolutionair. Doch hij had ze zelf ook maar toevallig opgevangen en alleen aangewend, omdat hij moist dat ze krenkten of angst aanjoegen. En hij had de wil om te beledigen, zonder zich daarbij bloot te
stellen aan wraak. Daarom had hij deze avond de tweede stuurman op
zijn vraag of Lopez niet aan wal geweest was, geantwoord met een
schamper : "t Is onnodig de ene verrottenis met de andere of te wisselen.'
De stuurman had zijn schouders opgehaald en zette toen maar weer
zijn zwaar-stappende wandeling over de voile lengte van het dek voort.
Rufino kon zijn weggaan, omkeren en terugkomen duidelijk horen in
de stilte die nu aan boord heerste, — een zwoele, door nachtelijk water
verzwolgen stilte, die hem moe maakte en melancholiek. `Als er nu nog
muskieten komen, dan word ik razend,' dacht hij, wrevelig omdat hij
vergeten had zijn handen en gezicht met citroensap in te smeren.
zijn wacht duurde nog een stuk na middernacht, en hij trachtte te
luisteren naar de geluiden van de stad, die als een ver en gesmoord
gedruis tot hem kwamen, — een vergroofd ruisen van de zee, gelijk de
kleine talloze lichtjes aan de oever het sterrengeblink vergroofden. Het
was een karikatuur van de werkelijkheid der open nachten op zee, maar
zwoel en volbloedig, verontreinigd, maar wulps ; aapachtig, maar bijna
tastbaar geworden. De grote geheimzinnigheid van de natuur was nader
gekomen, en het leek alsof hij slechts de armen behoefde uit te strekken
om iets weeks en zwaars te kunnen omvatten, dat hem sinds zijn kinderjaren ontgaan was en waarvan hij alleen in zijn dromen nu en dan de
warme schaduw scheen te voelen.
Halfluid zei hij de naam van deze uitgestorven haven voor zich uit:
`Veracruz'. Zacht rollend en dan wegzoemend in de nacht, een laatste
dondergrommel, waarboven het weerlicht als een glimlach trilt.Veracruz! Als hij scherp luisterde, kwamen er Harden van gitaarmuziek naar
hier gewaaid, tegelijk met de zoete wasem van tropische avondbloemen
die verademden van de hitte overdag, een geur die dan even boven het
bederf en het zweet der aarde uitsteeg, — vaag en vormeloos verlangen
uit de sleur van alledag omhooggewoekerd. Hij sloot de ogen, maar zag
halfverlichte straten met veel dicht-opeengedrongen mensen, kirrende
vrouwen en vergenoegde mannen, stappend tussen de kleurige rimpels
der rokken. Een laag berookt café met diepe banken en gouig uitstromend lamplicht. Was dat hier geweest of ergens in West-Afrika ? Hij
wilde het terugzien, —aan de koele reling rukkend als een gevangene aan
zijn tralies. Wanneer hij nu had kunnen gaan, hij zou zich gehaast hebben. Maar hij moest wacht staan, en daarna, — dat ging niet meer, het
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was verboden. Niemand verliet het schip na middernacht.
Het viel hem in, dat hij een dergelijk gevoel al eerder ondergaan had.
Het was nadat hij maanden achtereen in het noorden had gevaren, telkens ingeklemd in hoge bruine fjorden zonder zon, aan steile witte
krijtrotsen voorbij, naar smoezelige havens vol razernij en natte mist.
Aan dek, onder harmonica-gespeel had iemand plotseling 'Cadiz' gezegd. Een zilverwit visioen met goud gitaargespeel omzoemd, en
castagnettengekletter in de zon. Een onweerstaanbaar verlangen pakte
hem toen, en hij had een schreeuw gegeven, die niemand begreep. Kort
daarna was hij ziek geworden, de enige keer op al zijn reizen. Het had
geklonken als 'Veracruz', misschien nog klaarder en klaroeniger. Dat
was op een nacht geweest als deze, maar hopelozer nog, want het schip
lag niet stil, het voer onmerkbaar, maar gestadig noordwaarts, met
Cadiz duizend mijlen in de rug ... Hij moest weg, hij wilde weg, — wist
hij alleen maar hoe een mens "zijn bestemming breken kon en opnieuw
beginnen ...
Ten man van vijfendertig kan opnieuw beginnen, maar het is een
sprong in de oceaan, een sprong in het duister ; en het verlichte schip,
de ijzeren gevangenis laat je onherroepelijk achter in het wijde, grenzeloze, gaat zijn weg, terwijl je zinkt en zwemt, en zinkt en zwemt... En
dan?'
Hij wilde weg. Hij wilde zichzelf alleen nog niet toegeven dat hij al
zijn besluit genomen had om weg te gaan.

III
Macario kwam half-aangeschoten terug. Hij glom nog van al het plezier dat hij genoten had; Rufino zag het duidelijk toen de ander hem
passeerde onder de lamp bij de loopplank. De Cubaan zette zich nog een
ogenblik op de rand van het ruim om te vertellen, maar Lopez luisterde
nauwelijks toe. Hij keek slechts naar het gebruinde, week-magere gezicht van zijn kameraad, en hij bedacht hoe vreemd mensen elkander
toch zijn, al slapen ze maanden lang in hetzelfde enge logies ; hoezeer ze
verschillen, al bewonen ze ook een zelfde smalle plek.
Nog bezeten van halve dansgebaren, vertelde Macario hoe ze overvallen waren door een vrolijke troep gitaarspelers en zangers. Midden
in deparranda waren ze terechtgekomen! `Ze zijn zo zot, die Mexicanen,'
zei hij hikkend. `Zo heel anders dan de mensen bij ons in Cuba. Zelfs bij
hun vrolijkste feesten hebben zij de ernst van Indianen. Ze weten niet
menselijk en los te zijn. Het is alsof ze altijd bang zijn hun waardigheid
te verliezen.'
I3

`En Welk een waardigheid,' antwoordde Lopez, zachtjes trappelend.
`De struikrovers, oproermakers.'
Alsof hij hem niet gehoord had, vervolgde Macario : `De troep heeft
ons meegenomen naar een huis, even buiten de stad, niet ver van het
strand. Daar waren ook vrouwen. Ze hebben dezelfde strenge blik als de
mannen, maar als ze eenmaal los komen, ho ... In het huis zelf wend niet
gedanst, maar er was een koffietuin rondom, en daar gingen de paren
heen. De muziek klonk uit de open vensters van het huis naar buiten ...
Sommige paren verdwenen ... Je kon de vrouwen nog horen kraaien.
Man...'
Lopez spoog over de reling in het water. Hij had alleen het laatste gehoord, en zei, meer tot zichzelf: `De zee is voor mannen, het land voor de
wijven. Alle landbewoners verwijven.'
`Oho, het zijn echte mannen in Mexico,' sprak Macario met oprechte
bewondering. ' Je behoeft ze maar te zien in hun nauwe lange broeken,
een revolver aan hun gordel en een snor van hier tot daar! Geweldige
ruiters! En ze zetten hun grote hoeden alleen of in de kerk.'
`Mijn oom heeft altijd gezegd dat ze lafbekken waren, die in de buik
schieten en van achteren aanvallen. Deze Indio's en Mestiezen zijn echte
landratten, en daarom verwijfd.'
Macario die in een te goede bui verkeerde om een twistgesprek te
beginnen, vroeg gretig : 'Welke oom?'
Plotseling stond het langvergeten tafereel Rufino Lopez weer duidelijk voor ogen. Hoe de oom die hij tevoren nog nooit gezien had, uit
Mexico was overgekomen, zijn kinderhandje in de zijne genomen en
daarin een zware zilveren peso gelegd had. Hij had hem geschiedenissen
verteld van paarden en vee en gevechten tegen de wilde Indianen, — was
spoedig weer weggegaan, maar had een foto achtergelaten van zijn
dochter, de nicht die daarginds geboren was, en die nu een rijpe vrouw
moest zijn, niet veel ouder dan Rufino zelf. Deze had de foto nog lang
bewaard tussen zijn spullen, en hem later op onverklaarbare wijze verloren ; maar hij behoefde hem niet meer te zien, want hij wist nog heel
precies wat erop stond; hij had er vroeger, tot zelfs tijdens zijn eerste
jaren op zee, dikwijls naar gekeken— de enige familie waar zijn hart aan
hing — en verlangd het meisje te kennen dat daarop stond in de vreemdsoortige dracht van een wijd-uitgesneden lijfje waarover de beide lange
haarvlechten hingen, en een wijde lange rok met honderden pailletten
bezet als een heldere sterrenhemel. Haar ranke gestalte stond tegen een
vreemdsoortig gedraaide kolom aan geleund. Haar creoolse gezichtje
had zo jong al — hij zelf moest bij die ontdekking elf of twaalf jaar oud
geweest zijn — iets verleidelijks, in de ogen, in de mond misschien, dat
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zelfs op zijn jeugdig gemoed van toen al indruk gemaakt had, en in latere jaren nog meer. Hij had het onwillekeurig gezocht in alle nieuwe
vrouwengezichten die hij in onbekende havenplaatsen ontmoet had, bij
de eerste prostituees met wie hij geslapen had, – tot hij vermoeid geraakt
was en van verveling niet meer had gekeken. Hij verloor de foto. Toen
was het begonnen dat hij een schip een gevangenis was gaan vinden, en
de mensen zonder onderscheid hatelijk en overbodig.
Dat hij er nu weer aan denken moest, juist terwijl hij in Veracruz
was ... Hij kon zich niet herinneren of hij de andere keren dat hij hier
was, ook eraan gedacht had. Jets anders scheen hem toen beziggehouden te hebben; hij was zo vaak besluiteloos geweest, en het verlangen
was eerst thans gerijpt.
Als hij wist waar zij woonde, zou het zin gehad hebben haar op te
zoeken, het land waar zij wonen moest te gaan ontdekken, de weg te
vinden. En misschien, misschien . . . gelukkig te zijn zoals andere gewone
stervelingen. Zijn oom was zeker al jaren geleden gestorven; ook dat
stond nog vaag in zijn herinnering, en zo oud werd niemand in zijn
familie. Maar het meisje moest hier zijn, – de vrouw wier naam hij niet
eens wist ... Hij had haar zovele namen gegeven als hem te binnen geschoten waren en goed geklonken hadden. Maar onder duizenden zou
hij haar herkend hebben, al leefde ze hier in een onbekend en onmogelijk land.
Hij schudde het hoofd tegen zichzelf, om zulke dwaze jongensachtige denkbeelden, en trachtte weer te luisteren naar wat Macario zei, die
nu telkens oprispte en stotterde van drank en vermoeienis, hem daarbij
kleine speekselpuntj es in het gezicht spattend, zoals een golf doet die juist
onder je voeten tegen de scheepsromp stuk slaat. Dit stoorde Rufino
het meest van alles, en deed het oude gevoel van misselijkheid om de
mensen weer bij hem opkomen. Hij kon het niet meer verdragen samen
met een ander te zijn in deze stille, van land-aroma's vervulde nacht, die
hem zoeven nog met haar wulpse poezie bevangen had. Het schip was
behalve een gevangenis ook nog een zwijnestal, met al de zwijnerij
van geldgierige en geilend-onbevredigde lieden, een groot hol beest
dat smerige lading verzwolg en weer uitkotste, en waarin de mensen niet
anders leefden dan als gevaarlijke spoelwurmen en darmparasieten. Hij
kon het gezicht van Macario opeens niet meer verdragen.
Tya naar bed,' zei hij ruw. `Als een van de officieren je zo ziet, ben je
erbij!'
De ander liet zich imponeren door die toon, en stond traag op, pro-

testerend dat hij niet dronken was. Maar hij ging, en Rufino wist dat hij
over een uur of zo in de kooi onder Macario zou moeten slapen, alweer
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met dezelfde weee lucht van de strozakken bomen en rondom hem, die
niet weg te krijgen. was, al luchtte je de matrassen ook nag zo lang in de
zon. Het was om van te kotsen. En alleen-gebleven, ademde hij nogmaals met diepe teugen de koeler-geworden nachtlucht in, terwijl hij
opnieuw trachtte zich het gezicht van zijn oom, en dat van de Mexicaanse nicht voor ogen te brengen.
IV

Het zware, regelmatige ademen van Macario vormde het ritme voor
Rufino's gedachten gedurende al de slapeloze uren dat hij zich van de
ene zij de op de andere wentelde in zijn kooi. Hij dacht aan de nacht
daar buiten en aan de geluiden van het land, die niet meer tot hier doordrongen ; hij had het woord gevonden dat de naam was van al zijn kwalen en van heel zijn rebelsheid tegen het lot waartoe een geheimzinnige
macht hem gedoemd had. 'Verveling!'
Hoe kon hij tot het einde van zijn leven zo verder blijven varen, jaarin jaar-uit, met steeds dit vage, drukkende verlangen, en zijn onwetendheid omtrent al de vreemdsoortige dingen die zich afspelen op het land,
in de hutten tussen de bosschages waar vrouwen wonen en kinderen
krioelen; in de wouden waar hoge bomen donkerte verspreiden en
woekerplanten vegeteren ; waar het riekt naar onzichtbare dieren en
geurige vlinders fladderen als speels geworden orchideeen; achter de
bergen, in het land dat omsloten is door blauwige heuvels en met
sneeuw bedekte toppen. Hij had niet langer meer slechts een vage voorstelling van dit alles ; het was nu duidelijk en concreet geworden, als een
droombeeld dat telkens terugkeert, tot men zich thuisvoelt in dat vale,
onwerkelijke landschap, en ernaar terugverlangt. Hij Wilde zijn jeugd
wedervinden; de handen van zijn moeder en een gezicht dat hij al voor
het portret gekend moest hebben. Maar hij bleef zijn leven van jaar tot
jaar voortslepen, en kon zichzelf erom verachten dat de enige uitkomst
van dit alles was : het kleine bundeltje dat in de portefeuille in zijn kist
lag, telkens te vermeerderen met een paar onnozele dollar-biljetten,
waarop het aapachtig gezicht van Lincoln hem tegengrijnsde als een
eeuwige spot. Varen, varen en nooit weten wat de zin van het varen
was ; wat achter de havens ligt, wairvoor de mensen verre reizen ondernemen, huis en haard verlaten, goederen versjouwen en verstouwen,
duizenden schepen heen en weer laten kruisen, honderdduizenden – het
hele yolk van zeelieden – een zinloos bestaan laten voeren zoals het
zijne. Jaar-in jaar-uit, tot op een goede dag het eind zou komen, een
ongeluk, een storm, een longontsteking. En... daarvoor had hij zich
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dan door al deze verveling heen gesleept. Dat was juist het ergste, dat
hij nergensom dit alles doormaakte, dag-in dag-uit. Hij kon niet eens de
goedaardige oom zijn voor een paar nichtjes die op zijn kleine erfenis
wachtten en misschien een weinig leken op dat meisje dat hij nooit ontmoet had; hij voelde een dergelijke rol ook als belachelijk, en was blij
dat er geen familie was die hem op zijn hals kon zitten. Maar hij had
kinderen moeten hebben... Kinderen? Waarom eigenlijk... Waren de
andere matrozen, met hun voortdurende zorgen over vrouw en kroost,
hun eeuwige teleurstelling over aangekomen en niet-aangekomen brieyen er soms beter aan toe? Hij wilde met niemand van hen ruilen. En
juist dat was verveling : dat hij met niemand ruilen mocht, dat er niets
was wat hem waard scheen ernaar te streven binnen deze gevangenis.
Een middel slechts restte, een enkel : er uitbreken. Weggaan, het land
in trekken, zichzelf voorgoed verliezen en een nieuw leven beginnen;
anoniem, zoals een kind begint, en te zien of het lot betere kansen voor
hem open hield. Het zou niet aan hem liggen ; hij voelde energie genoeg in zijn ledematen, in zijn borst. Op dit schip vroeg niemand zijn
energie, alleen zijn routine; hier lag zijn weg voorgeschreven en klaar,
voor jaren en al sinds jaren her. Zonder avontuur. Het had geen zin
verder te gaan; hij moest terug. Vluchten!
De nacht buiten, de geurige, wit-besterde, zou hem opnemen en verbergen. Geheel een werelddeel lag voor hem. Hij behoefde het slechts
te betreden en verder te gaan. Duizenden geheimen zouden zich eindelijk aan hem openbaren; hij behoefde slechts een enkele stap te doen. Al
het overige zou vanzelf volgen. En hij kon steeds terug ... Kon hij niet
altijd weer een schip vinden wanneer het hem berouwde? Maar het zou
hem niet berouwen. Hij had eens door een van de oudere matrozen de
geschiedenis horen voorlezen van Cortes, die met zijn handjevol mannen ook hierheen gekomen was, bezeten door een drang naar het binnenland. Opgejaagd door misschien eenzelfde verveling? Hernin
Cortes had zijn schepen laten afbreken en verbranden; hij gunde zichzelf geen terugweg. Ook Cortes was een Spanjaard van de Atlantische
kust, net als Rufino ; de kracht van het oude bloed was nog niet verloren
gegaan, al bleef het generatie op generatie geinfecteerd door de syfilis
der verveling.
Hij wilde gaan, zich net als de grote voorvader storten in de nacht van
dit duister continent, in de cataracten der vulkanen, door de hoge bergpassen zich wringen, die leidden naar geheimzinnige steden. Zich werpen in het vrouwelijke weke van dit immense avontuur, en herboren
worden als een nieuw, gezonder mensenkind, als een zoon van het land,
van gestadigheid en berging.
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Het scheen zo eenvoudig, – weggaan. Hij was er zeker van dat niemand hem zou kunnen terugvinden. Maar het had lets oneerlijks tegenover de kameraden, al waren ze hem onverschillig; de lotgenoten met
wie hij toch niets gemeen had. Tegenover Macario hier boven hem, en
al de ploeteraars van het vooronder, die een even uitzichtloos bestaan
voerden. Aileen : kon hij het helpen? Hij had niets meer met hen van
doen, reeds lang voelde hij zich losgemaakt, ondervond hij enkel verachting voor de stakkers die het hemelschreiendste onrecht als vanzelfsprekend aannamen, en niet in staat waren te rebelleren. Ze verdienden
niets beters, en hij kon hen niet helpen door te blijven. Kon hij zichzelf
helpen? Hij had niemand ooit kunnen bijstaan; dat was het juist. Men
moest heel wat dommer zijn om zich een mensenredder te kunnen geloven.
Maar hij wilde niet wegsluipen als een dief in de nacht, hoeveel lust
hij er ook toe voelde toen de nacht zo verlokkend en zwoel over het
schip hing, en nu, terwijl hij vreesde dat in het harde daglicht, onder de
zengende zon, zijn verlangen zou slinken en zijn moed gebroken worden. Doch dat zou de vuurproef zijn. Hij moest de dag kunnen weerstaan, deze en alle andere dagen van zijn leven. Het moest hem de zekerheid geven, niets te zullen berouwen van wat hij ging doen. En vrijheid
veroverde je niet langs sluipwegen, maar fier-stappend, met opgeheven
hoofd en een uitdagende lach op je gezicht.
Hij zou wachten tot het volop dag was, en hij gaan kon zonder
schuwheid, zonder achterdocht te wekken.
Boven hem wauwelde Macario luidop woorden in zijn droom; onverstaanbare geluiden waarin Rufino enkel een spookachtig verbrabbeld 'Veracruz' meende te onderscheiden. Hij sliep niet meer, tot het
vale in water weerkaatste daglicht door de patrijspoort binnendrong,
en daarmee het eerste Brij ze geroes van de haven.
v
Hij had moeten wachten tot Macario was opgestaan en aan dek verdwenen. Dan had hij snel alles bij elkaar kunnen zoeken, zoals hij bij
het wakker-worden 's ochtends overlegd had; niet meer dan het allernoodzakelijkste, daar hij toch zijn overgespaarde geld had. Het hinderde niet of een van de anderen in en uit liep ; die letten toch niet op
wat hij deed, – al enkele weken nadat ze hem leerden kennen, lieten ze
hem links liggen om niet in moeilijkheden te komen door de dingen die
hij zo bruusk zei. Aileen Macario vormde een uitzondering, met zijn
taaie, ietwat wezenloze aanhankelijkheid; hij had een Cubanen-ziel van
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dikke lijm, net als sommige vruchten die in dat land groeien. Die van
Rufino echter, was een cactus-vrucht gelijk, met fijne glasharde stekels
bezet, welke nog lang pijn doen en branden, nadat men haar rijpte had
willen onderzoeken. Ben cactus-vrucht was hij geworden, al voordat
hij zich aan Mexico, het land der cacteeen verslingerd had. Het leek
hem een soort voorbeschikking, dat hij nu hier zou moeten blijven.
Maar hij had iets langer moeten wachten met zijn voorbereidselen,
want terwijl hij in zijn roodbonte halsdoek een kam, wat kleine souvenirs en een borstrok pakte, nadat hij het geld en zijn papieren bij zich
gestoken had, was Macario teruggekomen, en had tegen de kooi geleund, verwonderd toegekeken.
`Ga je nu tech aan wal?' vroeg hij, om geen verbazing te doen blijken.
Rufino knikte slechts, en probeerde de bundel zo klein en onopvallend mogelijk te maken. Hij schaamde zich, maar hij wist dat de Cubaan
hem niet verraden zou.
`Hoe kom je er zo ineens toe? 1k begrijp het niet,' stamelde Macario.
De ander keek hem aan, vastberaden en onderzoekend. `Heb ik je
gisternacht niet verteld van mijn oom? Ik heb geen andere familie in de
wereld. 1k ga hem opzoeken.'
`Heb je zijn adres ?'
Rufino haalde de schouders op. Toen hij zijn jas dichtgeknoopt had,
zei hij tegen Macario die onbeweeglijk bij het bed was blijven staan:
' Je weet natuurlijk nets, als die daarboven later iets vragen.' En nog
even rondkijkend in het logies tussen de ijzeren binten van het schip,
dat hem nu meer dan ooit een gevangeniscel toescheen, voegde hij eraan toe: Wat ik hier achterlaat is vanzelfsprekend van jou.' Het klonk
bijna ironisch en Rufino dacht onwillekeurig : ook de ellende, alle rotzooi .. •
Daarop gaf hij hem een vriendschappelijke stomp, precies tussen de
ribben boven zijn maagholte, zodat de Cubaan opschoot uit zijn verbazing, en de beangstigde stijfheid uit zijn ledematen week. 'De een of
andere dag moest het tech gebeuren,' verzekerde Rufino goedig.
`Als je direct weggaat uit Veracruz, krijgen ze je niet zo gemakkelijk
meer te pakken,' zei de ander, nu al geheel in het avontuur opgenomen. Neem alleen geen trein...'
`Vanzelf niet.'
Rufino Lopez stak zijn hand uit; die van Macario voelde klam en
slap aan toen hij haar drukte. Zo zijn Cubanen wanneer ze verdrietig
worden, bedacht hij nog even; net zieke apen. Maar hij keerde zich snel
op zijn hielen om, en klom rustig de trap op, aan dek.
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Zo onopvallend mogelijk, de bundel onder zijn arm, slenterde hij
naar de eerste stuurman toe, die de wacht had, en zei : 'Ik moet een paar
spullen gaan kopen...'
`Weet je bootsman ervan?'
la,' loog Rufino. En op de gelaten handwenk van de officier verwijderde hij zich nu, langzamer dan hij Wilde, want er was lood in zijn
benen gezakt. Maar met de onverzettelijkheid van een automaat bleefhij
gaan; zelfs de bootsman had hem nu niet meer kunnen tegenhouden,
indien hij toevallig zijn weg gekruist had. Het gaf Rufino een schamper
plezier, zo traag en uitdagend te moeten gaan; hij was in staat naar
iedereen cgoedendag' te wuiven, zelfs naar de masten en naar de commandobrug. Maar geen bekende kruiste zijn weg meer, en het Mexicaanse havenvolk bij de loopplank kon hem niet schelen. Dat waren
curiositeiten die hij later aandachtiger kon bezien. Vooreerst interesseerden hem alleen de bomen, net als Macario gezegd had ; eerst moest
hij de zee volkomen de rug toegekeerd hebben, niets meer daarvan
merken, niets meer daar van horen. Volkomen opgenomen zijn door de
aarde en de bergen. Dan pas zou hij werkelijk vrij zijn, en een begin
kunnen maken om zichzelf terug te vinden.
De haven stonk weer; de zon scheen hard en bitter, ofschoon de lucht
vol wolken zat. Op de lange steiger moest hij voorzichtig lopen, omdat
er talloze gaten waren, telkens dwarsbalken vermolmd of los... De duidelijke tekens hoe verwaarloosd, hoe smoezelig dit land was. Zoals je
ook overal hoorde zeggen. Maar dat kon hem weinig schelen. De kust
en de havenplaatsen, dat was niet het land; het geheimnisvolle, verlokkende lag dieper, verweg, onbereikbaar voor de zee, geborgen door de
bergen, in ijie, blanke hoogte.
VI

Op het dak van de verweerde, door winden aangevreten kathedraal
zaten honderden vogels. Zeevogels, landvogels, een zwermende verwarring waarbij ieder van de dieren voor een poos rust nam op de dakrand of de toren, om de windstreken te verkennen. Ook in elke mens
school nog dit vogelen-instinct, de drang om weg te willen vliegen, geleid door dat mysterieuze zesde zintuig, dat ons lokt naar eeuwenoude
doeleinden, waarvan niet meer dan een vage, maar onsterfelijke herinnering leeft in ons bloed, en dat ons terugdringt naar de vreemde
broedplaatsen waar wij vandaan komen, en waar ons nageslacht zal huizen, aangetrokken door de eigen magnetische pool, die elk leven aan bepaalde zones, aan beperkte plekken gronds kluistert. Alleen met het
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zesde zintuig ontdekken wij ons ware vaderland, – na veel gezwerf.
Rufino moest lachen om het gezwerm van die vogels op het witbedrekte kerkdak. De eeuwenoude kathedraal leek geen gevangenis, ondanks de zware vensterloze muren en de dikke steunberen. Want de
vogels vonden er hun rust en orientatie, en in de toren hingen de blauwgroen-uitgeslagen klokken, die nu tegen middagtijd nerveus begonnen
te luiden, met in het zonlicht klaterende slagen. Even herinnerde het
hem aan de scheepsklok die nu weldra de glazen slaan zou ; echter heel
even maar. Als hij omkeek kon hij door de tunnel van de straat het
schip nog zien liggen in de haven. Maar hij haastte zich naar de buitenwijken, waar de stad verlaten was, de huisjes slaperig gesloten. Er bestonden geen stoepen meer in die laatste straten; het waren verklonterde zandwegen waarop een paar magere honden liepen te snuffelen,
en een kind speelde in het vuil. Het was halfnaakt en zijn huid donkerbruin. Het gaf Rufino meteen de sensatie van iets heel vreemds en heel
verafs, wat met zijn verleden niets meer te maken had. Hij had het kind
wel willen liefkozen, als het niet zo vuil geweest was. Nu bekeek hij het
slechts met welwillende blikken, en repte zich voort, zonder nog precies te weten waarheen hij ging. Het was hem genoeg dat hij de zee in de
rug had, waarnaar hij steelsgewijze met zijn zwaaiende bundel vaarwel
scheen te wuiven.
Weldra had hij de steppenachtige zandheuvels bereikt, waar geen
huizen meer stonden, alleen spichtig gras en enkele door de zeewind
gekromde palmen. Waarheen ging hij eigenlijk? Hij moestiemand om de
weg vragen, maar welke weg? Zijn doel had nog geen naam. Zou hij er
ooit een naam voor weten? Misschien wanneer hij nu meteen het
meisje van het portret ontmoette, dat zelf nog geen naam had... Maar
zulke toevalligheden kwamen nooit voor. En dan, en dan? Wat dan
nog? Een levensdoel was misschien alleen maar zuiver en de moeite
waard zolang het nog geen naam had; zolang het veranderde met de
weg die erheen voerde. Maar hij moest praktisch zijn; op mars gaan en
niet teveel dromen. Zich rustig laten leiden door zijn zesde zintuig.
Begon hij niet vrij als een vogel?
Het verwonderde hem, dat er zo weinig mensen hier buiten de stad
waren. Het moest het etensuur zijn, meende hij. Nu zaten ze in de schaduw-koele huizen bij hun middagmaal, of onder de oranjebomen in hun
tuin, met hun gezin, omringd door pikkende kippen en een kwispelende hond. Hij alleen liep hier, met onnodig-grote en zware stappen,
doelloos nog, maar heimelijk toch zeker, nog eens een doel te zullen
vinden.
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TWEEDE HOOFDSTUK

DE WEG VAN CORTES
I
Warme aarde – `tierra caliente' – noemden de bewoners deze kuststreek.
Rufino had nooit kunnen denken dat het leven hier zo gemakkelijk
was. Een wage voorstelling van lastige Indianen, wilde zwervers, had
hem enige zorg gebaard. Hij was er echter geen tegengekomen, wel
schichtige armoedzaaiers die hem verdierlijkt hadden kun,nen toeschijnen, als ze niet zo bescheiden vriendelijk geweest waren. En nu
moest hij lachen om zijn eigen vrees, en de ontdekking : dat niet in alle
zeeen haaien zwemmen, – zoals hij tegen zichzelf zei.
Het land had hem opgenomen, neeg zich vriendelijk naar hem toe,
welwillend om hem sneller zijn laatste bekommernissen te doen vergeten, die hij zichzelf trouwens niet wilde toegeven, want zij berustten
slechts op gewoonte en op de traagheid des harten die iedereen aankleeft. De enige hinder die hij ondervond, was die door zijn overtollige
kledingstukken, welke hij toch niet wilde wegdoen, omdat hij niet het
uiterlijk van een landloper wenste te hebben, maar zich als Spanjaard
toch de betere voelde van al die Indio's op blote voeten, met hun korte
witte broeken en los daarover hangende hemden. Zijn grijs flanellen
kostuum zou toch al snel genoeg gehavend zijn. Het enige wat hij zich
aanschafte, was een breedgerande strohoed, gelijk alien hier droegen.
Hij had er eerst over gedacht ook een paard te kopen, toen hij zich
begon te realiseren welke ontzaglijke afstanden hij zou moeten afleggen.
Want ook na drie dagen zag hij soms, achterwaarts blikkend, nog tussen de boomkruinen het blauw van de zee schitteren, zodat hij pijnlijk
besefte nog dicht, vreselijk dicht bij zijn verleden te zijn. Een paard had
hem alles kunnen vergemakkelijken, en er waren veel ruiters hier, met
prachtige rijdieren. Hij kon er echter niet toe besluiten zijn 'even nil al
te verbinden met dat van een ander levend wezen. wanner hij het zelfs
op een schip niet uitgehouden had... Op een open hacienda waar hij
langs kwam, had hij een paard betast, maar meteen weer schuw zijn
hand teruggetrokken, als iemand die in aanraking komt met een voorwerp van onverwachte hitte. Men had hem net zo goed kunnen voorstellen om meteen maar te trouwen en voorgoed daar te blijven in zo'n
strohut met een aarden vloer, achter een paar bloeiende hibiscusstruiken, onder het lommer van hoge, moederlijke mango-bomen, en
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kinderen te telen. Neen, wat hij nodig had was beweging van zijn benen
die te Lang de schaarse passen van het scheepsdek herteld hadden, en die
nu daarheen konden gaan, vanwaar hij nooit meer terug behoefde te
keren. Met verende aarde onder zijn voet.
En toch, dit was de grootste vreugde die hij onderging: te weten dat
dit alles zich niet meer herhalen zou, dat hij hier nooit meer behoefde
terug te komen, dat wat hij beleefde 66nmalig was, visioen van slechts
een paar vluchtige ogenblikken dat aanstonds al tot droom vervagen
zou en dan allengs tot een zo bleke herinnering, dat hij weldra niet
meer zou weten of dit alles waarlijk-doorleefd was, of slechts op fantasie
berustte. In dezelfde wazige vervloeiing zag hij nu immers heel zijn
jeugd en al zijn verleden, zelfs het schip dat thans oneindig ver wegvoer in een melkwitte nevelenzee, zonder hem, – zonder hem ... En
straks al, zou het nu-hier-zijn in dezelfde mist worden opgenomen, en
iets nieuws diar zijn, iets ongekends. Dat gaf hem vleugels.
De blauwigbruine schemer van de koffietuinen aan weerszij van de
weg dreef hem voort. Er lag in de vrome stilte van hun geurige lommerkoelte iets dat leek op de starheid van schuldbewustzijn; in het geritsel der donkere blaadjes klonk een verwijt dat onverstaanbaar was,
maar hierom juist onweerlegbaar en hinderlijk. En de vochtige warmte
benevelde hem. Zo bleef hij zich vanzelf haasten, zelfs toen hij al onbereikbaar geworden was voor de zilte zeewind, en geheel opgenomen
door de zoete sluimer der koffietuinen.
Met de mensen die hij ontmoette sprak hij weinig; hij begreep hen
nog niet. In hun stemmen miste hij nog het wijd-uitgewaaide, echoloze
van de geluiden op zee. Hier klonken hun stemmen omfloerst en zwoel,
alsof steeds binnenskamers gesproken werd, en allerlei onzichtbare gestalten luisterend rondom stonden. Hij had hier nooit het gevoel van
alleen-zijn, dat hem de laatste jaren voortdurend bijgebleven was, maar
wel dat van afzonderlijkheid ; er was een verwantschap van alle anderen
om hem heen, waar hijzelf buiten stond. En toch was deze aarde hem
niet helemaal vreemd en verlangde hij er intens, haast kinderlijk-wild.
naar, hier te zijn, erbij tegenwoordig te zijn gelijk een knaap de gesprekken van anderen wil horen, die fluisterend gevoerd worden omdat
ze niet voor kinderen bestemd zijn.
Een enkele maal kreeg hij reisgezelschap gedurende enige uren. Op
de ongemerkt zich hemelwaarts krommende wegen trof hij onverwacht een ezeldrijver bij zijn beesten stilstaand om hun last te verschikken ; en dan zag hij zich gedwongen een handje te helpen, koorden
aan te trekken of een bundel te ondersteunen. Wanneer ze eindelijk
hiermee gereed waren, bleef de arriero een poos naast hem lopen, voor23

zichtig insinuerend om een gesprek op gang te krijgen, maar zonder
vragen te stellen, omdat in Mexico de nieuwsgierige voor onopgevoed
doorgaat. Zij die van tegengestelde richting kwamen, groetten slechts
met de wenkbrauwen of met geknipper van de oogleden in het licht, en
des avonds met een dieper voorovergebogen voortgaan, waardoor het
scheen, dat ze zich voor elkander trachtten te verbergen.
Slechts een enkele maal vond hij gezelschap dat hem aangenaam
was : een man met twee vrouwen, een oudere die zijn moeder had kunnen zijn en een jonge die blijkbaar zijn vrouw was. Ze liepen op korte
afstanden achter elkaar, de man voorop. Bij een draai van de weg in het
dichtbegroeide heuvelland had hij hen aangetroffen, stilstaand, met nog
dezelfde afstanden tussen hen in, wachtend op de jonge vrouw die een
doom uit haar voet trachtte te peuteren. Het vlakke Indianengezicht van
de man was bezweet door het snelle lopen, doch het toonde geen ongeduld nu hij moest wachten. Rufino was de vrouw voorbijgekomen, die
gebukt zat over haar voetzool ; en nu bood hij de wachtende man een
van de naalden aan, die hij onder de revers van zijn jas gestoken droeg.
Met een glimlach waardoor zijn ganse gezicht opklaarde, maar zonder
een woord te zeggen, nam de man het geschenk aan, liep terug naar de
vrouw om het haar, eveneens zwijgend te overhandigen. Rufino bleef op
hem wachten.
Toen de Indio terugkwam, was de glimlach nog niet verdwenen van
zijn gezicht. De vrouw kon spoedig weer gaan, en nu liepen ze gevieren
voort, de beide mannen voorop, de vrouwen achteraan, op de afstand
van een groet van elkaar verwijderd, gelijk trouwe dieren achter hun
meesters. De mannen spraken niet; ze verheugden zich slechts in elkanders tegenwoordigheid, en bewonderend zag Rufino hoe de naakte voeten van de ander slechts licht de grond beroerden en het stof opsloegen,
terwijl de tenen zich spreidden en de romp zachtj es veerde, in een cadans die het lopen tot een voortdurend herhaalde, maar steeds onvoltooide sprong naar de verte maakte. Het gaf hem lust om ook blootsvoets te gaan, de kitteling van de aarde aan zijn hielen te voelen, en het
stuifsel van de rulle grond tussen zijn tenen. Bij hun eerste rust wilde
hij zich van zijn schoenen ontdoen, die hem nu drukten. Tot dan toe
waren blote voeten voor hem slechts met onaangename gewaarwordingen verbonden geweest : aan boord, bij de schoonmaak van het dek,
met het onmatige plassen van water om hem heen, en de karakterloze
planken-vloer onder hem. Hier onderweg was het water wel niet
schaars, maar discreet en verborgen, een sap dat de aarde week en samenhangend maakte en slechts tevoorschijn kwam in de smalle, dichtovergroeide riviertj es of in de dauw die 's morgens aan de kruiden hing.
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Water, bedacht hij, wend eerst hatelijk als het in zulke overdadige
hoeveelheden, oeverloos en geweldig zich stuwde in de oceaan. Hier,
door de bossen en onbewogen heuvels omringd, bezorgde zelfs de gedichte eraan hem een onaangename gewaarwording. Hoe goed begreep hij nu het blootsvoets lopen van de mensen in deze streken, het
opstropen of kort knippen van hun broeken, zodat de wind die als een
ontzaglijke vlinder over de grond gefladderd kwam, hun kuiten streelde
en in hun knieholten kittelde. Naaktheid was hier: een zich uitbundiger
overgeven aan alle strelingen van de natuur, en niet langer de schaamtevoile slavenplicht die zij hem vroeger geweest was.
De Indiaan had, toen de middag hoog gestegen was en de garde
droog begon te gloeien onder de dansende lucht, zich langs de helling
of laten glijden, tot waar er schaduw was en het fijne geritsel van een
beginnende beck. Rufino was hem gevolgd en de beide vrouwen ook,
de een na de ander. De man begon meteen een vuurtje te maken, met
een gretige snelheid die Rufino versteld deed staan; het was nutteloos
hem te helpen door hout te zoeken, het vuur knisterde al toen Rufino
met de eerste handvol twij gen kwam aandragen.
Uit hun doeken haalden de vrouwen maiskoeken voor de dag en een
heel klein stuk rauw vices. Rufino spreidde de brokken brood uit, die hij
nog over had. Er waren nog enkele vruchten. Niemand bood hem iets
aan; maar omdat ze als vanzelfsprekend een weinig van het zijne namen, als was het een zeldzame lekkernij, at hij ook een van hun vruchten en proefde hij een weinig van het vices dat zij roosterden. Hij voelde
een grote gemeenzaamheid met hen ; de eerste toenadering met de mensen van het land.
Toen zij gereed waren en ondanks het schamele maal een poos bleven
zitten als verzadigde dieren, bekeek Rufino de machete van de man, die
hij eerst niet bemerkt had, maar die nu naast hem lag, metaalgrijs en
slangachtig op het weke gras. Het was een plat stuk staal als een vlam
gekromd, met scherpte aan beide randen en een houten greep die leek
op een in toorn zich verdikkende slangekop. Vonden de voorwerpen
der mensen niet hun oorsprong in de afbeelding van levende wezens ?
Met de slang van een machete streed men tegen de slangen der wildernis ;
met de vlam van een zwaard tegen de vlammen van toorn.
Rufino bedacht, hoe deze rustige, zwijgzame lieden, na dagen van
ingekeerd zinnen en dierachtig dromen, plotseling in een korte geweldige toorn koppen klieven, een vijand aan stukken hakken met twintig,
dertig houwen, zoals de verhalen luidden in bijna ieder gehucht waar
hij gekomen was. Hij nam de machete op en rook er aan.
`Heeft deze al mensenbloed gezopen?' vroeg hij schertsend.
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De Indio antwoordde op de onbescheiden vraag met een ernstig :
`wieweet' dat Rufino in de korte tijd van zijn zweryen reeds begon te haten en te verwachten tegelijk, omdat het de unieke
uitdrukking was van alle twijfel, alle verachting, alle onwil, alle smachten, alle of keen en alle hoop in Mexico ; en zelfs de vreemdeling dit al
spoedig genoeg bespeurt. Omdat het, waar ook gebruikt en door wie
ook, steeds geladen is van een beangstigende fataliteit en een onontkoombare zelfverachting om aller machteloosheid tegen het leven. Geladen van juist datgene waarvoor hij gevlucht was.
Hij vroeg dan ook niet meer. Zijn middagvrede was gestoord, en hij
kroop weg in zichzelf, door deze weinige woorden al vervreemd van de
enige tochtgenoten bij wie hij gedacht had zijn nieuwe wereld ook
menselijk te kunnen benaderen.
"Qsden sabe?' – het

II
Gewoonlijk overnachtte Rufino onder een van de open hutten die bij
begin of einde van de gehuchten en dorpen staan, en die overdag aan de
vruchten- en vlees-verkoopsters toebehoren, welke daar de voorbijgangers hun frugale maaltijd voorzetten. In de avondschemer komen
de dorpsbewoners er soms naartoe, om zich te onderhouden met de
schaarse vreemdelingen die immers maar hoogst zelden volkomen onbekenden zijn. 's Nachts worden daar hun hangmatten gebonden, de
petate's ontrold en de dekens opengevouwen der rondtrekkenden.
Rufino was het in dit opzicht niet veel beter gewend geweest aan
boord, en het verschafte hem een grote vreugde, thans de vele geheimzinnige geluiden van de nacht zó dicht aan zijn oor te horen, dat het
leek alsof de bossen en heuvels dicht op hem toe gekropen waren, en het
donker hem als een warm dek omhulde. Tussen het dak en het geblaarte door zag hij de sterren, en over de boomkruinen het bleekgele
licht van de maan. Dit alles was zo nieuw en overweldigend, dat hij er
gaarne de ongemakken voor vergat, die muskieten en ander ongedierte
hem bezorgden. In zijn geestdrift had hij aanvankelijk zelfs gepoogd te
slapen zoals de Indianen in deze streek het deden: zittend, tot een onbeweeglijke piramide ineengehurkt onder zijn deken, met de brede
hoed diep over het op de knieen rustend hoofd getrokken. Maar het
lukte niet; hij moest zich uitstrekken, wijd en ontspannen de wereld tot
zich laten komen, niets afwerend in de trotse eenzelvigheid die de Indio's tot zelfs in hun slaap bewaarden, maar lijdzaam en met graagte
wachtend op de nacht en op de dromen, zoals een minnaar die heel zeker
weet, dat spoedig zijn geliefde komen zal.
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Het stoorde hem niet, dat hij zelden alleen was in deze nachten welke
toch geurden van vrome kuisheid, en dat andere mensen in zijn nabijheid sliepen. Integendeel, het was alsof eerst het avonddonker hun
tegenwoordigheid aanvaardbaar maakte, en hun nabijheid aangenaam.
Hij luisterde naar de lange langzame verhalen die ze elkander deden,
zonder ooit ertussen te komen of vragen te stellen, — tevreden dat hun
woorden zich oplosten in de zachte gonzing van de nacht en hij hun zin
maar half begreep, doch mild werd aangedaan door hun muziek. Hij
zocht de aarde, maar niet de mensen, dat wist hij nu al zeker ; en om de
mensen bekommerde hij zich slechts, voorzover zij onopvallende, on.schuldige aardewezens waren.
Zo belandde hij na ongetelde dagen in Cordoba.
De naam had hem doen denken aan de oude Spaanse stad, die sluimert rondom een moskee, aan de oever van een kwijnende rivier. Een
stad van witte huizen, dicht-omsloten patio's, en straten spaarzaam met
vruchtdragende appelsienebomen beplant.
Dit hier was echter anders. Als het ginds woestijn was — een woestijnstad — dan hier een oase. ZOnder stad, omdat de bruine hutten en huisjes
zich verscholen hadden onder druk geboomte, achter dichte heesters
die de lucht doorgeurden, en de straten zich verloren in naar alle zijden
door de wildernis wegkrinkelende lommerpaden.
Met diepe teugen ademde Rufino dit Cordoba in, dat zich in de
plooien van het heuvelland genesteld had, zoals de weke warme sekse
die een speelse hand onwillekeurig vindt bij 't dwalen langs onschuldige contouren en verritselende kleren. Zulk een stadje was niet als de
schaamteloze nederzettingen waarmee elders de natuur geschonden
werd; deze plaats scheen vanzelfsprekend en harmonisch ontstaan, zoals een kleine bloem tenslotte uitbot aan een grote plant, of een bios
verschijnt op het gezicht van een meisje.
Het was zijn taktiek tot hier geweest, de grote plaatsen te vermijden,
om niet in ongelegenheid te komen met autoriteiten, wanneer men
hem misschien om zijn papieren vragen zou, wat in de kleine dorpen
zeker niet gebeurde. Maar nu na zoveel dagen was hij toch betrekkelijk
veilig, en waar het toeval hem hierheen gevoerd had, was hij toch blij,
daar dit Cordoba wel iets heel anders was dan hij zich van een stadje
— zelfs in Mexico — had voorgesteld. Pas toen hij een goed stuk tussen de
bloeiende buitenplaatsen was doorgelopen, zag hij dat het oord toch
wel een marktplaats bezat, met een ijzeren muziektent en hoge bomen
er omheen, terwijl aan alle vier zijden van het plein niet al te grote,
maar blank-geschilderde huizen stonden, met daarachter een eenvoudige
stenen kerk.
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Hij besloot bier enige tijd te blijven, om innerlijk op adem te komen
in zulk een geruchtloos-vredige atmosfeer die hem beviel, omdat zij
hem herinnerde aan de dagen dat de zee helblauw en spiegelglad was, en
de zonneweg als een brede, pas in de horizon uiteenvloeiende lichtstreep voor hem lag. Nu wilde hij de zonneweg op aarde ontdekken, en
dit hier zou mogelijk het beginpunt kunnen zijn.
Bovendien : zo ergens, dan zou hij hier een menselijk gezicht — niet
zijn nicht misschien, maar het schier-vergetene van de oude foto—kunnen ontmoeten. Want hier heerste een sfeer waarin zij, naar Rufino
meende, stellig paste en misschien was opgegroeid. In een winkel waar
hij moest zijn, en enkele uren later in de fonds waar hij zijn intrek wilde
nemen, vroeg hij omzichtig, of er in deze plaats nooit een Lopez de
Brambila gewoond had. Maar de naam was niet bekend, en hij had ook
eigenlijk tegen beter weten in gevraagd, want hij was ervan overtuigd
dat hij slechts door een toeval en op een wonderbaar moment de mens
zou ontmoeten op wie hij steeds gewacht had. Nog was hij er niet rijp
voor. Dit rijpingsproces zou echter flink versnellen in oorden zoals dit,
waar alle natuurkrachten zich concentreerden en in plaats van door
mensen verstoord te worden, zich juist door hun aanwezigheid vastzetten en overrompelden. Daarom ook besloot hij bier zijn tegenzin te
overwinnen en tech onder de mensen te gaan, zij die met de bomen en
heuvels en huisdieren immers het land vormden en in stand hielden.
Het was vooral hierom dat hij tenslotte niet in de fonda zijn intrek nam,
maar aan de rand van het stadje, bij een landbouwer die een bloementuin om zijn kleine woning hield.
De man was een middelgrote Mesties, met langzame gebaren maar
sluwe blikken. Zijn vrouw echter een Indiaanse, zwijgzaam en gedienstig; zoals de Spaanse vrouwen die Rufino kende, eerder dik dan
mager, maar welgevormd, omdat zij net als alle Indiaansen haar kleding
slechts als een vage bedekking droeg, en haar voile boezem vrij onder
het wijde lijfje dartelde. Dat gaf haar lets wulps en tegelijkertijd moederlijks, niet alleen wanneer ze zich om haar twee nog jonge kinderen bekommerde, maar ook wanneer zij haar man toesprak met die gemeenzame onderdanigheid welke bier het kenmerk van vrouwenliefde was.
Een enkele maal aan haar oogopslag of aan haar glimlach — niet meer
dan een snel over haar breed gezicht vlietende schaduw — zag Rufino dat
ze ook hartstochtelijk en verleidelijk kon zijn. Toen hij het zich bewust
wend, zei hij tegen zichzelf, dat hij in geen geval lang bier zou kunnen
blijven.
Hij betaalde een belachelijk geringe prijs en voelde zich daardoor
verplicht de mesties te helpen bij zijn tuinarbeid. Eens zou hij weer
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ernstig moeten werken om geld te verdienen, net als vroeger. Maar
voorlopig was dit nog niet nodig, en het liet hem ontdekken hoe werk
dat gedaan wordt om een vriendelijk woord of een welwillende blik,
geen arbeid was, maar een zo tastbaxe vreugde dat zij gemakkelijk alle
ander lijfelijk genot vervangen kon.
Wanneer hij zin had uit te rusten, zette hij zich op de drempel van het
huisje, – achter hem de bezige vrouw in de keuken, voor hem de spelende kinderen, waarvan het oudste nog nauwelijks kon lopen; de helle
kleuren van de granaatappelbloesems blijde versieringen tegen het
groen van de heg. Het leek op een paradijs, vooral omdat hij met dit
alles maar heel losjes verbonden was, en het hem in de diepste grond
niet aanging. Aileen het ogenblikkelijke raakte hem. Of de vrouw
ontrouw was ... of een van de kinderen ziek werd ? Hij genoot mee van
alle warmte, zonder zelf te verbranden. Had hij niet alle wil om blijvend
te bezitten voorlopig opgegeven? Kon hij niet leren om voorgoed van
alle duurzaamheid of te zien? Wanneer zijn laatste geld verteerd zou
zijn, en hij naakt en hulpeloos zou staan in het vreemde land... wellicht
was hem dit land dan al zó gemeenzaam geworden, dat hij niets meer
van zijn ellende zou bemerken, werkelijk verloren voor zichzelf en in
een hoger bestaan opgenomen. In de geborgenheid der landbewoners.
Hij onderdrukte het verlangen om de kinderen op zijn knie te nemen
en met hen te spelen; hij beheerste zich om de vrouw niet te strelen wanneer zij met haar blote armen zo dicht langs hem kwam dat hij de zoetelijke reuk van onder haar losse lijfje opsnoof en als een warme wolk
boven zijn ogen voelde. Hij ging zelfs niet mee met de Mesties om
's avonds te drinken in het naburige kroegje, waar stroperig-wit agavebier verkocht werd dat de weed pulque-geur om heel het gebouwtje verspreidde, terwijl binnenin het sterkere gedistilleerd naar platgebrande
akkers rook. De huisgenoten weten zijn terughoudendheid aan het feit
dat hij een Spanjaard was, hetgeen ook zijn wijze van spreken verried;
ze dachten hem gierig en een zonderling, ofschoon ze het hem vergaven
omwille van zijn goedmoedigheid.

III
Ook in Cordoba droegen alle mannen onder de witte blouse van de
landbouwer een machete, waarvan slechts de spits uitstak ter hoogte van
hun knie. En de heren, in rijbroek of met steedse kleren, hadden alien
grote revolvers en smalle patroontassen op hun lenden. Rufino haatte
het gezicht daarvan, dat hem protserig toescheen; maar na de eerste
schietpartij die hij meemaakte, begreep hij dat deze wapens dezelfde
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dienst verrichtten als de waaiers waarmee in Spanje de vrouwen koketteerden, of de zakdoeken die in Frankrijk verbolgen mannen elkander voor de voeten wierpen. De revolvers waren niet meer dan verkeersuitdrukkingen voor de toorn en de verachting die zich maar zelden
aan woorden te buiten gingen. Ze waren een ding-geworden woord:
de materide uitdrukking van het `Quiet: saber dat alle eventualiteiten
insloot. Slechts de paria's moesten zich met de machete, het uitdrukkingsmiddel van de schuwen, tevreden stellen.
De schietpartij vond in Cordoba zelf plaats, toen Rufino er al een dag
of wat woonde, – op een zondagmorgen. Het gelui van de kerkjes had
al onrust genoeg gebracht–in een tropisch land als dit bleek alle godsdienst opwindend– en zij die niet naar de mis gingen, liepen doelloos
rond, in trage opgejaagdheid. Rufino was naar het marktplein gegaan,
dat op deze morgen druk was, daar de Indio's uit de omstreek gaarne
marktverkoop aan kerkgang verbonden, en het laatste bij hen zelfs
afhing van het eerste. Want waarom zouden zij een onwelwillend gestemde godheid aanbidden? Ze hadden lang genoeg geleerd de machtigen te verachten.
Nadat Rufino een poos lang had rondgelopen op de hel-overzonde
markt met haar vele vruchten en de adembenemende lokgeur van het in
de aarde gekookte barbacoa-vlees – verstoord door al de stoffigheid die
er nu heerste – zocht hij de schaduw op van een cantine, waar onder het
afdak drinkende zondagsgangers zaten, en spelende mannen om ruwe
houten tafels. Sommigen hadden hun paard aan een van de posten van
het afdak vastgebonden. Anderen waren zonder paard gekomen, maar
droegen toch het sierlijke, provocerend strak-zittende rijkostuum van
de charro' s, met hun stervormige sporen aan de smalle gladde laarzen.
Zij vormden de betere klasse en waren de dandy's van de streek. Rufino
ging naar de enige tafel waar nog ruimte was, in een hoek slechts bezet
door een enkele man, kennelijk een landbouwer, zo met zijn hoed naar
achteren geschoven, terwijl hij nu en dan met saamgeknepen ogen aan
zijn tequila-glas slurpte. Hij beantwoordde ternauwernood met een
hoofdknik Rufino's groet.
De rust der beide zwijgzamen werd echter spoedig verstoord door
een troep nieuwe invallers, onder wie een zwaar-gebouwde ruiter met
een verse schram op zijn gezicht, – klaarblijkelijk de hoofdpersoon.
Toen zij alien hun drank besteld hadden, vroeg de dikke ruiter om dominostenen. Zijn grote hand schoof een gedeelte daarvan naar de landbouwer aan Rufino's zij de, die hij blijkbaar niet kende, en met een lakonieke hoofdbeweging stelde hij voor : 'Om een glas?'
Lusteloos knikte de landbouwer van ja, om niet onwelwillend te
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schijnen, en Rufino begon onwillekeurig met aandacht te kijken naar
het spel, terwijl de man met de schram een grijns naar zijn drie gezelien
wendde, welke nauwelijks plaats hadden om aan zijn zij te zitten.
De landbouwer won de partij, en de ander begon zonder een woord
te verliezen de stenen opnieuw te verdelen. Alweer verloor de ruiter, en
Rufino kon niet nalaten de man naast hem toe te lachen, met een blik
die spot beduidde voor zijn tegenstander. Op een gebaar van de winnaar,
dat hij geen lust had verder te spelen, protesteerden de overigen : `Alle
goede dingen in drieen ! Neem je kans waar ! Wie tweemaal wint, behoeft niet bang te zijn voor een derde keer !'
Toegeeflijk boog zich de landbouwer naar voren.
De ruiter speelde nu met op elkaar geklemde kaken en geconcentreerde aandacht. De ander nog schijnbaar lusteloos, soms zelfs met een
beweging die tegenzin verried, maar toch vaardig en met overleg. Hij
won ook de derde partij, en Rufino ledigde nu in een teug de rest van
zijn glas, als om aan te duiden dat het genoeg geweest was en geen pas
meer had om voort te gaan. Hij hield niet van deze protserige, breeduit
zittende charro's, terwijl de door het spel tot-zich-zelfgekomen landbouwer in zijn witte blouse hem sympathiek toescheen, en hij liefst een
gesprek met hem begonnen was.
Ook de man met de schram dronk zijn glas leeg. Hij was zichtbaar
geergerd, schoof zijn breedgerande vilthoed naar achteren, kauwde op
zijn lippen. Er hingen kleine zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd, stellig
omdat hij elders al veel gedronken had. En zich plotseling naar zijn
metgezellen wendend, riep hij uit : ' Jullie bent getuigen van deze partij !
Nu gaat het om het leven!'
Zonder haast, met berekende voorzichtigheid trok hij zijn revolver
tevoorschijn, en terwijl hij de zekering terugdrukte, legde hij het wapen
midden op de tafel tussen de dominostenen, zó dat de loop naar de landbouwer gericht was, die afweerde : '0 neen ... het is nu genoeg geweest...
Niet om zulke onzin.'
Taat ons liever weggaan,' stelde Rufino hem voor, om hem uit de
moeilijkheid te redden.
Maar de andere mannen schoven zich schouder aan schouder op hun
bank recht, en een van hen verklaarde bars : 'Niemand gaat hier langs,
voordat de partij uitgespeeld is.' En die met de schram begon de stukken om te keren en tergend door elkaar te roeren, in allerlei lussen en
cirkels rondom de revolver op het tafelblad.
Rufino was bleek geworden, kon niet begrijpen hoe hij plotseling in
dit gezelschap geraakt was, dat hem hatelijk werd en hem opeens vervulde met een hevige afkeer voor dit land. Hij trachtte zich te troosten
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met de gedachte, dat het wel niet zo'n vaart zou lopen, en dat dit stellig
behoorde tot de grootdoenerij waarvoor de Mexicanen bekend stonden
door hun gebrek aan innerlijke beschaving. Als de ander maar een goed
woord wist te vinden ... De landbouwer echter roerde de stenen niet aan.
Hij verschanste zich achter hardnekkig zwijgen.
`Dubbel zes begint ... of anders dubbel wit !' beval de verliezer. 'Hier !'
En hij legde dubbel blank voor de loop van de revolver.
`Dubbel blank' betekende immers ook dubbel doelwit.
Toen de ander zich nog niet bewoog, riep de man met de schram
luidop, zodat iedereen het kon Koren : `Wij maken hem of voordat hij
thuiskomt, als hij niet meespeelt. Afgesproken?' De overigen knikten
slechts, en hielden hun blikken scherp gericht op de landbouwer die onrustig heen en weer begon te schuiven, nog besluiteloos of hij een laatste
poging zou wagen om te ontsnappen.
Rufino keek op, om te zien of er geen hulp van een der andere tafeltjes
kwam opdagen. Daar scheen niemand zich echter te bekommeren om
hetgeen hier in deze hoek plaatsvond. Er viel niet aan te twijfelen : de
ruwe ruiters waren vastbesloten. In de wildste matrozenkroeg was Rufino niet zulke gemene typen tegengekomen als deze 'heren' van de
streek, dat wist hij pijnlijk zeker.
De man met de schram schoof zijn hoed weer recht, tot diep over zijn
voorhoofd, zodat zijn ogen niet meer te zien waren, en insinueerde:
`Nu?' Hij hield zijn hand als tot een sprong gereed om naar de revolver
te grijpen; en toen de landbouwer dit zag, schoof hij aarzelend een steen
naar de dubbel blanke toe, – alsof hij zich overgaf. De ander begon met
de dominostenen een figuur te maken rondom de revolver been, terwijl
de landbouwer tevergeefs trachtte met zijn aandacht bij het spel te blijven, maar telkens moest opkijken naar de drie paar ogen der toeschouwers, die hard op hem gevestigd bleven, terwijl stellig in zijn bewustzijn de revolver schrikbarende afmetingen aannam.
Rufino voelde zich hijgen, onbedwingbaar. De landbouwer schoof
zijn voorlaatste steen toe. Rufino had niet opgelet welke hij nog had.
"n Twee of 'n vijf, geen vier !' beet de man met de schram zijn tegenspeler toe. Zijn dikke vinger wees naar de steen die de landbouwer had
willen plaatsen. Deze nam haastig de verkeerde zet terug, legde zijn
overgebleven steen open, en bleef daarop staren ... Hij had zich vergist !
Rufino zag het; hoe had hij zich kunnen vergissen?
De man met de schram legde rustig zijn beide stenen aan de uiteinden
van de grillige figuur rondom de revolver. Hierna pikte hij het wapen
tussen de stenen op, liet het even speels in zijn hand omhoogwippen, en
terwijl zijn metgezellen met veel geraas hun bank achteruit schoven,
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een stoel omviel, ging het schot af, waarvoor de landbouwer had willen
wegduiken. Voor zijn borst bedoeld, trof het hem in zijn kaak. Hij
schudde als dronken heen en weer, onder het dreunen van nog twee
schoten, en sloeg toen met het hoofd op de tafel, op zijn dominostenen.
In het tumult dat onder het afdak ontstond, waren de ruiters met enkele
sprongen verdwenen.
Tafaards ! Bandieten ! Houdt ze !' schreeuwde Rufino hun bees achterna, terwijl hij over de tafel heen trachtte te springen om hen te achtervolgen. Maar toen hij aan de andere kant gekomen was, pakten zes
stevige armen hem vast. Hij herkende opeens de uniform van een gendarme, op wie hij razend insloeg, omdat niemand van de aanwezigen de
ruiters achterna ging.
IV

Verbitterd had hij Cordoba verlaten. Pas de steeds groter opdoemende
bergen hadden hem kunnen kalmeren, hem leren berusten bij het inzicht dat het nutteloos zou zijn, terug te keren naar Veracruz, naar de
zee. Hij had zich niet onder de mensen moeten begeven; waar kon hij
ze nog ontlopen? Zelfs in de grootse eenzaamheid van dit opstijgend
heuvelland bleven ze, hoe schaars ook, onvermijdbaar.
Hij mocht nog van geluk spreken dat hij niet in grotere moeilijkheden was geraakt. Dat men de moedwillige vergissing had willen inzien, nadat ze hem heel de zondag lang, en ook de daaropvolgende
nacht hadden gevangen gehouden. Aan zijn papieren hadden zij minder
aandacht besteed dan hij gevreesd had, en ze waren tevreden geweest
met zijn uiteenzetting, dat hij onderweg was naar de hoofdstad, en op
zoek naar werk. De getroffen landbouwer had nog een verklaring kunnen afleggen voordat hij stierf in de Barak waarheen men hem gedragen
had. Daarop had men Rufino in vrijheid gesteld. Over de ware schuldigen werd niet meet gesproken; wapens waren hier straffeloos.
Naar de woning van de Mesties teruggekeerd, had hij gemerkt dat zij
al van het geval afwisten. De gendarmes waren erheen gegaan, om hen
te ondervragen over hun gast. Nu keken ze hem schuw aan; de vrouw
van terzijde, met afgewend gezicht. Alleen de kinderen waren nog veel
te klein om iets te beseffen.
Deze vrees, die de schijn aannam van vijandigheid, had hem meteen
doen besluiten zich weg te haasten uit Cordoba, dat plotseling vol onrust geraakt was, – als een woud dat overdag doodstil is, met enkel
zacht geritsel, maar na de avondval zich vult met onheilspellende geluiden, rumoer en leven waarvan geen mens de herkomst weet.
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Wel had de Mesties hem bij het weggaan trouwhartig de hand geschud en had de vrouw, op de dorpel staand, hem nagekeken; maar dat
kon hem niet meer verzoenen met de mensen die hem moedwillig verjaagd hadden en die elkander het gemeenste kwaad aandeden. De landbouwer was gestorven, hij moist verder nets van hem af, maar in de
ogenblikken van zijn nood had hij een grote verbondenheid met hem
gevoeld, een begrijpen dat niet onder woorden te brengen was, maar
dat misschien vriendschap had kunnen worden, indien de ander was
blijven leven. Nu was dat leven weg, afgebroken als een dorre tak, verzonken in de diepte der bleke, skeletachtige herinneringen, terwijl Rufino eenzamer dan ooit de stenige wegen opzocht die hem wegvoerden
van alle gezelschap.
Hij wilde niet terugdenken; hij wilde vergeten en zo zijn afkeer verliezen. Het blij-verlokkende weervinden, waar thans slechts een bittere
drang hem voortdreef. Weg wilde hij uit het uitbundige, hartstochtelijke, valse tropenland. Uit de hitte der velden die terugsloeg in het
brein van de mensen en hen verblindde, – naar de koelere streken voorbij de heuvels, waar in lichtblauw waas de scherpe kartelranden van het
hooggebergte opdoemden. Hijzelf was een kind van statig-strakke, sobere landschappen; van steenachtige baaien met daarachter stifle Bergen
zonder veel weiden. Het was zo zuiver en vroom geweest. En als hij de
puurheid van zijn jeugd wilde terugvinden, van de eerlijke, onverdoryen mens die hij had willen worden, dan moest hij snel uit deze ooze,
broeiende wereld, waar niet een plekbestond die niet sneloverwoekerde,
en waar niet een dag voorbijging zonder het drama van op elkaar stapelende, botsende en weer uiteenrollende wolkenmassa's aan de stralende hemel. Hij wilde een reine, onvertroebelde lucht inademen, zonder de zoete bezwangering van duizenden kruidengeuren, de zware aromen van zweet en moeras, van verdorrend lover en schroeiende akkers.
Daarboven, op de bergtoppen zou de stilte goed zijn. Daarheen !
Hij liep thans niet meer zo snel en gejaagd als weleer, maar rustig,
met de gemeten stappen van iemand wiens nieuwsgierigheid bevredigd
is, en die zeker weet zijn doel te zullen bereiken. Een eeuwig en onveranderlijk doel, ontstaan met de aarde zelve en dat wel schijnt weg te
vlieden naarmate men het nadert – zoals de bergtop zich naar achteren
neigt voor haastige klimmers – maar even stellig, even onmiskenbaar
zich verheffend boven al het omgevende, als de toppen hier voor hem.
Rufino was nu voorzichtiger geworden, ontweek de stad Orizaba die
eigenlijk op zijn weg lag, en die muziek van eike- en beukekruinen in
Naar naam draagt.
De onverdraaglijkheid der mensen en de onrust van de kleine stad
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lagen hem nog te vers in het geheugen. Hij was niet van plan zich onder
de menigte te begeven voordat hij de hoofdstad had bereikt, die zo groot
moest zijn dat de drukte daar een nieuwe vorm van vereenzaming zou
wezen, en de aanwezigheid van een mensenmassa slechts een zo grauwe
monotonie als de zee bij regenweer.
Op de zijpaden die hij koos om Orizaba te ontlopen, kwam hij nu ook
geen ezeldrijvers meer tegen, noch simpele voetgangers ; enkel de menselijke lastdragers die net als in lang geleden dagen waarvan men in boeken las, met zware, waardeloze zaken sleepten, naar een bestemming die
Rufino niet achterhalen kon. Ze stapten diep voorovergebogen onder
hun vracht, die met een band om hun voorhoofd bevestigd was, en
waaraan hun opgeheven armen nag meer strakheid gaven. Zodat het
was als liepen ze met hun korte snelle draf in een voortdurende tuimeling. Sommigen, de vrouwen vooral, droegen de band niet om het hoofd,
maar om de schouders, en leken op afgejakkerde pakdieren. Zo hadden
ze getorst en gezeuld al voordat de Spanjaarden kwamen ; en die geweldige voorvaderen die met weinigen in aantal een heel werelddeel veroverden, moesten wel een diepe, trotse verachting gevoeld hebben voor
deze dierlijke lastdragers. Voelde hij niet vandaag nog iets van die oude
verachting naknagen in zijn binnenste? Ook hij was een conquistadorenzoon die uittoog om het oude rijk te heroveren. Op deze tocht moest hij
telkens terugdenken aan Hernan Cort6s en diens mannen ; hoe zij zich
door het ongewisse baanbraken tot in het hart van het land. Rufino
volgde hen haast op de voet, want ook zij waren bij Veracruz geland, en
hun spoor voerde naar hetzelfde hooggebergte dat thans voor hem opdoemde. De luttele eeuwen hadden nog niet de moeite genomen hun
spoor te verwissen. De meesten van die krijgers hadden ook gelopen, in
voorzichtige maar onweerhoudbare dagmarsen ; hadden zich bressen
geslagen door mensenhorden en zich door nauwe passen heengeworsteld in het gebergte. Om tenslotte Tenochtitlan te bereiken en geheel Mexico te veroveren.
Waren ze gelukkig geworden, die ijzeren geweldenaars ? Dat wist
Rufino niet. Zou hij zelf ooit gelukkig worden ? Met het voltooien van
grote daden stierf het verlangen dat rijke beloning in uitzicht stelde, en
de daden verloren hun zin. Maar zolang ze ongeschied waren, welk een
verlokking ! Welk een aandrang !
De lichtere lucht waarin ondanks alle warmte een fijne koelte begun
te zweven, tilde hem op, gaf hem snelheid en energie, zodat hij voelde
hoe het bloed vlugger door zijn lichaam joeg en een vreemde appetijt
zich — pijnlijk bijna — vastzette in zijn maagstreek : een schrijnende behoefte om al het omringende in zich te laten binnenstromen, het in al
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zijn vezels op te nemen en te verteren. Zou Corta de grote voorvader
dat ook zo gevoeld hebben? Wie was deze Cortes ? Toch zeker me& dan
een naam en een historisch felt... een mens, een Spanjaard! Het onderscheid tussen de mensen daarginds kon nooit groot geweest zijn... Zijn
oom die uit Mexico was overgekomen, met iets van een Veroveraar om
zich heen, – als een mantel van bonte veren... De wijze waarop hij de
dikke zilverstukken weggaf... En de kleine Aztekische prinses die hij
daarginds gelaten had ... Hier gelaten ...
Dit was al verovering ; daarginds was hier geworden. Het wonder
was al op bereikbare afstand gekomen. Achter de grote barriêre van
bergen die tegen de einder opstond, moest de hoofdstad liggen. Tenochtitlan. Daar zou het wonder zijn; daar moest hij het onbenaambare
vinden dat hij zocht. Het vergeten gezicht dat hij zich toch stellig herinneren zou, zodra hij het tegenkwam. Hoe ver lag nu de zee... een poel
van vergetelheid, van uitgezwommen herinneringen, die verging en
verzonk tot vormloze humus. Maar uit dat moeras, wanneer het eindelijk opdroogde, zou eenmaal als een witgele bloem zijn nieuwe leven
openbloeien.
v
Op een morgen, toen Rufino reeds voor de dageraad was opgebroken
uit het gehucht waar hij overnacht had, zag hij in het vroege licht de
laatste wolken verwaasd en de hemel strakblauw en zuiver-gebogen
over hem. De bergen waren veel dichterbij gekropen ; hij trachtte hun
afstand te schatten en hun hoogte. Met licht saamgeknepen ogen die nog
aan de blikken van de zeeman herinnerden, trachtte hij te ontdekken
waar de weg langs hun wanden omhoog liep. Met liefkozende aandacht
volgde hij de nu eens weke, dan plotseling hoekige contouren van hun
kam, tot waar ze een inzinking maakten die naar nog grotere verte liet
dOOrblikken.
Verrast bleef hij staan.
Mar, aan het einde van de zichtbare wereld, sneed een zilveren met
goud-rose licht overschitterde kruin zijn scherpe sector uit tegen het
hemelblauw. De eerste sneeuwtop die hij tegenkwam in deze zo vroeg
al van warmte hijgende aarde.
`Orizaba,' fluisterde Rufino voor zich uit. 'Orizaba.. .' Hij had de stad
Orizaba vermeden, maar de berg die dezelfde naam droeg, en waarvan
men hem verteld had dat het de hoogste top van het land was, stond
daar nu als een wit en evenwichtig monument der verlokking, – de
magnetische pool van dit nieuwe rijk, waarheen hij onweerstaanbaar
getrokken werd. Aan de voet van die verre hoge berg zou zijn weg voe36

ren; en als hij eenmaal air zijn zou, dan had hij het onafzienbare hoogland bereikt, waarop zijn Leven zich voortaan zou afspelen, boven alle
stromen, boven alle waternood der zeeen.
Zelfs 's nachts droomde hij in de laatste tijd van dit hoogland, dat
het nieuw niveau van zijn bestaan ging worden. Dat kwam stellig door
de reinere lucht, waarin nu nog slechts of en toe verdwaalde bloemengeuren waasden, en die 's nachts kon afkoelen totdat zij prikkelde op de
huid. Het gaf aan zijn slaap een intensiteit die nog dieper was dan verzinken in het onbewuste. De slaapkolk die hem neertrok, brak door in
een nieuwe bodem van bewustzijn, onwerkelijk en onbeschrijflijk,
maar waaruit ruimte opensloeg en gele luchten zich verwijdden, het beslotene een openheid had waarin hij wegstroomde en vervloot. En bij
het ontwaken, in het vage nagevoel van deze slaapomhulde wereld,
dacht hij : zo zal ginds het leven wezen, wanneer de hoge dalen eindelijk
zijn bereikt.
Hij wreef zijn handen, zijn gezicht, — alsof hij reeds de sneeuw had
aangepakt, die in de verte blonk.
Maar weldra zonk de top weer weg achter het onverbiddelijk graniet
der voorste bergen, en moest hij letten op de weg die moeilijker werd
door rollend gesteente en grote brokken die hij te vermijden had. In de
zigzags en de wijde bogen die het pad nu maakte, verloor hij zijn richtingsgevoel. De zon hoog aan de hemel, helle kleuren neerslaand tussen
grauwig-paarse schaduwvlekken, kon hem niet meer helpen. Rufino
kwam geen enkele voetganger meer tegen. En hijgend, meer van opwinding dan ademnood, bleef hij een lange poos in overleg staan bij de
tweesprongen. Hoe licht kon hij verdwalen, een vreemdeling tussen
onherbergzame bergen.
Hier was hij werkelijk eenzaam... opgenomen in het grootste steenmassief der aarde, dat van Alaska over continenten, landengten, oerwouden en prairien puilt en stapelt, plooit, verbreedt, verengt, zich uitstort in vulkanische verwildering, tot Vuurland, tot het andere einde
der wereld. Wie bier geen wegen wist, moest reddeloos verloren gaan,
verstenen, ondergaan in deze oceaan van bergen. De stilte der ravijnen,
met slechts het verre ruisen van onvindbare bronnen, beangstigde Rufino. Zijn weggeworpenheid in deze wereld, zijn alleen-zijn had hij
nooit zo hevig, nijpend-aan-de-hals gevoeld, als nu hij opkeek langs de
duizelingwekkende wanden naar de vlekkeloos blauwe hemeltrechter,
waarin een vogel cirkelde in trage zweefvlucht, en weer snel verdween.
Er was geen andere redding mogelijk, dan de kammen te bereiken en
de toppen op te zoeken. Zoals het gebod van heel zijn leven scheen te
zijn. Maar achter deze lagen nieuwe dalen, diepere ravijnen, en weer an37

dere daarachter. En zo er een gehucht was in de bergen, moest het stellig
zich verborgen hebben waar riviertjes zich spelonken hadden uitgegrayen, – onzichtbaar vanaf de hellingen hierboven.
Hij was dom geweest zonder geleide ook dit stuk of te leggen; het
land kon evenzeer verraderlijk zijn als de oceaan, dat zag hij nu. Men
had hem nog gewaarschuwd; maar zijn afkeer van de mensen had hem
overmoedig gemaakt. Nu brak zijn eenzaamheid over hem, als een huis
dat instort en verdelgt.
Met elke nieuwe bergwand rees een nieuwe twijfel, hoger, hoger.
Was dit een weg? waar ging hij heen... Er waren wegen die niet verder
liepen, plotseling ophielden, verstarden voor hun eigen vermetelheid,
verliepen in het stortend puin der nutteloosheid ... Ging hij ook zuik
een weg? Zijn hevig kloppend hart, het ruisend bloed dat aan zijn siapen tong, kon hem geen antwoord geven. De enige kleine zekerheid die
hem nog bleef, was : weer teruggaan. Misschien vond hij nog zijn sporen, of ontmoette hij een achternakomer die hem weer zijn richting
gaf.
Maar terugkeer was een nederlaag ; hij moest opnieuw denken aan de
bende van Cortes, – ook zij hadden in dit gebergte naar de wegen rondgetast, in deze stenen zee, en waar ze eindeloos verder gaat, in Peru,
Chile... Zij hadden tOch het hoogland en de zilverblauwe waterspiegels
bij de hoofdsteden bereikt. Zijn trots verzette zich, nu al te denken aan
teruggaan. Elke tocht waarbij je op je schreden wederkeert, is al voorgoed begonnen als terugtocht, meende hij. De schepen hadden het hem
geleerd.
Nu was hij hier verdwaald in de kwijnende namiddag die de bergen
langzaamaan verdonkeren liet. Want hij had reeds enkele uren geleden
een gehucht moeten bereiken. Niet de nacht vreesde hij, maar de eenzaamheid : het levend worden van geweldige giganten, die nog zwijgend langs hem stonden, maar reeds een koelere adem over hem verspreidden, en straks ontwaken zouden in de goudglans van een glorieuze avondval, terwijl hij hier in vroege schaduwen verdrinken zou.
Hij was verdwaald ... En toch, een pad kroop langs de wanden op en
volgde onvermoeid de plooien, vond een doortocht tussen nauwe spleten, zonk naar kleine, schaars begroeide dalen, klauterde weer aan een
nieuwe wand omhoog. Hij behoefde slechts te volgen, voortgetrokken
door het pad nu er geen andere uitweg was, geen keuze meer en geen
teruggaan.
Nog voor zonsondergang had hij een kam bereikt, waarachter nieuwe
kammen stonden, goud-omboord, met purperrood tot achtergrond.
Zijn weg moest westwaarts voeren, dat was het enige wat hij nog wist.
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Maar hoe vermoeid hij zich ook voelde, zijn vrees was thans vermengd
met trots, daar hij nu op een top kon overnachten, dichter bij de sterren, — en niet teruggegaan was naar het lagere land.
Hij sliep vroeg in, door uitputting die hem zelfs zijn honger deed vergeten. De laatste vogels waren weggegleden uit de lucht, de verre bergen
ingebed in grijze nevel — schuimzee die niet ruiste, niet bewoog, oneindig was verstild — als de witte melkdroom van een ongeboren kind.
Zelf droomde hij dat een kudde witte dieren over groene bergweiden
dwaalde, naar hem toe kwam ; dat hun vochtig-warme snoet zijn handen
en gezicht berook, en dat ze verder gingen, op de bergrand wolken
werden en geluidloze cascaden. Grote witte dieren, koeien van Asturie,
hoge witte golven die van kust tot kust verdwalen, van Asturie tot
Mexico, en zich verliezen in de witte sneeuw van de Orizaba.
Zou hij nu spoedig de sneeuwtop van de Orizaba terugzien, wanneer
hij zich orienteren kon? Dat was zijn eerste gedachte toen hij, koud nog,
ontwaakte in een morgen waarin hij de bergen even helder en stil terugvond als de avond ze gelaten had.
Al gauw ontdekte hij echter waarheen het pad, dat nu weer daalde,
hem had gebracht. Het ging recht naar het stenen heuveltje dat midden
in het glad-omsloten en komvormige dal stond. Toen hij dichterbij gekomen was, zag hij dat het een bouwwerk was, verbrokkeld en vergaan, alsof een bergwand tot hier geschoven was om zich de rug to
krabben aan de hoeken. Maar aan de andere zijde waren er nog overblijfselen van trappen, met een weinig moeite zelfs beklimbaar, — die
hem leidden naar het platform waar gebroken friezen en geknakte zuilen van een tempel stonden. Hij had jets dergelijks nog nooit gezien,
zelfs niet in een van de versmoezelde platenboeken die ze op lange
avonden aan boord bekeken hadden, zomin als in het versmoezeld platenboek dat de herinnering aan al zijn reizen was. Hij boog zich naar een
brok gesteente, dat dubbel was gebeeldhouwd : door een mensenhand
die daarop vreemde ornamenten, arabesken, loten, kringen-reeksen
aangebracht had ; en door de tijd, die onverzadigbaar de putjes uitgevreten had van een eerwaardige pokdaligheid. De andere stenen vertoonden barsten en grotere gaten waarin mos gegroeid zat, of waaruit
een hagedis tevoorschijn kroop ; een patina van grijze stilte over alles
uitgespreid, een spinrag tussen de gebroken zuilen.
Nieuwsgierigheid dreef Rufino voort naar het binnenste van de rulne
dat toch geen binnenste meer was, omdat de achterwand bleek neergestort, terwijl een stuk van het hemelblauw het dak vervangen had.
Daar, op een platte steen, lagen verwelkte bloemen — hoogstens enkele
dagen oud — en ook wat vruchten : een wijze gele, opgeheven hand bananen en wat gevlekte mango's.
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Misschien was de steen waarop Rufino zitten ging, de troo p der godheid voor wie deze offergaven waren bestemd. Rufino kon er slechts
om glimlachen. Hij voelde zich een god gelijk en at — beklemd maar gretig — van de vruchten op het altaar, tot zijn honger gestild was.
VI

Er blonk nog dauw op de heesters, en sommige daarvan droegen lichte
lila bloempjes ; zij vormden een wijde krans waarin de ruine gevat
lag, — een relikwie tussen immortellen. Rufino ontdekte nu, dat verschillende paden hierheen leidden, als naar een kerkhof, — en hij besloot
het meest westelijke te nemen, dat steil naar de tegenoverliggende pas
opliep. Gesterkt ging hij op weg, nog altijd glimlachend om de gedachte dat niet velen ontbijten met godenspijs, en nu en dan omziend
naar de vervallen tempel die ineenschrompelde naarmate hij hoger
steeg, tot ze niet anders meer herkenbaar was dan als een donkere steenhoop tussen lilagrijs gesteente.
Waar de pas Rufino om de bergrug heen zou voeren, keek hij nog
eenmaal om, naar de onontwarbare rozet daar onder in het dal, dat zich
allengs met fijne grijze nevel vulde. Ten nest voor goden,' dacht hij.
Tit dit nest ben ik vandaag herboren.' Hij voelde zich groter en sterker
dan ooit. En terwiji hij tegen de rotswand van de pas geleund stond in
stille beschouwing, verschenen om de hoek een zestal Indianen, de
mannen in witgewassen schone kleren, met de opgevouwen sarape over
een schouder gehangen; de vrouwen in donkerblauwe omslagdoeken
gehuld. Er was ook een knaap bij, met zijn zwarte kopje door een wollig-witte sarape als in een kazuifel gestoken. Allen droegen ze bloemen
en vruchten, en ze keken uiterst verbaasd dat daar een vreemdeling
stond. Stellig waren zij op weg naar de offerplaats. De oudste van de
mannen keek Rufino scherp aan, en deze maakte meteen van de gelegenheid gebruik om naar de weg te vragen. De ander antwoordde iets
in zijn taal, dat Rufino niet kon verstaan. De overige Indio's die op
kleine afstand van elkander stilgehouden hadden, staarden onbewogen
toe. Blijkbaar verstond geen van hen Spaans, want niemand antwoordde
toen Rufino luider en primitiever zijn vraag herhaalde : 'Camino, Camino... a Mexico !'
Aileen de oude man sprak het na onder zijn dunne afhangende snor:
`Mehico ...' Zijn hand opheffend wees hij met een onbestemd gebaar
naar de pas waaruit zij zojuist genaderd waren, en hij begon aan zijn
wingers of te tellen: Tamina, camina, camina, camina, camina ...'
Rufino knikte van ja, en trachtte hen vriendelijk toe te lachen; doch
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zij bleven ernstig en onbewogen, bijna ingekeerd, zonder de plaats te
verlaten waar zij stonden met hun offergaven in de armen. Wantrouwend bleven zij hem nakijken terwijl hij voortging. Ze wachtten nog
een hele pons om zeker te zijn dat hij was weggegaan, – wellicht ontstemd zich afvragend of nu toch eindelijk een blanke man hun heiligdom ontdekt had.
Lopez echter liep welgemoed verder. Hij had de goede weg gekozen,
en deze Indianen die zich zo afzijdig hielden en hem vreemd bleven,
waren hem nog het liefst van alle mensen. Ze waren als de planten, een
deel van het landschap dat kleur en tekening daaraan gaf; als de dieren
en wolken, zich voortbewegend in een eigen domein, op grote afstand.
Een deel van het leven dat hem niet aanging, maar dat hem toch bij zonder leek en zijn aandacht voor korte tijd geboeid hield, terwijl het onverplichtend bleef.
Om de bergpas heen gekomen, waar het koel en vochtig was geweest
van de eeuwige schaduw, zag hij voor zich in de zon een blauwig, lang
en smal dal waaruit mist optrok, terwijl in de verte reeds een belle,
groenig-gouden vlek vrij was, waar weiland zijn moest, een rivier misschien ... En bij het verder-gaan, terwijl de rag van mist verwaasde,
dook plotseling groter, Witter glinsterend de sneeuwberg op. Een kegel,
half met wit bedekt dat hier en daar in korte franjes of king op de bruine
rots daaronder. Nader, nader kwam hij nu. Wanneer Rufino daalde,
slonk de berg; wanneer hij klom, verrees deze weer. Het was een machtig ademen, zoals alleen de bergen en vulkanen, borst en longen van de
aarde, ademen kunnen. Aan het einde van dit dal, zou daar de hoogvlakte beginnen? Hij zou er vast wel een dorp aantreffen.
Bij het naderen van het dal kwamen vele schakeringen van groen op.
Er stonden enkele verspreide groepen bomen ; daaromheen echter lag
rijk grasland met dicht struikgewas omzoomd. Een riviertje trok zijn
grillige krinkelstreep door heel de lengte van het dal, en blonk metalig
in de zon. Hoe vreedzaam moesten de boeren hier leven. Een akker bezitten die je beplantte en behoedde, vruchten te plukken en nieuw zaad
uit te strooien, jaar-in jaar-uit ... het was beter dan vreemde zeeen te bevaren, aan onbekende havens te snuffelen en snel weer verder te gaan,
doelloos, rusteloos. Een schuur te hebben, een woning, een kind dat
opgroeit ... te leven met geheel het leven der aarde, door de seizoenen
heen, in een vaste verbondenheid met het verleden ; en voor de boeg
een z6kere toekomst, zo vast uitgelijnd als de tracering van akkers ...
Wanneer hij eenmaal ging werken in dit land, dan zou het als landbouwer zijn, als kleine ranchero op een plaats net als hier.
Dichterbij gekomen zag Rufino, dat een gedeelte van de heesters aga41

yes waren, waarmee men de akkers omzoomd had; op spaarzame afstand geduldig de tijd van hun bloei afwachtend, zonder de wijde woekering en overdaad uit het warme land. Hij bleef lang bezig met zijn
gedachten aan het bebouwen van land en het kweken van vriendelijke
dieren. Hier en daar aan de helling verscheen al een huisje, meestal niet
meer dan een hut van adobe, aardkleurig, want van leem met fijn gruis en
stro vermengd, door de jaren tot steen uitgedroogd. Zo leefden de mensen hier geheel van hun aarde omgeven, erin weggekropen,— aardser
dan elders wellicht. Met de aarde en het land was immers vriendschap
en verbondenheid mogelijk ; met de zee slechts vijandigheid en een
voortdurend op-de-hoede-zijn. Waren de mensen geen jagers en landbouwers geweest, lang, lang voordat zij zeevaarders werden?
Rufino bekeek het land alsof hij kiezen kon, wair zijn akkers en wait
zijn weiden zouden zijn.
In de verte wenkte een torenspits tussen een groepje nederige hutten.
VII
Aan het einde van dit vriendelijke dal behoefde hij nog maar enkele
heuvelruggen te beklimmen; ze leken hem een kleinigheid na al het
voorafgaande. De Orizaba was nu een machtig gevaarte dat hij in een
wijde halve boog Otntrekken moest. Noch de naaktheid van zijn granieten onderbouw, noch de sneeuwen strakheid van de top lokten hem
aan; hij was bezeten van het groen en van de Tulle openheid der aarde.
De bergen waren slechts ontzaglijke drempels geweest om dit hoogland te bereiken, en deze laatste heuvels enkel de dorpel naar een nieuwe
wereld.
`Anahuac' noemden de lieden dit onafzienbare plateau met kleine
bergranden aan de horizon. Rufino hield van zulke namen, die hem toeklonken als exotische muziek : `Anahuac ... Orizaba ... Cempoila ...'
Namen voor prinsessen, voor zijn dochters ... Het meisje van zijn oom
droeg zulk een naam; hij wist alleen niet welke...
Het is goed dat de dingen namen hebben, dacht hij ; daardoor komen
zij ons nader. Wat geen naam heeft, blijft een droom en vreemd, zoals
de onbenaambare oceaan, de eeuwige onrust van het water. Gelijk het
vrouwelijk gezicht dat hij nu voor zich zag en toch niet zag, dat nog bij
geen gestalte hoorde, naamloos was, — een schaduw in zijn binnenste.
Vat geen naam heeft, raakt onherroepelijk verloren in de chaos die wij
Verleden noemen. Geef een naam aan wat je redden wilt en behouden
voor de toekomst.'
Zo herhaalde hij zachtjes voor zich uit de naam van dit landschap :
`Anahuac .. 2
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Het vervulde hem van een diafane, wijde treurigheid, — dit vlakke,
boomloze land waarop alleen agaves wilden groeien, afgewisseld nu en
dan door hoge, overmatig uitgeworstelde cacteeen ; alles planten zonder
lover, zonder twijgjes, zakelijk en beperkt tot het wezenlijkste; de
essentie van planten. Alsof het land geen weelde toeliet, geen concessies ;
niets hier transigeren kon. Alsof het fluisterde : 'Nu ben je hier op deze
hoogte, die toch vlak lijkt; hier begint een ander leven, ver van vroeger, zonder geuren, zonder felle kleuren, zonder donkerten, in ijle lucht
en waakzaamheid, in onveranderlijke strengheid en gerechtigheid des
geestes.'
Rufino zuchtte, wetend dat dit wat hij al zo lang gewild had, niettemin heel zwaar zou vallen in het begin.
De agaves vormden lange rechte reeksen op de glooiingen. Hoe men
ze ook bekeek, rechtlijnigheid naar alle zij den. Tien jaar had de boer te
wachten voordat zij het zoete vocht — dan overdadig — uit hun binnenste
gaven; waarvan dan aguamiel en pulque werd gemaakt, de drank die het
meest van alles aan de moederborst herinnerde. Aan de borsten der
garde. Tijdeloos was het wachten hier, en tijdeloos het werken; tijd was
nog niet doorgedrongen tot dit oord, verwijlde nog beneden in het
warme land en was een onophoudelijk been-en-weer gesproken echo in
de bergen. Hier was enkel ruimte, zonder maat, rechtlijnig en toch onbegrensd, als de gerechtigheid van milde mensen.
De Indio's leefden zoals de agaves; mensen en maguey's. In ruimteloze
weidsheid en toch vastgekluisterd op hun plaats, die was als alle plaatsen, een atoom onder atomen, en een punt in menigten van punten.
Het bleef Rufino van een vluchtige, wijd-uitgewaaide treurigheid
vervullen, die over de bezonde agave-velden wegtrilde, en langs de
horizons terugkeerde naar zijn bevende oogleden. Uren ging hij door
de velden zonder iemand tegen te komen; aan de hemel voeren witte
wolken, — zeppelins, verlaten, haastloos zoals hij. En deze vage treurigheid bewoordde hij aldus : `Te weten dat ik voortaan in dit wijde, onbeschreibare moet leven; treurigheid die uit zichzelve voortkomt, — als
een slang die hongerig aan zijn staart knaagt ; triestheid zonder betekenis ; pijn der planten.'
Het vond zijn symbool in de verlaten hacienda's die hij tegenkwam.
Ommuurde binnenplaatsen die gaten vertoonden en met planten overwoekerd waren. De poorten stonden wijd-open en de behuizingen
daarachter waren vervallen, dakloos, vensterloos, met gras en woekerende mossen op de dorpels. De stallen waren ingestort, en waar de
waterput moest zijn, was slechts een donkergroene kring van varens.
Ergens in een hoek lagen nog scherven van gebroken vaatwerk. Geen
menselijk wezen verwijlde in hun omtrek.
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De arme peones, muitend om een uitbuiting van eeuwen, hadden de
eigenaars verdreven en het land verdeeld. Brooddronken en uitzinnig
om hun plotselinge bevrijding, hadden zij de oogst nog afgewacht,
gereedschappen verkocht, het huis verwaarloosd. Toen er zelfs voor
nieuw zaad en voor verse pdque geen geld meer over was, waren ze
weggetrokken, vermoedelijk naar de stad, – een nieuwe aanwinst voor
het leger van de bedelaars en muitende ontevredenen. Niemand durfde
meer de oude hacienda's te betreden, tenzij een enkele maannacht schimmen van Veroveraars die door de kamers waarden, in de stallen puin
verschoven, heesters uit elkander bogen en verdwenen in de overgroeide put.
Rufino had onderweg al veel geleerd. Ging zo zijn leven zijn? Jets zo
onwerkelijks ?
Er was een oude stad geweest – nu nog slechts enkele dagen ver –
door Cortes en zijn mannen met de grond gelijk gemaakt. Tenochtitlan,
dat later Spaans en pronkerig 'Mexico' genoemd wend. Sindsdien
scheen alle mensenwerk hier tot verwoesting en tot ondergang gedoemd. Alleen het land bleef, onaantastbaar, ofschoon geschud door de
aardbevingen van omringende vulkanen, maar nooit geschonden, immer vruchtbaar, stil gelegen onder hoge spiegelende hemels en doorsneden door de krinkelende bergmeertjes die een glinsterend salpeter
achterlieten wanneer zij verdroogden.
Rufino maakte dikwijls halt als hij bij een verlaten hacienda aankwam,
en strekte zich voor een poos uit op zijn rug. Ook van de woningen en
akkers zag hij nu het wisselvailige. Het maakte hem rijp voor de
vreemde grote stad die hij weldra zou bereiken. De Orizaba stond verloren achter wolken, maar reeds doemden andere vulkanen op, met
sneeuw bedekt : de zuivere kegel van de Popocatepet1 en de lange curven van de Iztaccihuatl, die het silhouet snijdt van een slapende vrouw,
wier voile vormen vaag zijn aangeduid onder het witte dek. Tussen de
beide bergen lag een brede doorgang: eens de weg van zijn voorvaders
op hun veroveringstocht.
Ging hij nu ook Tenochtitlan veroveren?
Verwoesten zoals zij, of bouwen? Rijkdom vinden? Zich een vaderland verwerven?
Hij had geen idee wat het nieuwe leven ging behelzen, maar omdat
hij alles achter zich gelaten had, kon alles tot hem komen. Slechts zij die
wisten alles te verliezen, vonden immers overal waarheen zij kwamen
schatten op hun weg ...
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TENOCHTITLAN
I
Rufino zag de vlakte der akkers met hun schildwachten van duizenden
agaves ; aan de andere kant het drooggelopen meer met witte plekken
zout uitgeslagen; in de verte het zacht-grijs van de heuvels. Maar van
de stad was niets te zien. Eerst tegen de avond, bijna plotseling, ontstond na het rosse doyen van de dag een lang geflonker aan de horizon,
alsof een menigte half-uitgedoofde sterren bij elkaar geveegd was en
daar nog lag te smeulen. Dat was de stad. Zij sloeg haar licht in stoffigrode weerschijn opwaarts, en liet overal op grotere afstand nieuwe
sterrenbeelden ontstaan rondom het brede middenstuk dat zelf een ongewone Melkweg had kunnen zijn.
De buitenwijken die Rufino enkele uren later bereikte, waren al uitgestorven ; wat onbewogen lantarenlichtjes brandden tussen de bomen,
afgewisseld door triestig oranje-schijnsel uit enkele huizen. Heel de
stad scheen al te slapen; nu en dan klonk slechts het fluitje van een
nachtwacht, treurig trillerend in de verlatenheid, – signaal voor dieven
om een ogenblik te wachten, tot de waker in een andere buurt zou zijn.
De huizen waren laag en leken vriendelijk in het donker. Eerst toen
Rufino doorliep waar meer licht hem wenkte, zag hij grotere huizen,
woonkazernes zo als in Spaanse steden; niets wat nog herinnerde aan
Tenochtitlan. Op de pleinen die hij overstak, waren nog enkele cantines
open, die hij sinds Cordoba vermeed gelijk de pest. Van boven en onder
hun klapdeuren drong gerucht naar buiten. Verder in de straat was het
dan weer stil.
De kerken sliepen, scheefgezakt ; bij veel kerken en op bijna iedere
stoep een bundel, soms in lompen, soms slechts in papier gehuld. Wat
vormeloze hopen menselijk leven, toen hij ze nader bekeek ; de daklozen
die Gods nabijheid zochten, of een vroege aalmoes morgenochtend.
Later struikelde hij ook over andere slapenden, op de hoeken van het
trottoir waar een huizenpui naar buiten sprong ; vaak kinderen die naar
elkanders warmte wroetten en een lompige sara_pe deelden. Zij lagen
weggekropen in het donker ; waar meer licht was, bleef de straat verlaten.
Zo kwam hij, door het licht geleid, waar het centrum van de stad
moest zijn. Hij zou van daar uit zien waarheen te gaan ; misschien vond
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hij voor deze nacht een bank in een van de parken.
Al gauw zag Rufino de onmogelijkheid van dit laatste in. Het
centrum was een verrassing. Auto's rolden of en aan, de hel-verlichte
trams schoven elkaar voorbij, veel mensen kwamen, gingen, meestal
slenterend. In de hoofdstraten schitterden metershoge lichtreclames,
zoals hij eens in New York gezien had. Het gaf aan Mexico de aanblik
van een onverschillige grote-stad, onverschillig waar gelegen. In dit
gedeelte trof hij geen slapenden meer aan, noch cantines waaruit rumoer en dranklucht de voorbijgangers tegensloeg. Amerikaanse orde
heerste hier, met aan- en uit-knippende verkeerslichten; zelfs de late
venters van loterijbriefjes waren onopvallend, want zij herinnerden aan
Spanje, net als de verkoopsters van sigaretten die kleumend op de
straathoeken zaten achter hun mand.
Dit was dus Mexico ! Een samenstelling van erg bonte tegendelen,
dat zag hij nu al; maar toch een stad, met alle ellende van de buitenwij ken en al de pralerigheid van de binnenstad; met krotten en paleizen,
glimmende auto's en verlaten vuilnisvaalten. Een stad waarin het makkelij k zou zijn om zichzelf te verliezen, anoniem te worden, op te gaan
in de menigte. Om zo ongestoord zichzelf te zijn, als stofje in de grauwe
middenstof, – en in zichzelf te keren, binnenwaarts te groeien.
Hier, bij het zien van duizenden gezichten, zou het ene eindelijk kunnen opduiken. Hij zou het grijpen in het voorbijgaan, drukken op zijn
mond, zodat het nimmermeer ontsnappen kon. Zodat hij... wat? De
late avondstad had hem beneveld, nadat hij z•:5 lang in de vrije wildernis
gezworven had. Het geroes van deze straten, bij zijn tochten door het
binnenland ontwend, maakte hem dronken. En hij was moe. Nu na de
wekenlange wandelgang woog eensklaps een geweldige vermoeienis op
zijn schouders, in zijn benen. Hij verlangde naar een warm, zacht bed,
en tijd om na te denken. Niet te zijn zoals de paria's bij de kerkdeuren,
in de donkere straten. Morgen zou hij vender zien en overleggen. Lang
kon hij niet meer zonder werk lopen, – hoogstens enkele weken. Maar
dat was van latere zorg. Voorlopig moest hij slapen; twee, drie dagen
rusten. Kalm en rustig zijn, opdat het wonder kon geschieden.
Het bescheiden hotelletje waar hij zo laat nog toegang vond, herinnerde geheel aan Spanje : kamers om een binnenplaats gevuld met etensgeuren en wat schaduwige planten. In het krakende bed verloor hij zijn
herinnering.
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II
Hoe lang hij had uitgeslapen, wist hij niet. Een onuitstaanbaar, pijnlijkluid geraas wekte hem; het drong tot hier in de achterkamer door. Het
licht viel vlak en vreemd over de patio naar binnen, als kon het nooit
schaduw geven. Het vlekje hemelblauw dat uit de binnenplaats te zien
was, had nog jets avondlijks, - juist zoals zijn herinnering aan de stad.
Maar toen hij op straat kwam, sloeg het licht hem tegen, evenals het
geraas. Een razend licht, dat trilde in het ritmeloze straatgedreun, het
lang, brutaal getoeter van de auto's, onverstaanbaar schreeuwen van de
venters, knarsen en gepiep van trams, - een wild gedrang door veel te
nauwe straten. Hoe kon hij in dit geroes ooit een mens herkennen?
Ooit een eigen gedachte ten einde toe volgen? In de parken of de buitenwijken zou het moeten zijn.
Wat hem het meeste opviel, was het vrouwenloze van de stad. Er
waren vrouwen, maar volkomen onpersoonlijk; wezens die in schamele
kleding of bont opgedirkt tussen andere onbekenden liepen. Zonder
hetgeen hij gedacht had dat een vrouw moest bezitten - moest zijn, iets teders, bloemenachtigs, dat een siddering van vreugde gaf bij het
voorbijgaan. Verwachting bij het tegenkomen, vaag verdriet bij het
voorgoed-voorbij-zijn. Met een warme blik, een glimlach die het begin
werd van herkennen; met een scherts, een wenk, een vriendelijk woord.
Met de atmosfeer om zich heen, die hij gedroomd had sinds hij zijn
Aztekische prinses gezien had op de lang verloren foto.
Maar wat hier in de straten langs hem heen ging, dringend, onverschillig, vormeloos en zonder warmte, in de vieze volgeladen autobussen tegen hem aangeduwd en zonder gratie op de pleinen slenterend
met achterdochtig rondgekijk, - dat waren andere wezens, van een
nieuwe sekse die hij nog niet kende, maar die hem met afkeer vervulde.
Hij had zijn hele leven gehunkerd naar iets zachts en moederlijks, dat
tegelijkertijd opwindend en benevelend kon zijn. Hij had het bij zichzelf steeds 'vrouwelij kheid' genoemd, en iedere gedachte aan jets liefelijks met vrouwelijkheid verbonden. Hier, deze eerste steedse dag al,
ging hij echter geloven dat hij vrouwen haatte; dat zijn verbeelding hem
misleid had, en hetgeen hij zocht volstrekt niet met de vrouwen hier
van doen had.
Het maakte hem hopeloos; zoals ook de brutale botheid, al de platte,
gratieloze bedrijvigheid van deze stad hem hopeloos maakte. Waar was
de traagheid van het leven, de verlaten rust die hij in alle oorden buiten
op het land gevonden had ? Het wreekte zich hier in absurde haast,
luidruchtigheid, geschreeuw. Hij moest er nog aan wennen. Al te plot47

seling had hij zich in de stad gestort. Hij moest beginnen in de legere
buitenwijken; in de voorsteden waar krotten worstelden met cactus en
maguey om wie de overhand zou houden, — stad of land? De stad lag als
een grote spin over dit refine, onbevolkte dal, zoog alle levenssappen
naar zich toe, verdorde al het omringende, om zelf te kunnen groeien,
monsterachtig groot te groeien, in miljoenenvoudig jongen, insektachtig, overrompelend.
En te denken dat dit nu het hart was van dit stille land, van de verlaten bergen, van de uitgestrekte tropenwereld ... Dat dit land begon bij
een vergeten kust, waar slechts een enkele palmboom zich kromde voor
de wind, een hut van dorre takken in elkander viel, verloren vogels
vluchtten voor de zee. Waarom was alle vuil, was heel de mensenhorde
hierheen gekomen? Waarom hijzelf? Hij was toch onweerstaanbaar
voortgedreven ... Had de grond hier een geheime kracht, demonische
natuurkracht ? Zo moest het zijn dat steden in de wildernis ontstonden ;
Madrid ... en Mexico ... en wie weet welke meer.
Om het waanzinnige midden van de stad heen lag de gordel van haar
voorraadschuren ; markten, opslagplaatsen, kleine winkeltjes en wagens. Alle voedsel voor dit opgezwollen en vraatzuchtig ondier. Handelende mensen, dikke wijven met onbedwongen gierigheid op hun
gezicht, en hongerige bedelaars in lompen, zieke vrouwen, kinderen die
snel gapten in de afval en dan hard wegliepen. Ingewanden van de stad.
Rufino had nog nooit zoveel vervuiling, eeuwenoud en tot in alle porien doorgedrongen, bij elkaar gezien. Hier stonden krotten tegen krotten aangedrukt om steun tegen verrotting ; de mensen sliepen op hun
afval, woonden tussen afval die zij overdag verkochten aan degenen
die nog armer waren. En het gezicht hiervan werkte verschrikkelijker,
wijl dit alles bijna reukloos was ; een vuilnis zonder stank — de stad bezat
geen geuren — zonder cloaken, zonder middelpunt. Maar over alles uitgespreid.
Rufino trachtte te geloven dat het goede en edele juist uit vervuiling
kon opbloeien ; maar wie zag ooit werkelijk de roos op de mestvaalt
waarvan iedereen praat, — vroeg hij zich af. Elke morgen hadden zij het
schip gewassen, van de boeg tot aan het achterdek ; en zelfs de zwarte
romp waste zichzelf onophoudelijk schoon in witte schuim en golven.
Een schip wierp zijn vervuiling uit, gelijk een proper dier ; maar deze
stad zoog al haar uitwerpselen weer in, en leefde van haar eigen drek.
Het was een walgingwekkend voortbestaan dat hem onpasselijk maakte
bij het bedenken.
Hij herinnerde zich, dat hij nog niet gegeten had sinds de dag tevoren. Zozeer had de stad hem in beslag genomen. Niemand had hem
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aangesproken, niemand had hem iets gevraagd, en niets had hem verlokt tot stil beschouwen, denken aan wat nodig was en hoe hij hier zijn
leven moest inrichten. Viel het in te richten ? Zou hij niet gedwongen
zijn zich door de stroom te laten meeslepen, te leven zoals alle anderen,
op goed geluk af, naar de grillen van het toeval, in dit min of meer dierlijk bestaan dat hij hier overal rondom zich zag?
In het kleine smoezelige eethuis dat hij was binnengegaan, zat hij
hierover te soezen toen zijn honger verdreven was. Hij was geen toerist, hij kon de dagen niet zo in lediggang en rondkijkerij voorbij laten
glijden. Want dan zag hij ook teveel ; het ware gezicht der dingen achterhaalde hem dan, nog voordat hij zich had leren aanpassen. Hij moest
groeien naar de werkelijkheid toe, dat was het hele geheim.
In zijn eerste leven was er een gapend verschil geweest tussen de
werkelijkheid van de wereld waarin hij leefde, die hij om zich heen zag
en waardoor hij leed, – en de wereld binnen hem, waaruit zijn verlangens en dromen ontstonden. De afgrond daartussen was zijn onbevredigdheid, het doelloze van zijn dagen geweest. Zijn nieuwe leven moest
harmonisch worden ; eenheid van het inwendige met het uitwendige;
een in elkander vloeien van zijn persoonlijkheid, van de mens die Rufino Lopez genoemd werd en die onderscheiden was van alle anderen,
met de wereld van dingen en mensen en verschijnselen waarin deze eenzame zwerver ronddwaalde. Een glimp hiervan had hij ervaren toen hij
het schip verliet en zich stortte in het avontuur. Hij had toen geweten
dat het ken, en dat hij alleen z6 zichzelf zou zijn en de zin van zijn leven
zou vinden. Nu scheen het lets onbereikbaars. Maar hij mocht zich niet
laten afschrikken ; hij wist immers dat het mogelijk was, en dat hij reddeloos zou verloren gaan wanneer hij toegafaan zijn opkomende vertwijfeling.
Hij moest de stad verstaan en dit schijnbaar verwrongen leven hier
leren liefhebben... dan zou hij overwonnen hebben. Of hij dan ook gelukkig zou zijn, op de wijze zoals hij het zich vroeger voorgesteld had,
dat kon hij zich thans moeilijk indenken. Misschien moest hij nu afstand leren doen van zelfs de hoop op de toekomstige tevredenheid die
men geluk noemde.

III
In korte tijd leerde Rufino de plaatsen vinden, waar meer rust heerste en
nog een schaduw van Tenochtitlan tussen de vervallen huizen waarde.
De kerkjes hadden hier niet meer de pronkerige bruin-grijze barok van
elders in de stad, en niet het scheefgezakte, half in de bodem weggezon49

kene, waardoor het scheen alsof de kerkgangers in een kelder daalden.

Er waren pleintjes waar de speelgoed-kleine witgekalkte kerkjes geheel
afzonderlijk stonden, met lage torens als de horentjes van ingeslapen
dieren, in de schaduw van wat hoge bomen. Dat herinnerde aan de dorpen, en het was heel vreemd te weten dat slechts enkele minuten vender
trams voorbijsnerpten en auto's raasden, drukke markt gehouden werd
en 's nachts de lichtreclames gloeiden.
Deze pleintjes lagen nog in eeuwenoude rust teruggezonken; hier
heerste werkelijk tijdeloosheid. Indianen kwamen soms voorbij in
witte blouses, net als hij verdwaald in deze stad, en plotseling weer
thuis. Ze zaten op het gras onder de bomen, in de veilige nabijheid van
het kerkje, en aten van het weinige dat ze hadden meegebracht. De
vrouwen nog met lichte opgewondenheid op hun gezicht, uit drukke
wijken overgehouden ; de mannen waardig, ingehouden, nu en dan
wantrouwig opziend of er geen gendarme aankwam.
Het was gemakkelijk, to gemakkelijk, met zo weinig schreden van de
ene wereld in de andere te stappen. Dit onsamenhangende, dat was de
diepe, innerlijke onrust van deze stad. Geen der bewoners wist in welke
tijd hij leefde. Op plaatsen waar men de antieke steden opgraaft, moest
dezelfde onrust heersen, als bezoekers met hun auto's in de eeuwenoude
stilte aangereden kwamen en hun stemmen met de harde silben van een
nieuwe taal de oude echo's wekten. Hierom ook het woordeloze twisten en de onzichtbare vijandigheid der mensen, in de autobussen, bij het
kruisen van de straten, bij de stalletjes ; het waren mensen uit verschillende eeuwen, uit Tenochtitlan en Mexico, uit Cordoba en uit New
York, Azteken uit de vergeten dorpen in de bergen, en cosmopolieten
uit het noorden. Zij konden elkander niet verstaan en reageerden met
doffe haat. En tijd, en ruimte waren hier in elkaar gevloeid.
Een enkele maal werd Rufino door dit alles bewogen tot in het diepste
van zijn ziel. Op een van de stille pleintjes zag hij, hoe een jonge man
kwam aangezeuld, gebogen onder een zware vracht die hij zonder
draagband op zijn rug torste. Hij droeg een grijsaard, die zijn armen
over de schouders van de ander hangen had, twee bungelende bleke
slangen. Naast hen liep een kleine jongen blootsvoets. De oude man
moest ziek of stervend zijn, z'n kop lag geheel verborgen onder de
hoedrand van zijn zoon. Het gezicht van degeen die hem droeg, was
verwrongen en glom van inspanning, terwijl hij zachtjes hijgde op het
ritme van de sukkeldraf waarmee hij zich voortspoedde. In de schaduw
bleef hij echter even staan om uit te rusten.
Rufino ging naar hem toe en vroeg : 'Is hij ziek?'
De oude man gaf geen levensteken, de jonge knikte slechts, en het
kind blikte wantrouwig op.
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`Ga je naar een hospitaal?'
Wij waren in het hospitaal. Ze kunnen daar niets doen. En nu ...' De
jonge man schudde zachtjes het hoofd en zweeg. Het had geen zin een
vreemde verder nog iets te vertellen. Hij hief zijn arm en gaf de oude
man vriendschappelijke klopj es op de rug. Iets zeldzaam teders lag in dit
ongemakkelijke gebaar, en het oudje kreunde nauwelijks hoorbaar.
`Als het nog ver is, hier heb je geld om een taxi te nemen,' zei Rufino
geroerd, terwijl hij een paarpeso's tevoorschijn haalde. Maar tegelijkertijd bedacht hij, dat deze Indio's waarschijnlijk nog nooit in een auto
hadden gezeten. Ze kwamen in dagenlange marsen naar hier, verkochten hun schamele waar voor minder dan hij thans aanbood, en keerden
in dagenlange marsen terug, om onderweg het grootste gedeelte van
hun geld aan pulque te besteden. Hij had hen dikwijls buiten, aan de
wegkant zien slapen, hun last van petate-matten of aardewerk dicht onder het bereik van hun verslapte handen.
`Of koop tortilla's,' verbeterde Rufino zichzelf. 'De oude man heeft
zeker voedsel nodig.'
Hij liet de peso's in de zak van de jonge Indio rinkelen, die zijn hand
niet uitgestoken had om ze aan te nemen, maar die hem nu dankte met
een lange, donkere blik. Hij zag hen weggaan, de oude man levenloos
hangend op de diep gebogen rug van de jongere. Het kind keek enige
malen om, als was het bevreesd dat de vreemdeling hen zou achtervolgen.
Rufino bleef achter, bevangen van een wonderlijke ontroering. Zelfs
het sterven hier was een zeldzaam gedragen-worden over lichte pleinen
en lege straten, naar een wijde, wijde verte; niets schrikwekkends, maar
een traag en onopmerkelijk gebeuren. Geen van de voorbijgangers had
op de Indio's gelet; ieder ging zijns weegs, bevreesd zijn leven met dat
van een ander te vertroebelen, bevreesd voor de besmetting door een
doodsgedachte. En toch, Rufino zag – voor de eerste maal in deze stad –
dat van mensen niettemin een zachte warmte kon uitstralen. Juist zoals
hij vroeger gemeend had dat het zijn zou, wanneer hij zichzelf in alle
anderen had hervonden.

Iv
In het huis waar hij een onderkomen vond tussen vele andere huurders,
alsook onder de lieden met wie hij onwillekeurig bij zijn rondzwerven
in aanraking kwam, merkte Rufino dat de zonderlinge ongeslachtelijke
wezens die hier vrouwen genoemd werden, in deze armere omgeving
toch niet zo veelvuldig voorkwamen als in de moderne, luxueuze
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stadsgedeelten. Hij zag dikwijls Indiaanse jongelingen, trouwhartig de
arm om hun meisje geslagen, voorbijgaan. Deze hadden, zo jong nog,
al voile moederlijke boezems, en hij ontdekte later, dat de meesten ook
kinderen bezaten die ze goed verzorgden, met een bruuske, dierlijke
tederheid. Ze bleven zichzelf trouw, maakten de grootste ellende door,
want de vaders beschouwden ze slechts als vluchtige, voorbijgaande gezellen. Ze prostitueerden zich niet, gaven zich slechts aan werkelijke
minnaars, aan de gulhartigen met hun glimlach of hun goede woorden,
en bekommerden zich niet om de gevolgen. Ze bleken licht-gekrenkt,
maar gemakkelijk in het vergeven, en aanvaardden ontrouw zodra deze
de schijn van dappere mannelijkheid bezat.
Het wierp heel Rufino's restant van morele begrippen ondersteboven.
Dat zij urenlang in de kerk gehurkt zaten en naar het altaar staarden,
scheen filets te betekenen; ze gingen erheen zoals de mannen in Spanje
's namiddags naar hun koffiehuis : om tijd te verdrijven en met-rustgelaten te zijn. Het ritueel waarmee men de uren doodde en zelf herademde. Zij haalden er noch mystieke illusies, noch vooroordelen vandaan ; alle begrippen van zonde lagen hun ver ; zij rekenden slechts met
domheid of overmatige sluwheid, en met de feilloosheid van hun instinct.
Hij begon hun gestalte lief te krij gen ; het ietwat dikke en gedrongene
van deze koffiebruine vrouwenfiguren, met goedige brede gezichten,
sterke benen stevig op de aarde geplant, en ronde armen in wier boog
altijd een donkey kinderhoofd paste. Een blauwachtige glans lag over
hun gladde zwarte haren, en eenzelfde glans was ook in het vochtige
zwart van hun ogen. Aileen de mond kon somtijds hard zijn; van onwil of van lust.
Rufino zocht geen verdere omgang met hen. Ze te zien en nabij te
weten, was hem genoeg. Want ze schenen hem geheimzinnige, ongenaakbare dieren toe, voor wie hij bang was met een vrees die hem tegelijkertijd warm van wellust maakte. Juist zoals de eerste hevige storm
die hij als scheepsjongen meemaakte ... en de eerste dronken nacht die
hij met zijn maats in een bordeel doorbracht. Het ongewisse wond hem
veel meer op dan het tastbare, dat zijn bekoring verloor zodra het reedsgekend was. Hij zag in het huis waar hij woonde de Anastasia's en de
Luisa's, de Maclobia's en de Porfiriana's gaan en komen met hun zuigelingen en hun mannen, lachend, of zachtjes voor zich uit huilend, nooit
luidruchtig ; in oude doeken of met ritselende nieuwe kleren, – niet hun
persoon maar hun aanwezigheid beroerde hem. Het simpele feit dat zij
bestonden. Hij boog niet meer voorover om hen duidelijker te zien,
hun gezicht te beschouwen, ha gezicht te herkennen. Dat gezicht was
52

overal en nergens. Die gestalte kon iedere gestalte zijn. Hij wachtte niet
meer, want waar geen tijd was, hield alle wachten op; daar was alleen de
polsslag van voortdurend naderen, naderen, een steeds nabijer weten
van het onbekende overweldigende.
Voortaan vergat hij ook terug te denken aan zijn verleden. Het was
er, maar slechts als ruimtelijkheid, waarin geen vormen meer te onderscheiden vielen, geen kleuren zelfs, enkel maar de diepe, ondoorgrondelijke diepte van geweest-zijn.
Het waren geen Aztekische prinsessen, deze vrouwen; acme wezens
die een paar centavo's te besteden hadden in zijn kosthuis, schuw opzij
schoven wanneer hij langskwam op de trap, en verlegen wegdoken
wanneer hij soms een vriendelijk woord sprak. Hoe had hij ooit kunnen
denken aan prinsessen? Al die mensen waren arm en hulpeloos, de Indio's met hertenogen, angstaanjagend en aandoenlijk als gekooide dieren. En vrouwen waren bier niet ander de prinsessen van de straat,
maar enkel in zijn achterbuurten waar de stad kwijnde. Waar ze wandelden met kroost of minnaar langs de onbebouwde, tussen de melaatse
huizenmuren ingeklemde percelen vol bloeiend onkruid en wild woekerende cactussen, – de parken van de armen en de laatste invasies van
het platteland; enclaves van de woestijn.
Aan de stadsrand lag ook de gevangenis, waarheen de armen met
bijzondere voorliefde hun wandelingen richtten, nu en dan verwonderd
opziend naar de hoge rode muren die de dag afsloten voor de honder-den daarbinnen. Het was alsof zij de herinnering aan een leed nog grater dan het hunne nodig hadden, om getroost te zijn en te genieten van
de lauwe namiddag. Enkelen schenen te wachten, maanden, jaren misschien, tot de opgeslotene naar buiten komen zou, en meegaan naar een
ander oord. In de buurt zaten verkoopsters van versnaperingen, limonade, vruchten, net als bij de kerkhoven waar een soortgelijke stemming heerste, – blijer nog, omdat daar niet gewacht werd. Enkelen verkochten sigaretten en tabak ; hun handel was altijd vluchtig en passief.
Goedgeklede mensen gaven soms een bankbiljet voor enkele pakjes.
Rufino begreep het niet. Hij liep op en neer te slenteren, zinnend op het
vele vreemde dat dit land behelsde, toen een steedse maar toch schamel
aangeklede man net als hijzelf, op hem afkwam en hem een paar gangbare pakjes sigaretten voorhield.
Tijf peso's,' zei de man, behoedzaam maar zonder hoofdbewegen om
zich kijkend.
Het moest een gek zijn, want Rufino wist, dat ook de beste sigaretten
maar een paar centavo's waard konden zijn in dit land van tabak. De man
grijnsde hem evenwel toe met een knipoog van verstandhouding en
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hield hem daarop een pakje onder de neus. Een onbekend, prikkelend
kruidig aroma kwam daaruit, vreemd op deze plaats waar niets meer
geur had. Het was met niets te vergelijken, maar deed hem denken aan
China, aan de haven van Hong-Kong, aan vrouwen die hij vluchtig in
een stad gezien had waarvan hem de naam ontschoten was, — aan ffikkerende messen, ruzie ...
`Wat is dat?' vroeg hij onnozel.
De ander keek hem aan met grote fletse ogen. Rufino zag zijn lippen
beven, het onzekere van zijn houding. Weer meende hij : een gek.
`Blijf niet staan,' zei de man. Taat ons samen op en neer lopen; je
kunt nooit weten. Of wil je niet?'
`Ik weet niet wat het is ; ik heb er geen behoefte aan,' antwoordde
Rufino, medelijdend door het mengsel van onzekerheid en sluwe achterdocht van de onbekende. Hoe kon een mens zo opgejaagd zijn... `Ik
denk dat je de verkeerde voor hebt,' zei hij nog. Maar zwijgend bleef
de ander een korte tijd naast hem lopen, totdat zij zich een eindweegs
van de gevangenis verwijderd hadden.
' Je kent het niet?' vroeg de man plotseling. 'Maar iedereen kent het ...
Hoe zou het mogelijk zijn te levee in deze stad, in deze ellende wanneer
het er niet was. Het is de enige redding !' Hij sprak hol en pathetisch,
maar scheen zelf te geloven wat hij zei. De twijfel lag alleen in zijn verloren gebaar, in het trillen van zijn benige hand.
`Ik heb geen geld,' sprak Rufino tenslotte.
Maar de man bleef zijn eigen gedachtengang volgen, had zijn hand
vriendschappelijk op Rufino's schouder gelegd en bleef naast hem gaan.
Eerst toen ze bij een straathoek gekomen waren, waar de eerste lantaren
brandde, liet hij hem los.
`Hier, ik geef je er een. Zonder betaling,' zei de man, terwijl hij Rufino een pakje overreikte. 'Maar je moet terugkomen, morgen of overmorgen. Om dezelfde tijd vied je me hier in de buurt. Ik vertrouw je;
ik weet zeker dat je terug zult komen.'
Hij keerde zich om en liep haastig weg. Rufino stond verbaasd met
het pakje sigaretten in de hand, en geloofde dat hij er nog geen flauw
idee van had, wat in werkelijkheid omging in deze stad.
NT

Een buitenwijk waar zandige ravijnen om de huizenmassa heen liepen,
lage heuvels zich golfden naar kale verte, had hem verrast door een verlatenheid zo troosteloos als hij niet mogelijk geacht had nabij de mensenhoop, die slechts op korte afstand van daar wriemelde in de binnenstad.
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De aarde lag hier open en toonde haar rauwe inwendige als een onbeschaamde, die alle liefelijkheid verloren heeft en afstoot. Maar de stilte
die er heerste – opgehangen over lange telefoondraden die het land
overspanden–en het witte vlekje van een fabriek op een der verre heuvels, hielden Rufino op deze plek terug, in meditatie verzonken. Zijn
dagen gingers doelloos been; hij had getracht werk te vinden, maar ook
dat bleek moeilijker dan hij verwacht had ; zelfs hier scheen de crisis te
woeden, waarover heel de wereld klaagde, en waarvan niemand iets
verstond. Gingen nu alle dagen blijven zoals deze laatste, grijs en inelkander vloeiend, zonder variatie, zonder stijging naar een doel of een
verwachting ?
Hij zat aan de rand van een scheur in de aarde; het was als een graf.
Zijn benen hingen in het ravijn dat niet erg diep was; hij kon de bodem
zien, waar slechts spichtige heesters groeiden, en waar alleen water liep
wanneer het regende. Overal ontstonden zulke scheuren door de lichte
aardbevingen die hier voorkwamen; andere dichtten zich dan. De aarde
was ongedurig, maar niets veranderde zich in werkelijkheid. Was het
ook niet zo met hem gesteld? Een guts van leven die hem soms opeens
doorgolfde ; oude wonden heelden en verlangens stierven af, maar
nieuwe sprongen open, en het leven ging gewoon zijn gang, herhaalde
zich, mechanisch bijna. Onophoudelijk ... onophoudelijk ... hij zou zo
onophoudelijk zijn als de aarde ... hij was zo oud als de aarde, als het
eerste leven dat dieren, mensen, heel de lange reeks van zijn voorouders
gebaard had, – en waarvan hij nu de laatste schakel was. Het scheen onmogelijk dat dit geweldige proces van veel miljoenen jaren eensklaps
bij hem ophield, afbrak bij het zinloze van zijn bestaan. Misschien was
dit de diepe reden waarom mensen kinderen ter wereld moesten brengen, ofschoon zo'n ganse stad, hun hele maatschappij zich daartegen
scheen te weren. Een mens wilde eeuwig zijn, net als de aarde, zonder
aards begin en zonder einde. Al het andere was zinloos en ondenkbaar.
Maar wie kon doordringen in dit allerdiepst geheim? De ravijnen openden zich maar weinig meters.
Het beste was ergens een huisje te hebben, wat akkers, een vriendelijke vrouw, en kinderen te kweken. Het leek zo eenvoudig, – waarom
moest het voor hem onbereikbaar blijven? Zijn leven mecht niet ophouden ; niemands leven ken ophouden ; wij nemen elkanders bestaan op
en zetten het voort, betalen elkanders schuld, kinderen voor ouders,
vreemden voor onbekenden, erven elkanders spaarpenningen en leven,
leven, gaan verder naar het nieuwe dat weer herhaling van het oude is;
steeds verder de zee van het verleden, de chaos van alle herinneringen
achter ons latend. Hij moest een vrouw zoeken en kinderen ter wereld
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laten brengen; een van die kinderen zou beantwoorden aan zijn droom,
het vergeten gezicht terugbrengen in de wereld. Het zou degeen zijn
die zijn leven verder droeg, zonder waarom, zonder antwoord, maar
waardig, en tijd en dood ten trots.
Rufino haalde het pakje sigaretten tevoorschijn, dat die onbekende
hem daags tevoren gegeven had. Hij had het nog niet opengemaakt,
wetend dat het de een of andere `droga heroica' moest bevatten. Een
`heroisch geneesmiddel' zoals de mensen bier zeiden. Hij had iets dergelijks nodig, zoals hij zich nu voelde: een middelpunt van alle leven, van
alle wereldgebeuren; een god voor wie dit alles was; de enige grond van
zijn bestaan en van alle Zijn. Zo wijd, zo eindeloos eenzaam. Zo bang
en verloren... Daarvoor moest je heroisch zijn!
Hij trok een sigaret uit het pakje omhoog. Ze zag eruit als een gewone sigaret; alleen de reuk was anders, was die van vlasblonde haren
en verdroogde weiden... opvallend in deze wereld die geen geuren
meer bezat, – bier op deze steriele, passieloze hoogvlakte van Mexico.
De eerste rookwolkjes omkrinkelden hem, opstijgend uit zijn verwijdende borst, zich vermengend met de schaarse lage wolken die aan
de hemel gekomen waren ... die daalden en daalden, en terugkeerden
naar zijn achterhoofd, zijn schouders vervlieten deden, zijn armen wijd
en licht als waaiende sluiers maakten, zijn benen groot, met zevenmijlslaarzen bekleed ...
Hij was opgestaan, en wankelde van het ravijn weg. Het land lag
hoog en golvend voor hem, het bewoog traag-kronkelend als een machtige slang, een Leviathan in de wereldmelk, nog voor de aarde uitgekarnd en geboren was. Reusachtig en licht als een god schreed hij langs
gigantische alleeen van groen-stromend licht, aan weerszijden hoge
cacteeen die groeiden tot in het hemelgewelf.
Hij stak een tweede sigaret op, waarvan de fijne rook zich borg in al
de vezels van zijn lichaam, zodat zijn handen opzwollen en gelijk de
cactussen die uit de aarde krampten, grepen naar het licht. Zijn borst
was wereldwijd, zijn geweten opgelost : enkel herinneringen van de toekomst, – een toekomst die slechts uit gelig-groen licht bestond, met
paarse donkerten doorvlekt. Daarin groeide zijn vrees voor het gebeurende, dat hij als dikwijls-reeds-doorleefd ervoer. Schaduwen en rook
begonnen op te stijgen rondom hem; lichtgrijze nevels die het helle,
verkleurde zonlicht verstoorden. Hij began wild om zich heen te slaan,
om de schaduwen te verjagen, schopte naar de spookgestalten die als
jankerige honden voor zijn voeten kwamen gekropen. Met trillende
vingers ontstak hij zijn derde sigaret.
Langzaam, met de diepe teugen die hij innam, verstrakte zich zijn
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lichaam. De geur werd hard, doortrok hem, zoals in zijn land de smaak
van hout in de wijn trok. Zijn mond was droog, zijn ogen brandden.
Maar hij was gegroeid, wist zich nu groot en onaantastbaar, – en de
wereld was gegroeid met hem. De agaves waren huizenhoog geworden,
konden hele mensenstammen in hun oksels bergen. Hijzelf, als een toren, overzag het ganse land dat traag, dan weer krampachtig wiekte, als
een stervende kapel. Nu kon hij stappen over zijn bestemming, in het
werkelijk onbekende, in het niets. Geen macht ter wereld kon hem nog
weerhouden; hij trad door de rulle grond waarin hij metersdiep verzonk, en over wilde heesters die verschrikt verritselden totdat een
stormwind steeg en slonk, weer opsteeg en verwoei. Hij hield zich aan
onzichtbare coulissen overeind, en schreeuwde naar de kantelende hemel; maar geen echo bracht zijn stem terug tot aan de grote dove oren
die hij meedroeg naar de verte, naar de glooiing en de diepte die hem
thans verzwolg, weer uitspoog, inzoog, overgaf, weer opnam, in een
ritme vol van wellust, vol van slaap, van stervenskramp...
Nacht was om Rufino heen, toen hij ontwaakte. Niet ver van hem
zaten gestalten onder donkere sarape's neergehurkt. Zij schenen te Token, en hij snoof weer de geur die hem beneveld had en gek gemaakt ;
die als een dikke band nog om zijn hoofd gekneld zat. Hij hief zich op
zijn ellebogen omhoog. Nacht hing uit de hemel, en hij lag hier op een
akker, dicht bij struikgewas en enkele hoge bomen die hun kruinen lieten ruisen in de late wind. Het ruisen was ook binnen in zijn hoofd.
Een van de gestalten onder de bomen had hem zien bewegen en riep :
`Kun je al opstaan?'
Rufino antwoordde niet; zijn tong zat aan zijn verhemelte vastgekleefd. Hij trok zijn pijnlijke ledematen tezamen en trachtte geheel overeind te komen. Zijn benen schenen nog onder hem weg te vloeien.
Waar was hij ? Hoe was hij hier geraakt? Het duizelde hem, hij moest zijn
ogen weer sluiten, daar alles om hem heen begon te kantelen. Daarna
kroop hij op handen en voeten naar de gestalten onder de bomen, die
onherkenbaar waren gebleven in het schaarse nachtlicht. Hij zag dat het
Indio's waren, kleumend in hun sarape's gehuld. Zij hadden om een
vuurtje gezeten, dat alweer uitgegaan was. De ochtend kon niet ver
meet zijn; hier en daar steeg damp op uit het veld.
Een van hen reikte hem een vaatje over, zoals de landbouwers om de
hals dragen wanneer ze naar verre plaatsen gaan. Rufino proefde de
koelepu/que die slijmerig in zijn keel gleed en een weed reuk op zijn gezicht neersloeg. Het deed hem goed in zijn verzengde binnenste, en verdreef de herinnering aan die andere scherpe reuk die hem beneveld had.
Toen hij het vaatje teruggaf, zei een der mannen met goedmoedige
spot: `Dona Juanita, eh?'
57

`Ik heb ik weet niet wat gerookt,' verklaarde Rufino rillerig opzittend.
`Ja-ja, mariguana,' grinnikte een van de anderen. En na enkele seconden aarzelen vroeg hij :
je niet een beetje voor ons bewaard?'
Automatisch voelde Rufino in zijn zakken. Men had hem rustig laten
liggen, niet beroofd. De roes was heilig, en zij die het kruid der dromen
tot zich genomen hadden, stonden onder bijzondere bescherming van
goden en demonen,—wij1 zelf voor een tijdlang god of demon geworden.
Hij reikte het pakje sigaretten aan de man die hem pulque gegeven had.
Deze nam een sigaret, de overige Indio's namen er oak ieder een.
kunt ze alle behouden,' sprak Rufino toen ze hem het restant wilden teruggeven. Maar de mannen schudden van neen, bevreesd voor de
verleiding en het gevaar. Wrevelig wierp Rufino het thans gehavende
pakje ver van zich weg, in het struikgewas. De laatste gloed van de
nachtstad was al ineengevloeid met de eerste van de dageraad. Rufino
ging wankelend op weg naar de wijk waar hij woonde. Het was als
kauwde hij aarde, het droge moer van de nacht.
VI

Hij was bang geworden voor de stad en Naar verleiding. Overal waar
hij kwam scheen hij mariguana te ruiken; het gaf hem eerst een licht gevoel van misselijkheid, daarna een onweerstaanbaar verlangen naar iets
waarvoor hij geen naam meer wist, maar dat zich openbaarde in een
vreemde leegte en lichtheid in hem. Alsof er afgronden in hem openstonden. En zelfs als hij aan de reuk van mariguana dicht, begon zijn
hart sneller te kloppen, en maakte een gevoel van heimwee en zwakte
zich van hem meester. De hele stad leek vergiftigd met dit kruid; liepen
niet daarom zovelen hier rond als in droomtoestand, de vrouwen in ongenaakbare onverschilligheid die hen zo onvrouwelijk maakte, de mannen in wezenloze traagheid of onzinnig jachten? Kwam hierdoor niet al
dat onwerkelijke licht, het geurloze van de bloemen, het voortdurend
kwijnen van de dag? Wat was er nog over van de reine hoogvlakte die
hij verwacht had? Het verteerde alles in dit giftige brand- en reuk-offer
aan de oude wrekende goden van Mexico.
Hij wilde de verleiding ontlopen waarmee de herinnering hem riep,
de behoefte die hij gevoelde om zich weer te verliezen in deze zee van
elastische wijdten, eindelijk zijn bestemming te vinden in het oplossen
en vergaan in rook. Hij moest hier weg, hij moest de stad ontvluchten
om te ontkomen aan het gevaar dat dreigde in elke ruimte hier, in elke
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schoorvoetende minuut. Teruggaan naar de zuivere zoete borsten der
natuur, – de bergen.
Bij het kanaal waar platte schuiten groenten aanvoerden en vruchten,
stond Rufino in tweestrijd. Het water was vuil van afval, maar het was
het eerste water dat hij sinds lang gezien had – sinds hij in deze hoge
dorre stad Mexico was – en het herinnerde hem aan de zee, aan het zilte
waaien en de reine ongekorven horizonten. Ondanks alles was hij er
misschien toch beter aan toe geweest, daar... De zee had al zijn mannelijkheid gewekt : hard in het gevaar, weerbarstig bij het avontuur. De
zee zelve had hem de energie gegeven om weg te trekken, in het onbekende. Daft was geen tijd geweest om in te dutten; hij had voortdurend waakzaam moeten zijn en leven met al de veren van zijn lichaam gespannen. Terwijl het land hem liet verwijven. Het slurpte zijn
krachten op en hij verslingerde zichzelf eraan, aan dat wat zekerheid en
berging leek, maar in werkelijkheid verstening was en dood. Het land
had hem verwekelijkt ; het liet hem terugkruipen naar zijn kinderjaren,
naar een toestand van hulpeloze onwezenlijkheid. Hij had stormen nodig, ongestadigheid, besef van tijd en ruimte ; besef van strakgespannen
coOrdinaten, – als wanneer hij als matroos hoog in de mast tussen de
touwen hing, zo zeker als een ander stond op de begane grond. Hij was
tenslotte toch voor deiningen en golfslag geboren ; om te sterven in een
wervelende orkaan. Niet om langzaam te verzieken als een plant die afsterft, onherroepelijk, of ze vruchten draagt of niet ; te kwijnen aan een
valse reuk en langzaam te verlammen tussen starre bergen, onbewogen vlakten, gapende agaves. Met geen andere emoties dan die van de
lichte aardbevingen die nooit katastrofen werden, en het beven van zijn
handen, daags nadat hij mariguana had gerookt ... Hij gruwde van dit
conserverende, dit vrouwelijk-inhalige dat de aarde was, – die doelloos
baarde en haar eigen kroost weer opvrat, vegeteerde van hetgeen zij
voortbracht, in een zinneloze, immerdoor herhaalde cyclus.
Hij wilde niet de trage landdood sterven, liggen in een graf, verrotten... Zelfs dit kanaal leek hem aanlokkelijker. Het beste zou zijn, in
diepzee te verdrinken, in de glazig-groene afgrond tussen de verschrikte
vissen en de zilverflitsen van verzinkende ongewisse dingen. Mannelijk
en rechtstandig zinken, zinken, – en niet struikelen als hier en in convulsies kruipen door het vuil en weg te teren, – povere aardworm...
Rufino liep een tijdlang het kanaal langs, van de stad weg. Achter
kleine uitgedoofde kraters om, die puntig op het aardvlak stonden – tepels van de luie teef die deze aarde was – naar de groene glorie van wat
bomen aan de oeverrand. Nu opeens bemerkte hij, hoe zeldzaam bomen
in dit hoogland waren, schaars verspreid op enkele stille pleinen van de
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stad, in slechts een enkel park, doodgedrukt tussen de hoge glas-enstalen huizen. Hoe had hij hen gemist, de eerste vrienden die hem welkom hadden toegewuifd, beneden in het tropenland. Eerst hier, in deze
vochtige omslotenheid ver van de stad, zag hij ze weer natuurlijk, in
een lichter groen, met uitgewaaide kruinen, – zoals eens zijn hoofd was,
met zeewind in zijn haren. Hij was een zeemens over de aarde wandelend, die het leed begreep der vastgeplante bomen, – schepen aan een
modderige kust verankerd, die vermolmen en na jaren uit elkaar slaan,
overwoekerd door de wieren en een broedplaats voor insekten. Ging
hij zelf zo worden? Veeleer zou hij naar de zee teruggaan dwars door
Mexico naar de andere oceaan, de Stile Zuidzee
Verlangend keek hij de boten na, die door twee Indianen, een op de
voorsteven en een achter, werden voortgeboomd. Zijn verbeelding zag
witte zeilen, snelle zwarte trawlers, trotse stomers met hun lange pluimen rook. Als een koene zwemmer moest hij zich weren tegen het
nieuwe heimwee dat zich over hem sloot.
Hij wenkte naar een lege boot die uit de stad terugkeerde, en vroeg
of hij mocht helpen bomen. Met een snelle sprong was hij bij de Indio
op de achterplecht.
De arbeid deed hem goed; de zachte wiebeling van water onder zich
te voelen en het zonlicht te zien schitteren in de druppels die hij spatte.
De Indio die hij vervangen had, zat nu voorop gehurkt bij zijn metgezel, in onbewogen meditatie. Zij waren echte mensen van het land,
deze Indianen, ongeschikt, onzeker op het water. Een yolk dat angst
gevoelde voor de zee, net zoals hij beangst was voor het land, het nooit
vertrouwen kon. Zij waren kinderen van vrouwen; hij een zoon van
mannen, die nooit zijn moeder had gekend. Zijn voorvaders hadden
deze Indio's verslagen en geknecht, met schepen Tenochtitlan veroverd, al lag het mijlen hoger dan de zeespiegel. Hoe zouden ze dan
vandaag elkander kunnen verstaan? Hij zou hier altijd een vreemdeling
blijven, al leefde hij midden tussen hen in. Ze zouden de zee aan hem
blijven ruiken, zoals hij overal de reuk van mariguana bespeurde, tot
zelfs hier, waar noch het water, noch het oeverriet een andere geur bezat.
Na enkele uren, toen hij bezweet en moe was, maar onwillig om het
werk op te geven, kwamen ze waar het kanaal zich verbreedde en vertakte in ontelbare kleine meren, waarin de dichtbegroeide eilanden en
lagunes lagen. Eertijds de drijvende tuinen van de oude Azteken, nu
aan de bodem vastgegroeid, met laag geboomte en smalle populieren
bewassen, en daartussen hutten van adobe en dorre takken, waar de Indiaanse boeren woonden. De plaats werd 9Cochimilco' genoemd, een
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woord dat nog als een oude krijgskreet klaterde, en sidderend tegen
Rufino's ontblote borst resoneerde. Ver en sonoor klonken de klokgeluiden van voorbijglijdende boten, waarop menigeen verrast keek naar
Rufino's schuit, – omdat een blanke man hier werkte met Indianen.
Het deed hem goed, deze harmonieuze vermenging van land met
water, waarin de wereld zo verstild scheen in -wijze zelfweerspiegeling,
en waarbij de planten en de bloemen heerlijk gedijden, terwijl snelle
kolibri's voorbijflitsten en vlinders laag over de kanalen klapwiekten.
Op het donkere gladde watervlak waarin de schuit zijn rimpels trok en
de wolken zich met de kleur van oude daguerrotypes portretteerden,
schaatsten honderden insekten rond, de schrijvertjes met hun fijn verglijdend spoor achter zich, de watertorren zo behoedzaam, dat het watervlies niet brak. ' Je moest vleugels hebben, om eerst recht op het
water te kunnen leven,' bedacht Rufino. De insekten hadden vleugels,
de zeilschepen en de meeuwen; daarom waren zij daar in hun element.
Als hij even licht kon zijn, een Ariel, een luchtwezen, zou ook hij daar
kunnen leven. Zijn zwaarte was het aardse in hem, dat hij moest verliezen om te kunnen wederkeren tot zijn oorspronkelijke middenstof.
Maar deze lichtheid die noodwendig was, had hij het eerst bespeurd
toen hij mariguana had gerookt ; en juist dat had hem daarna een gevoel
van zonde, zelfs van misdaad nagelaten. Hij moist niet hoe hij zich nu uit
de moeilijkheid ging redden. Niemand kon hier leven zonder het
`heroische vergif' ...
Zijn boot ging nu een smalle zijarm binnen, meerde aan een hoge
berm, waarachter de akkers van de beide Indio's waren. In de verte zag
Rufino met bloemen versierde schuiten aankomen ; daarin gitaar-spelende en zingende stedelingen. Zij braken de glasheldere stilte van dit
oord in duizend muzikale scherven, terwijl ze achter een lagune van het
hoofdkanaal verdwenen. De Indio's stonden in twijfelend afwachten
van wat hij doen zou. Hij zag dat ze om hun land anjelieren geplant
hadden, in kleine bij-elkaar-gebonden bosjes, net zoals de ruikers zijn;
en verderop was rosmarijn, stonden violieren, zonnebloemen, zinnia's
en margrieten, alles proper en welig, uitbundiger en verzorgder dan
men bij Indio's verwachten zou. Ook zij bloeiden op bij de harmonie
van land en water, net als de mensen aan de kust en zij die elders aan de
groene oevers van de bergmeren woonden.
Rufino vroeg de beide mannen of het niet mogelijk zou zijn, ergens
in Xochimilco een woning te vinden; het liefst een hutj e als het hunne,
op een van de schiereilanden, met wat grond om te bebouwen.
Zij schenen hem moedwillig mis te verstaan; hun wantrouwen liet
zelfs de vraag niet toe, en de Indio die hem aan boord genomen had,
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antwoordde: `Wij komen hier zelf land tekort; onze zoons gaan weg
naar verre streken om land te vinden, of warden peones van de rijken...
Hier is geen plaats voor vreemdelingen ...'
`Het is hier ongezond,' zei de andere Indiaan, als tegen zichzelf. 'De
meesten die van elders hierheen komen, sterven in korte tijd. Er heerst
veel koorts hier.'
`Er is teveel water,' vulde zijn metgezel aan. En daarop hulden zij
zich weer in hun eeuwenoud zwijgen, geduldig, maar onmiskenbaar
wachtend dat Rufino weg zou gaan.
Hij had echter lust om te blijven; wat ging hij terug doen in de verpeste hoofdstad? Hier was vrede en het fluisterend ruisen van populieren op de eilanden ; blauwe Bergen en witte wolken in de verte; donkerblauwe spiegeling in het water. Wat hinderde het dat hier koortsen
heersten? Beter luttele weken van geluk, dan jarenlange trieste eentonigheid en een langzaam-vretend bederf. Hij had al teveel nutteloze
jaren achter zich.
Uit het huisje bij de anjelieren, omrankt door de talloze witte klokken
van een paar floripondio-struiken, kwam een vrouw tevoorschijn. Ze
droeg een zuigeling op de arm. Maar toen ze Rufino gewaar werd, bleef
ze dralen. Hij zag hoe zij paste in de lage deur en in heel het liefelijk
landschap. Van verre klepte een torenklok de middag open. De Indio's
vroegen hem echter niet hun maal te delen, ze misten mogelijk zelf het
nodigste, en de nabijheid van de stad had hun zelfzucht geleerd. Het gaf
Rufino een gevoel van hopeloosheid, dit zich-afgezonderd-houden van
de goede mensen. De slechten spanden samen, verbroederden zich in
hun boosheid; de goeden waren zo hopeloos alleen.
Wat kon hij anders doen dan teruggaan?
Hij vroeg de weg naar het dorp, en de jongste boer bracht hem haastig fangs de akkers en kanalen tot op een plaats waar hij een witte kerktoren kon zien en onmogelijk meet verdwalen in dit sprookjesrijk,
waar slechts de zwanen uitgestorven waren.
VII
Rufino keerde naar de hoofdstad terug, maar niet meer naar Xochimilco ; hij kon zich niet vergooien aan dromen die toch nooit werkelij kheid werden en geen duurzaamheid bezaten. Daarentegen leerde hij de
geheimzinnige zuigkracht bespeuren, waarmee de steden alle leven in
zich opnemen, de onzichtbare tentakels waarmee ieder wordt gevangen,
die ze nabijkomt. Zijn pogingen om te ontsnappen waren kinderachtig
en belachelijk, niet meet dan kleine uitstapjes naar buiten, een zich62

vastklampen aan bomen, zoals een drenkeling zich vasthoudt aan een
mast. Er kwam toch geen redding opdagen, de zee van zijn onzekerheid
werd door de nacht verzwolgen, en iedere keer bleef hem niets anders
over dan teruggaan naar de wijken waar hij thuishoorde, in de straten
die hij dagelijks betrad en in het huis waar men hem kende, waar zijn
lichtloos kamertje en zijn bed stond.
Hij kwam steeds terug als een slaapwandelaar. Toch zon hij telkens
weer op weggaan. Hij had zich zelfs een kaart van 'Mexico de Republiek' gekocht, waarop hij nu de wegen bestudeerde, die voerden naar
de Pacific, de havenplaatsen waar hij – als dat nodig mocht zijn – een
schip kon zoeken, en waar men zijn naam niet kennen zou, geen navraag doen als hij weer wilde aanmonsteren.
Als hij daarheen ging, zou hij dwars door het continent getrokken
zijn, van oceaan tot oceaan. Niet teruggelopen zijn, niet toegegeven
hebben aan het verleden. Het zou genoeg geweest zijn om hem to leren
waar zijn plaats was; dat het land enkel een illusie was voor wie geboren
werd voor het water. Ergens zou het goed voor zijn, wat hij hier doormaakte. Hij werd misschien een ander, zonder dat hij het zeif merkte.
Hij hervond zichzelf onwetend ... wie kon het zeggen? Als een schip dat
in de mist vaart, dag en nacht, en plotseling wanneer het opklaart in een
andere zee is, bij een nieuwe kust.
Het steriele hoogland had zijn kracht gesloopt. Maar op een morgen
zou hij bij het ontwaken de oude energie hervinden in zijn ledematen,
en bespeuren dat hij gaan kon. Hij zou het weinige dat hij bezat weer
knopen in zijn doek, opnieuw op weg gaan; naar de andere oceaan, de
wijdere die bezaaid is met bemoste riffen die de goede zeeman mijdt, –
waar dagenlange spiegelgladde zeeen wakken van Gods eigen stilte
zijn, en het water olieachtig langs de scheepsromp glijdt. De Vreedzame Zee.
Hij zag zijn schip aan de einders knagen, dagen-, maandenlang;
alleen de sterrenhemel draaide traag, in wonderbaar veranderen, van
week tot week. Hij deed zijn werk, met zijn voeten op het schoongeschuurde dek, zijn wensen bij het wimpeltje, zijn ziel hoog bij de toplichten, stil brandend.
Dan zou weer alles goed zijn. Hij moest vluchten uit de stad Tenochtitlan, die Mexico geworden was.
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GUAUTÉMOC-TZIN
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Niet opzettelijk was hij gegaan. Het toeval bracht Rufino daar, bij de
gevangenis, in het park waar het kwaad zich scheen te verzamelen random de strafplaats, aangetrokken door dat ingeboren gerechtigheidsgevoel hetwelk schuld doet ontstaan nadat boete gepredikt is, of overtredingen door het vaststellen van de wet.
Rufino erkende geen andere wet dan de geheimzinnige impuls die
hem voortdreef; zijn godheid was een biologisch beginsel dat in en
door en om hem heen handelde, met doeleinden die buiten zijn besef, en
derhalve ook buiten zijn verantwoordelijkheid lagen. Wat hem schaadde, was kwaad; wat zijn leven en zijn persoonlijkheid beter maakte, was
deugd. Maar het was niet altijd eenvoudig vast te stellen wat hem beter
maakte en wat hem schaadde. Het beste scheen hem, zich te laten leiden
door zijn instinct dat soms besluiten nam, nog voor de argumenten tot
hem waren doorgedrongen, en dat dan een ongelooflijke vaardigheid
bezat in het bewerken van die argumenten tot ze pasten bij zijn wil.
Zo was hij nu ook weer naar de gevangenis gewandeld, voordat het
hem nog duidelijk bewust was, dat hij daar de mariguana-verkoper zou
ontmoeten, en zelfs in het tegenovergestelde geval volop in de gelegenheid zou zijn, zich de gevaarlijke sigaretten te verschaffen. Want alle
bezoekers van de gevangenis kochten dit geschenk voor de opgeslotenen, aan wie men geen beter solaas kon bieden om zich te troosten met
hun triest bestaan. De gevangenis vooral diende tot `kuuroord' voor de
ziekte der werkelijkheid. De gevangenen namen mariguana zoals leverlijders minerale wateren; hun opzichters lieten het oogluikend toe, omdat ze op deze wijze geen last veroorzaakten en zelfs tevreden schenen.
Als om de tegenstelling met de buitenwereld des te groter te doen
zijn, was de wandelplaats hier schoon en helder; in de verte straalden
wit de toppen van de twee vulkanen die Tenochtitlan bewaakten; de
lichte damp die van hen afsloeg, scheen tot hier te komen, als een desinfectiemiddel. Het stonk hier niet, zelfs niet naar het kruid dat in vervalste sigarettenpakjes werd verkocht.
Eerst toen hij daar rondliep, bedacht Rufino dat de man die hem een
tijd geleden aangesproken had, hem nu weer zou ontdekken. Hij had
hem gevraagd om terug te komen, en had er een zeker recht op. Ten64

slotte had Rufino een zeldzame ervaring aan hem te danken; dat wat
hem achter de sluiers der werkelijkheid had doen kij ken, – in het schimmenrij k dat Mexico regeerde.
De ander liet niet lang op zich wachten. Hij kwam met uitgestoken
hand op Rufino toe, als zag hij een oude bekende. Het was een mesties,
met dat aarzelende, nog ietwat schuwe van zijn Indiaanse moeder, en
met de lange slordige gestalte van zijn Europese vader. Een halfheid in,
alles, hetgeen hem zijn charme en zijn onaantrekkelijkheid terzelfdertijd verschafte. Tot Rufino's verwondering sprak hij niet over sigaretten en hood geen nieuwe aan.
`Op reis geweest?' vroeg de man met de onpersoonlijke wijze van
aanspreken die hier gebruikelijk was.
Rufino wist niet wat te antwoorden. De vraag klonk dubbelzinnig ;
inderdaad was hij op reis gegaan: eerst naar het land van gigantische
proporties waarin de mariguana hem gevoerd had; toen naar dat der
desolate harmonie van land en water, in Xochimilco. Daarop naar de
Stille Oceaan van zijn verlangen, waar hij eenmaal wêrkelijk heen zou
trekken, wanneer hij kracht genoeg bezitten zou. Maar hij was niet van
zins de ander dit alles te vertellen, en derhalve loog hij : 'Nee, ik was
hier in de stad; ik had het druk.'
`Geld verdiend?' vroeg de sigarettenverkoper. Zijn ogen hadden iets
wolfachtigs — van een geslagen, maar op weerwraak zinnend dier — zoals
hij hem opnam van kop tot teen.
Nu kon Rufino met beslistheid antwoorden: '0 neen... ik heb geen
werk. En wie niet werkt kan nauwelijks eten, ook hier.'
De man nam hem vriendschappelijk bij zijn arm, en terwip zij voortliepen zei hij : 'Er is werk genoeg... voor wie het weet te vinden. Als je
wilt... wij kunnen ons associeren ...'
Wat voor werk? Sigaretten verkopen? Niets voor mij, vriend.'
De ander vertrok spottend zijn mond. 's Avonds in de cabarets,' vervolgde hij. 'Maar het is niet ieders werk. Ofschoon ...' Hij dacht even na
en vroeg toen eensklaps : 'Hoe sta je met vrouwen?'
`Slecht,' antwoordde Rufino uit de grond van zijn hart.
`Mag je ze niet, of wat?' De man gaf hem een gemene knipoog, die
Rufino een gevoel van schaamte bezorgde. Het liefst was hij weggegaan,
want de ander werd insinuerend.
`Ik mag vrouwen; maar ik heb andere zorgen,' sprak hij ernstig.
Maar alsof hij het nog tegen zichzelf had, vervolgde de ander: `Je weet
dikwijls zelf niet wat je mag en wat niet. En wat je niet kent, kun je
altijd nog leren. Ik voor mij, ik houd me aan doria Juana; het is alles
tegelij k.'
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Rufino begreep dat hij mariguana bedoelde. 'Het is gevaarlijk,' meende hij. Ted te gevaarlijk.'
`Aileen voor kinderen en idioten; voor de kleine probeerders. Niet
voor wie ermee weet om te gaan. Het is het kruid van de goden die
Mexico gemaakt hebben, en van de oude veroveraars die weten te
wachten in deze tijden van tegenspoed. Zie je die witte vulkaan daar ?
Dat is de Popocatepetl. Die naam betekent : oude man die rookt. Hij
rookt mariguana en droomt van de rijke god die op een eeuwenlange
reis gegaan is naar het oosten. Van Quetzalcoatl. Wanneer de oude man
niet meer rookt, dan zal hij opstaan, en dit land geweldig door elkander
schudden. Geen steen van Mexico zal meer op de andere blijven, en
geen vreemdeling het leven houden. Dan zal de nieuwe tijd gekomen
zijn, dat Quetzakoitl terugkeert, en het nieuwe Mexico geschapen
wordt. Mexico voor de Mexicanen.'
De man sprak als in trance, net als de eerste keer dat Rufino hem ontmoet had. Aileen het laatste zinnetje klonk banaal en schril, – als de uitroep op een politieke meeting, waarmee applaus wordt uitgelokt.
Rufino haalde de schouders op. Wanneer heel Mexico in de gevangenis zit en mariguana rookt, – ik sta daarbuiten, gelukkig.'
Maar de ander lachte nu hysterisch: 'Die is goed... heel Mexico in de
gevangenis ... zo is het... Ik wed alleen... je hebt nog nooit een kijkje
genomen in deze gevangenis van oude rokers.' En zich dan met gebalde
vuisten tot kaimte dwingend : Neem mij niet kwalijk ... wij zijn te overgevoelig als het onze nationale eer betreft ; wij moeten hoffelijker zijn
tegen de vreemdelingen. Een sigaret?'
`Later,' antwoordde Rufino verbaasd.
De ander scheen tevreden. Ze wandelden nog een tijdlang voort, en
spraken over onverschillige dingen. De man vertelde dat hij Elizondo
heette. Bij tijden kon hij uiterst hoffelijk en aangenaam zijn, om dan
plotseling te vervallen in een opgewonden mysticisme, dat hij zelf met
kleine, ongezonde lachj es onderbrak. Hij scheen een bijzonder genoegen
te vinden in het gezelschap van Rufino, want ofschoon deze zich nog
zwijgzamer dan anders gedroeg, bleef Elizondo bij hem tot het avond
werd en hij hem het voorstel deed om samen wat te eten.
Rufino had niet de moed het te weigeren. Waarom ook ? De ander
had zijn amusante ogenblikken, en Rufino, vriendenloos, alleen in al die
maanden sinds hij zijn schip verlaten had en geen hut meer met Macario
deelde, was niet afkerig van wat aanspraak en van het gevoel dat er tech
iemand was die zich, al was het maar voor kort, om hem bekommerde.
Onder het eenvoudige maal werd Elizondo zelfs heel natuurlijk.
`Ik kom er nooit toe 's avonds behoorlijk te eten,' zei hij. 'Het is
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dom.' En later: `Om op de vrouwen terug te komen, bevallen de Mexicaanse je niet?'
`Op het oog of weinig,' gaf Rufino toe. `Ik ken ze niet.'
`Ik des te beter. Ili ben een vriend van heel veel vrouwen, al ben ik
niet hun minnaar. Je begrijpt ...' En hij klopte veelbetekenend op zijn
zakken waarin hij de pakjes sigaretten bewaarde. Een schelmse lach
kwam op zijn gezicht, als bij de gedachte aan iets koddigs en ondeugends. `Heb je weleens van Guautemoc-tzin gehoord?' vroeg hij. `Dat
was de Aztekische prins die deze stad tot het laatst tegen je landgenoten
verdedigde. Then hij gevangen genomen was, hebben de veroveraars
hem en de andere aanvoerders vastgebonden, en ze de voetzolen geroosterd, om ze te dwingen te vertellen waar ze het goud en de schatten
van Mexico verstopt hadden. Het waren fantastische kerels, geen van
hen verried het geheim. En toen een van de aanvoerders begon te kreunen van de pijn, zei Guautemoc-tzin om hem te troosten : Lig ik soms
op een bed van rozen? Dat is een beroemd gezegde geworden, en ter
ere van dit bed van rozen is de hoofdstraat van de meisjes in deze stad
naar Guautemoc-tzin genoemd.'
Rufino moest lachen. 'Ben je er zeker van, dat het niet om de verborgen schatten is ? Beroemdheid kent geen grenzen. Ze hebben er naar ik
hoop niet de gewoonte van overgehouden, je voetzolen daar te branden.'
`De bedden zijn er ook niet bepaald van rozen. Maar goed genoeg als
je niet al te veeleisend bent. We kunnen er straks naar toe gaan. Ik heb
er toch nog het een en ander te doen – niet wat je denkt, vriend – maar
ik kan je bekend maken met het beste wat er is. Zelfs dial helpt een aanbeveling somtij ds.'
Het was Rufino om het even. Elij liet de ander begaan. Tenslotte was
elke afwisseling hem welkom. Uit iedere verandering kon immers de
kracht voortkomen, die hij nodig had om weg te gaan van hier.

II
Al vaker was hij door deze straat gelopen, maar haar betekenis was hem
ontgaan, zo kalm en onverschillig zag ze er uit overdag. Bescheiden,
karakterloze huizen waar deuren noch vensters open stonden; slechts
op de hoeken van de dwarsstraten beyond zich een winkeltje of een
cantine. De straat van Guautemoc-tzin lag in een rustige volksbuurt; in
de nabijheid werd markt gehouden, zag men roerige werkplaatsen en
magazijnen. Daarom kozen velen overdag bij voorkeur de uitgestorven
straat voor het verkeer met auto's en vrachtwagens. Bij het voorbij67

gaan kon niemand lets verdachts merken; alle bewoners sliepen. Tenzij
men staan bleef en heel nauwkeurig toekeek ...
Want in alle deuren waren laikjes aangebracht, zo groot als de loketten van een postkantoor. En wanneer na zonsondergang het verkeer
begon te luwen, meer slenteraars aankwamen en de straatlantarens hun
spaarzaam licht ontstaken, – dan gingen de luikjes open, en hing door
elk van die raampjes een vrouwekop naar buiten: magere schouders,
soms met moeite nog tevoorschijn gewrongen ; dikwijls reikende armen
met de welving van een dikke boezem in de schemering daarachter.
Duiven van verscheidene pluimage in hun duiveslag, – sommige zo oud
als de arke Noachs, andere zo bont als hoenders. Met zoete woorden,
met brutale namen, met obscene fluisteringen koerend naar de voorbijgangers. Ze werden op hun beurt gegroet met loense blikken of met
dubbelzinnige gebaren. En wanneer een man staan bleef en met de
vrouw achter haar straatloket verhandeld had, dan ging de deur half
open – niet verder dan de breedte waardoor iemand sluipen kon – en
werd de gast in het heilige der heiligen toegelaten. Vervolgens bleef,
zolang genoeg bezoek daarbinnen was, het kleine luik gesloten, en niemand werd opengedaan op zijn geklop. Men was daarbinnen veilig, tot
het ogenblik van betaling en vertrek.
Rufino zag al bij het passeren, met een blik naar binnen langs de
vrouwen heen, dat Guautemoc-tzin alle eer werd aangedaan. Want het
voornaamste meubelstuk was steeds het 'bed van cozen' in de schamele
kamer. Onveranderlijk : een breed ijzeren ledikant, bedekt door een
katoenen sprei met bonte bloemen bedrukt. Opzij een commode en een
ijzeren wasstel. Enkele stoelen en een tafeltje in het midden. Er bleef
nooit veel ruimte over. Later zag hij ook papieren bloemen, en soms
aan de wand aan weerszijden van de spiegel, een kalender. En steeds een
chromo van de heilige Maagd. Daaroverheen, vertelde Elizondo, werd
de hoed van de bezoeker gehangen, of bij gebrek daarvan een zakdoek,
opdat het wonder niet geschieden zou, dat de Maagd ging blozen bij
hetgeen zij te zien kreeg. Niet voor niets hadden zijn voorvaderen met
geweld het christelijk geloof aan de aanbidders van de oude goden opgedrongen, bedacht Rufino met een grijns.
Elizondo groette uitbundig enige vrouwen die hem uit hun hokje
goedenavond wensten. Hij ging naar een van de blinde zijsteegjes die
in deze hoofdstraat uitmondden en waar precies dezelfde huizen
stonden met dezelfde luiken. De vrouwen waren hier evenwel vervallener en ouder, met nog hardere kleuren opgeverfd. De achterbuurt van
deze achterbuurt.
`In Mexico wordt nooit het beste in de uitstalkasten gelegd,' ver68

klaarde Elizondo toen Rufino een gebaar van afkeer maakte. 'Het be-derft te gemakkelijk in het buitenlicht.'
Bij het luikje wachtend, waaruit een niet meer jonge vrouwenarm
naar buiten wend gestoken om zijn hand te drukken, herhaalde hij :
Nietwaar, Aloysia? Het beste wordt niet uitgestald ...'
Woor jou stal ik alles uit wat ik aan me heb, zelfs het beste,' lachte de
vrouw, haar vele gouden tanden ontblotend, die de wrakke mond versierden. `lieb je geen tijd om binnen te komen?'
`Dat was ik juist van plan,' antwoordde Elizondo, zijn vriend zachtjes
voor zich uit duwend door de smalle deuropening, terwijl hij halfluid
spotte: Wat jammer dat ze zich niet overal wat goud kan laten zetten ...
Ze heeft het nodig.'
Ze traden binnen in het kleine kamertje met bed, dat er uitzag zoals
alle andere die ze langs gewandeld waren. De vrouw zei: le kunt doorlopen. De kinderen zijn alleen.' En zonder of te wachten wat de bezoekers deden, begaf zij zich weer naar haar loket, vanwaar zij de steeg kon
overzien.
In het kamertje brandde slechts schemerig licht onder de roze zij den
lampekap. Daardoor had Rufino niet gemerkt hoe in het bontbedrukt
behang – dat tot zelfs over het plafond geplakt was, zodat de kamer op
een kartonnen doos leek – een deur was aangebracht, die Elizondo met
zijn schouder openstiet. De stoel die het paneel van achteren dicht hield,
schoof opzij, en de beide mannen traden in een groter, minder bout vertrek. Het was een kleinburgerlijke huiskamer, met helgekleurde wassen
vruchten in een schotel midden op de tafel, een buffet met snuisterijen
aan de ene wand, een sofa aan de andere. Stellig geen gewoon bordeel.
Er hingen enkele portretten : van een kind, een bruidspaar, en een man
met grote snor. Ook een kleurenfoto van de President der Republiek,
dicht bij Wiens schouder de Mexicaanse adelaar vloog in de richting van
de communistische hamer-en-sikkel.
Er beyond zich niemand in de kamer, maar ze hoorden het haastige
sloffen van slippers daarachter, en een hoge vrouwenstem die riep :
"Wie is daar?'
Elizondo wenkte Rufino met de vinger op de mond, om niet te antwoorden.
Er ontstond zacht gegiechel achter het gordijn aan de achterwand. 'Is
u het, don Agustin?' vroeg de vrouwenstem weer.
Op onnatuurlijk-verdraaide toon antwoordde Elizondo: ' Ja ... mi
vida.'

De vrouw kwam tevoorschijn met een benepen: Neen ... ach, het is
Elizondo ...' op de lippen. Ze was niet mooi, maar aantrekkelijk, dat zag
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Rufino bij de eerste blik. Een Creoolse met vriendelijke donkere ogen
en rijk krullend haar; klein maar sierlijk van gestalte. In haar schijnbare
verlegenheid tegenover de onbekende, een weinig gewild-voornaam bij
haar begroeting van Rufino.
`Dit is don Agustin de tweede, de kleinzoon van Iturbide, keizer van
Mexico,' stelde Elizondo spottend zijn vriend voor. Maar deze sprak
goedmoedig : 'Ik ben Rufino Lopez.' En de vrouw antwoordde : 'Ik
heet Loreto, om u te dienen.'
`Vertel op, wie is don Agustin de eerste?' vroeg Elizondo, haar
vriendschappelijk bij de polsen vattend.
`Ik was een gek als ik je dat vertelde,' lachte de jonge vrouw. Met het
hoofd over haar schouder heen wijzend fluisterde zij : `Laat dat schieten ...' En dan luidop : 'Matilde! Kom toch ... er zijn goede vrienden.'
Zij betastte de zakken van Elizondo, die aanstonds zijn handen daarop hield, terwijl ze vleide : 'Heb je wat voor me meegebracht, heerlijke
nietsnut?'
`Als ik wegga en ik ben tevreden, dan krijg je wat,' beloofde de man.
'Maar niet eerder, anders word je ongenietbaar. Waar blijft je vriendin?
Is dat een nieuweling? Ik geloof dat ik haar moet halen.'
Hij duwde de gordijnen opzij, op hetzelfde ogenblik dat Matilde voor
hem stond : een hoofd groter dan Loreto, van dezelfde gestalte als
Rufino, rijzig en bij na mager, met iets mannelijks in haar trekken, ook
door de kortgeknipte haren ; met iets hoekigs in haar bewegingen en iets
jongensachtigs in haar gelaatsuitdrukking.
`Kinderlijk of pervers ... of allebei,' dacht Rufino meteen. Zij herinnerde hem aan een kabelgast met wie hij jaren geleden bevriend was geweest, en die – slechts enkele weken aan boord – op onverklaarbare wijze
verdwenen was in de eerste haven de beste die zij waren binnengelopen.
.Aileen de lange smalle hand die ze hem toestak, was vrouwelijker, lelieachtig. Zij sprak met een licht accent, nauwelijks merkbaar ; Rufino
meende dat zij een vreemdelinge moest zijn, net als hij.
Zodra Elizondo zich een ogenblik alleen met Loreto bemoeide,
schoof Matilde dichter naar Rufino toe en vroeg hem haast zakelijk,
met een lichte toon van spot om zijn verstrooidheid, of hij met haar slapen wilde.
Rufino behoefde zich niet te bedenken. 'Ik kom terug,' zei hij. 'Vandaag niet.' Hij was niet daarvoor gekomen, had ook weinig geld meer
bij zich, na het gemeenschappelijke avondmaal. En hij wilde ook niet
zoveel intimiteit met Elizondo, die mogelijk nog naar andere plaatsen
wou gaan. Bovendien, hij was er ook niet voor in de stemming, herinnerde zich nu weer de kabelgast – hoe was zijn naam? – en ook, dat hij
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een portret bezat van het meisje van zijn oom... toentertijd had hij het
nog bij zich gehad, en het gezicht nog niet vergeten. Hij had het zijn
vriend getoond en het had hem gekrenkt dat de kabelgast zo onverschillig er voor geweest was. Op wie leek deze Matilde het meest, op
hem of op haar? Neen, ze was niet bepaald een Aztekische prinses met
haar lichtbruine haren en het jongensachtige van haar mond.
`Goed,' antwoordde Matilde onverschillig. Het kionk als was zij opgelucht. 'Ik hou van praten. Laten we elkaar dan wat vertellen. Ik weet
niet wat die-daar voor hebben; ik ken Loreto eerst kort. Is die-daar je
vriend?' Ze wees naar Elizondo, die nu een fluistergesprek met de andere vrouw voerde, dat te druk scheen om erotisch te kunnen zijn.
Rufino vertelde iets van zichzelf; oppervlakkige mededelingen zoals
men ze doet aan een onbekende vrouw, om haar bezig te houden. Zij
luisterde toe met ongekunstelde aandacht, en hij genoot van haar vertrouwen – gretige nieuwsgierigheid van een knaap die reizen wil – aangemoedigd omdat het hem vleide. Elizondo die zich snel verzekerd had
dat zijn gezel zich thuisvoelde, nam geen notitie meer van hem. Hij had
een versmoezeld papier uit een van zijn zakken gehaald, dat hij nu met
Loreto naging. Het duurde zo lang, totdat Aloysia die klaarblijkelijk de
directie van het huis voerde, haar hoofd door de deur stak en vroeg :
`Kan een van jullie beiden komen?' Vervolgens verontschuldigend tegen Elizondo: 'Er is iemand die blijkbaar haast heeft; en ik kan vandaag zelf niet ...' Ze lachte weer haar gouden tanden bloat.
`Wees blij,' gniffeldc Loreto ; en toen tegen Matilde: `Ga jij even,
meisje. Je schijnt toch niet zo bezig te zijn. Ik heb nog allerlei met Elizondo of te handelen.' En naar Rufino gewend: ' Je wilt toch wel even
geduld hebben, niet?'
Traag en geergerd stand Matilde op. "Wat voor zwijn dat nu weer is ...'
`Zaken gaan voor plezier,' spotte Rufino. Hij kreeg daarvoor een
woedende blik van Matilde terug, die hem werkelijk een beetje deerde.
Maar toen ze weg was, zei Loreto: `Dat paard kan altijd trekken, al wil
het soms niet.'
`Een ezelin dus,' merkte Elizondo gemelijk op. Hun manier van spreken ontstemde Rufino. Hij vond Matilde zo kwaad niet, en vrij acceptabel als mens ... voor zo-een wel te verstaan.
Aloysia had inmiddels de nieuwe bezoeker in het voorkamertje gelaten en haar luikje gesloten, omdat ze daar immers toch niet blijven
kon, en er met de politiebepalingen niet te spotten viel; dat kon handenvol geld kosten. Nu zou zij Rufino bezig kunnen houden totdat Matilde
klaar was. Dat duurde nooit zo heel lang met haar, troostte zij hem;
ze kon dat met haar ervaring meteen aan het soort bezoeker zien. De
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meeste mannen in Mexico die hierheen kwamen, bleken heetgebakerd;
alleen buitenlanders waren veeleisend, vertelde ze met een geheimzinnig
lachje.
Waar komt Matilde vandaan?' vroeg Rufino. `Ze is toch niet van
hier, wel?'
Vie weet waar vandaan. Neen, ze is niet van hier, misschien van het
noorden of uit Texas. Ze is niet zuiver op de graat, geen echte Mexicaanse. Maar ook geengringa... die gedragen zich heel anders; als filmsterren. Die zijn niet zo grof gebouwd en niet zo onverschillig.'
Waarom geloof je dat ze onverschillig is?'
`Ik heb sommige mannen zich horen beklagen. Ik weet het niet, ik
heb haar niet geprobeerd,' grinnikte Aloysia.
Rufino zei voorzichtig : `Misschien is ze hier niet op haar plaats, of is
ze een ander soort mannen gewend.'
`Dat kan je net denken... Hoor maar !' antwoordde Aloysia met een
blik naar de deur. Van de andere zij de kwam gelach en gestommel en
gebrom: heel een gamma van obscene geluiden, die Rufino het bloed
naar de kaken joegen en hem mateloos ergerden.
`Het is naar gelang de dag. Ze heeft haar buien. Maar ze weet haar
geld te verdienen, en dat is toch de hoofdzaak nietwaar?'
`Dat is het voornaamste,' beaamde Rufino bitter. Wat ging het hem
eigenlijk aan?
Elizondo scheen uitgepraat te zijn met Loreto. Hij overhandigde haar
een paar pakjes, die zij wegsloot in het buffet. Daarna gaf hij haar een
handvol sigaretten. `Opdat je aan me denkt,' zei hij met zijn flauwe glimlach. En toen hij er ook een paar aan Aloysia gaf: 'Opdat je mij vergeet.'
De vrouw grinnikte : 'En of ik je vergeten zal ... Jou en alle anderen .. .
om alleen maar te dromen van wat werkelijk goed is.'
`Als je ons dan ook nog maar vertelt wat wêrkeliik goed is ?'
Aloysia schudde het hoofd terwijl ze de scherp-geurende sigaretten
in haar rimpelige boezem wegborg. 'Nee, dat is voor mij alleen... Niet
voor jullie soort bestemd.'
Elizondo plaagde : 'Dan krijg je nooit meet nieuwe mariguana.'
Ileb jij er nog?' vroeg hij plotseling aan Rufino.
`Neen, allang niet meer.'
`Ik dacht dat hij doria Juana niet mocht lijden,' spotte Elizondo naar
Loreto gewend. 'Maar hij weet er de weg mee, deze Spanjool!' En zich
weer kerend naar Rufino: `Als je nog wilt, zeg het dan meteen, voordat
ik de hele voorraad kwijt ben. En geef me de den pesos die je me voor
alles schuldig bent.'
`Geen geld,' verklaarde Rufino, blij dat hij zich er zo uit kon redden.
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Maar Elizondo gaf hem niettemin een pakket, zo zakelijk en zonder
verder vragen, dat hij het niet kon weigeren, indien hij hem niet wilde
beledigen.
le betaalt wanneer je kunt... We zijn toch vrienden, en misschien al
spoedig compagnons,' zei Elizondo. Hij maakte een grote geste die hem
bewonderende blikken van de beide vrouwen bezorgde. Voor haar was
mari,guana dikwijls meer dan brood, meer dan hun eigen leven. Het
`heroische geneesmiddel' ...
Matilde was teruggekomen. 'Het is haar nauwelijks aan te zien,' dacht
Rufino. `Wat een leven !'
Loreto gaf haar een van de sigaretten die zij zoeven ontvangen had,
hetgeen Matilde met een lieve glimlach aannam.
`Hier heb je er nog een paar,' zei Rufino, ze uit zijn eigen pakje peuterend. Gretig greep Matilde ernaar en vroeg meteen plagerig : Woor
mijn heil of voor mijn verderf?' Ze keek hem recht in de ogen, en hij
zag dat ze licht waren, met grote donkere pupillen. Hij haalde de schouders op. 'Dan in ieder geval op joilw gezondheid,' schertste de vrouw.
Elizondo troonde zijn vriend mee weg ; hij had nog meer te doen die
avond. Dit was zijn werktijd.
Rufino beloofde aan Matilde dat hij haar binnenkort zou terugzien ;
maar hij meende het maar half. Ze vermaande: Wergeet vooral niet wat
voor me mee te brengen... om te roken.' En ze zoende de mariguanasigaretten die hij haar gegeven had. Hij hoorde niet meer hoe Loreto
spotte : 'Ben concurrent voor don Agustin.' En hij zag ook niet welk
een belle blik vol haat Matilde haar tot antwoord toewierp.
In de donkere steeg leepoogde flauw een enkele scheve lantaren naar
de voorbijgaande mannen.

III
Tweemaal was Rufino teruggegaan naar de straat van Guautemoc-tzin,
om Matilde op te zoeken. De tweede maal sliep hij met haar, en bleef de
hele nacht. Niet om de lust, die hevig doch van korte duur geweest was,
maar omdat ze hem half-fluisterend veel dingen verteld had, die bij hem
weer nieuwe gedachten hadden gewekt. En op zijn beurt had hij daarvan gesproken, zodat uren en uren verstreken waren, en de morgen al
begon te grauwen toen hij opstond om weg te gaan.
Wat eerst een wage, ondefinieerbare aantrekkelijkheid geweest was –
misschien niet meer dan de warmte van een menselijk wezen, het gevleid zijn om de slechts vluchtige belangstelling van een vrouw, nieuwsgierigheid naar het jongensachtig-exotische aan haar – was na hun intie73

met samenzijn een soort van lot-verwantschap geworden. Ze had hem
geen romantische bekentenissen gedaan, geen van die meewarige vethalen die ieder die ze gaarne hoort, krijgt opgedist in de alkoof van een
bordeel, en die te waar zijn om niet algemeen, te algemeen zijn om niet
banaal te wezen. Hij kende die trucs, en Matilde had instinct genoeg
gehad, of mogelijk ook mensenkennis en ervaring, om ze niet aan hem
te verspillen. Ze had eenvoudig en menselijk verteld, zoals hij het zelf
deed wanneer hij sprak , van heel gewone huiselijke dingen eerst, waarvan het noemen alleen al een heimweevolle poezie voor de zeeman
bezit , en later van dingen die hemzelf al een hele tijd lang bezighielden.
Van verre landen en kleine havensteden waar zij gewoond had en gewerkt. `Werk met mijn beide handen, niet met mannen,' zei ze hard en
onbeschaamd, net een knaap. En dan van het verstarren der gewoonte,
van de moed om weg te gaan, en van de nostalgia naar verre warme
luchten, opgewoeld door zachte golfslag en zeebries. Ze was de dochter
van een zeeman, aan de kust geboren ...
Waren het haar eigen verlangens, of Tied ze slim Rufino's gedachten?
Zijn achterdocht was snel geweken. Ze had het verklaard als uit haar
eigen leven voortkomend. Overal was het bestaan van vrouwen treurig
in deze tijd; ze werden opgevoed voor uitzichtloze slavernij in het huwelijk, of voor een vrijheid die te duur betaald werd. `Mannen zijn er
beter aan toe,' had Matilde gezegd. 'Ik wou dat ik een man was ; dan
waren heel veel dingen anders gelopen.' Het verachtelijke wezen dat zij
nu scheen, was zij geworden uit wraak op haar medemensen en uit
wrok tegen zichzelf. Een jeugd vol panische angst voor de man die zich
haar stiefvader noemde, verbittering en verachting voor de dierlijke
lafheid van haar moeder; daarna korte meisjesjaren in een huis zonder
mannen, met de eeuwige jammerklachten van haar moeder en de nijd
van haar beide zusters. De haast om weg te komen, die haar te vroeg in
de armen van mannen-met-geld gedreven had; de afdrijving waartoe
hun angst haar had gedwongen ; een langdurige ziekte en de operatie die
haar steriel maakte toen ze zelf nog bijna een kind was ... Wanhoop en
gemakzucht daarna ... Het lui zich laten afrollen van de berg der burgerlijke geborgenheid in het moeras van gevoelloze liefdeshandel ... Het
was de oude, banale geschiedenis, en toch anders, omdat zij het vertelde
met harde, meedogenloze woorden, in koude zelfhaat en verachting
voor haar medemensen. Aileen de herinnering aan schaarse blijde dagen
uit haar kinderjaren, een opkomende liefde in haar jeugd, een vluchtige
ontmoeting later – ook dat banaal en het lichtvlakje van duizenden ley ens –gaf haar gedachten in, gelijkluidend aan die van Rufino. En het
was dit alleen wat hij hoorde.
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Met een mannelijke zakelijkheid zag ze zichzelf en de omringende
wereld, ook Rufino, een mens zonder kleine ambities, verloren in de
chaos die anderen van deze schepping gemaakt hadden. Zij kende de
noodzaak van geldverdienen, van slavernij en gevangen-zijn, en het
kon haar niet meer schelen hoe. Het verschil met hem was, dat zij reeds
lang vertwijfelde aan de kracht waarmee wij ons uit de maalstroom van
ons verleden, uit het warnet van onze herinneringen konden redden.
Niemand was in staat weg te springen uit het krachtveld van zijn eigen
wezen, niemand kon ontkomen aan de zwaartekracht van zijn noodlot.
Dat was de diepste grond van haar zelfverachting. Maar nu troostte ze
zich met het geloof van Rufino, en ze sprak met hem, om tenminste van
iemand te horen, dat niet alle anderen vertwijfeld waren. Gaf dat niet
ondanks alles een glimp van hoop ? ook de hopelozen prijzen het blind
vertrouwen van dommeren, dat immers een magische kracht lijkt, die
alle natuurwetten doorbreekt, — al valt niet daaraan te geloven door hen
die hun weten reeds te duur betaald hebben. Het is ook inderdaad hun
laatste redding.
Zo lagen ze urenlang te praten, met de armen om elkander heen geslagen ; vreemden voor elkaar en toch verwant. Rufino voelde haar
harde lichaam, dat warm was in zijn handen. Het gaf hem geen bijzondere lust, maar wel een opwelling van tederheid. Het was mannelijk geworden in dit beroep, en bij de afwezigheid der functies die zelfs bij
kinderlozen aan het moederschap herinneren. Ze wilde het zichzelf niet
toegeven, en zeker zou ze dit nooit uitspreken in haar leven, dat het
haar soms toescheen als voelde ze een weed, diepe pijn in de kleine caviteit die gebleven was in haar lichaam, daar waar bij andere vrouwen de
oorsprong van het nieuwe leven school, dat zij overdragen in hun kinderen. Die pij n, die leegte was verlangen naar een kind ; en als dit opkwam, haatte zij zichzelf met dubbele haat, versmeet zij haar onnutte
lichaam met verdubbelde woede aan mannen die eerst onverschillig
waren en daarna in haar hartstocht en haar perversiteit geloofden. Dan
verdiende zij ook dubbel geld ... met haar hartstocht die slechts zelfverwoesting was.
Maar bij Rufino lag ze stil, — naderhand. Zijn hand rustte op haar
borst, die klein gebleven was als van een kind, — of op haar smalle, mannelijke heup. Terwijl hair handen — het enige waarin haar vrouwelijkheid geconcentreerd bleef — speelden met zijn haren, of hem afwezig betastten, in een strelen dat geen onrust wekte, maar Rufino's denken
suste, zoals een moeder haar slaapweerstrevend kind. Ze nam zijn geld
ook aan, net als een moeder waardeloze snippers die een kind haar
brengt, aanvaardt als was het een heel groot geschenk.
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Het was niet meer dan de schaduw van een vriendschap die — zo gauw
al — tussen hen ontstaan was. Ze zei hem, welke tijd het best was om
terug te komen. En Rufino, menend dat hij nu normaler, mannelijker
leefde — hij zag de weerklank die zij aan zijn denken gaf, voor bevrediging aan — was blij dat hij de straat van Guautemoc-tzin nog bijtijds had
leren kennen. Zo ergens, dan zou hij hier zijn kracht hervinden, — waar
zoveel anderen hun zelfrespect verloren.
IV

Elizondo, die hij of en toe ontmoette, plaagde Rufino met zijn cvaste
vriendin'. Loreto hield hem daarvan op de hoogte; zij scheen Matilde
in de grond toch niet te kunnen lijden, en gunde haar zelfs het povere
succes bij Rufino niet.
'Ik heb je toch niet goed getaxeerd,' zei Elizondo. `Dat je juist op zoiets kerelachtigs aangevlogen bent, als deze Matilde... Nog zoveel aardige meisjes had ik voor je in petto; maar ze schijnen je niet meer te interesseren.'
`Ze is vrouwelijker dan je denkt,' bekende Rufino. `En voor mij goed
genoeg.'
`Sommige mannen schijnt ze inderdaad bijzonder te bevallen. Maar
Agustin heeft grote dingen met haar voor, als ik me niet vergis.'
Vat voor Agustin? Wie is dat?'
Elizondo maakte een ontwijkend gebaar. `Ben nieuwe ster aan Mexico's troebele hemel ; tot voor kort kende ik hem nog niet, en ik ken
de meeste mensen van zijn soort hier. Hij is een van mijn grootste concurrenten geworden, dat is alles wat ik je kan zeggen. En ook ... Wel, hij
is van alle markten thuis.'
`Een rijke stinker zeker,' meende Rufino verachtelijk.
De ander lachte hem uit. `Dat niet precies, geloof ik. Maar wel een
van die handige jongens die zo goed als rijk zijn, omdat ze weten hoe ze
anderen voor zich moeten laten werken. Sommigen uit leefde, anderen
omdat hij ze kort houdt.'
le meent vrouwen?'
` Ja natuurlijk. Hij heeft er verschillende. Ik weet het van Loreto en
ook van Aloysia, die door Loreto tegen Matilde opgehitst wordt. Let
er op wat ik je zeg, daar in dat huis beleef je vandaag of morgen nog
grote ruzie... een geweldig schandaal.'
`Het is onmogelijk dat Matilde zich door een man laat uitbuiten; door
zo-een,' zei Rufino met overtuiging. `Ze is niet in staat van welk wezen
ook te houden, laat staan zoiets te dulden ... Ze is anders dan de rest.'
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`Dat denk je... 1k zeg ook niet dat ze iets om die Agustin geeft. Hij
heeft beslist nog andere middelen om haar gehoorzaam te maken en
haar het zuurverdiende geld af te troggelen.'
Rufino keek hem verwijtend aan, maar Elizondo klopte op zijn altijd
gevulde zakken en vervolgde: Ilij heeft haar aan deze geurige doila
Juana verslaafd gemaakt, en hijzelf is de verpersoonlijking van de
mariguana, begrijp je? Zo gaat het de meesten hier.'
De ander schrok. Hijzelf had in de laatste tijd meermalen van Elizondo's koopwaar gerookt. Met mate weliswaar, maar toch voldoende om
het moeilijk meer zonder een lichte dosis te kunnen stellen. Het verjoeg steeds zijn treurige gedachten en liet in plaats daarvan een kleurloze leegte komen, waarin hij urenlang ronddreef als een kano op een
spiegelgiad meer. Het bezorgde hem op andere ogenblikken kommer
genoeg, als hij bedacht dat hij in de toekomst wel niet meer zonder dit
middel zou kunnen leven.
En nu Matilde ... Ze had gegrepen naar de sigaretten die hij haar geboden had ; maar later had hij niets meer gemerkt. Iedereen in dit land
gaf zich weleens af met do& Juana, maar ... was Matilde er werkelijk zozeer aan verslaafd dat ze daarvoor alles prijsgaf? Het was waar, veel had
ze niet meer prijs te geven. De vrouwen van Calle Guautemoc-tzin waren ongeveer op de laagste trap geraakt, waarop een prostituee in
Latijns-Amerika kon komen, en dat wilde heel wat zeggen. Doch wat
de anderen waarschijnlijk niet zagen, dat had hij toch kunnen ontdekken : dat ze niettemin nog een greintje persoonlijkheid bezat, en enkele
vage, verre idealen. Misschien zelfs meer dan hijzelf vermoedde... Hij
wist immers dat toch nog een deel van haar wezen onbedorven was,
omdat het zich nog de mogelijkheid van een beter Ik herinnerde en
treurde om de verspeelde jaren, om een onwillig lot. Hij had geen ambities om mensenredder te zijn, en de leeftijd waarop een jongeman illusies
heeft een prostituee tot een beter leven te brengen, was hij allang voorbij. Hij wist beter. Het ene leven was tenslotte net als het andere; het
kwam er alleen op aan wat je er naar-binnen-toe van maakte. Maar juist
daarom wilde hij, dat hij iets kon bedenken om haar tenminste van de
mariguana en de Agustins af te brengen. Ze kon op deze wijze alleen
maar van kwaad tot erger komen; hij kende nu genoeg gevallen van
verslaafde mariguana-rokers, verstilde lijken op de straathoeken, wandelende kadavers, die geen maat hadden weten te houden, en anderen
die zo `heroisch' werden, dat ze eindigden met misdaad of met zelfmoord. In elk geval met een fatale dwaasheid. Diarvoor – en voor niets
anders – moest hij haar behoeden.
Hij haatte de onbekende don Agustin; deze duivel voor de vrouw die
77

dacht dat ze sterker was dan alle duivels. Hoe vaak had ze niet gesmaald op zelfbewuste, op hun sekse trotse mannen. Waarom had ze
met geen woord van dit individu gesproken, zelfs geen toespeling op
hem gemaakt ? Ze schaamde zich zeker? Of ze bedroog hem, en hij overschatte zelfs deze povere vriendschap ... Ze was in elk geval onoprecht
geweest, had verteld van verre en verleden dingen, maar van de voile
maat van haar ellende had ze geen gewag gemaakt. Het wezenlijke, dat
wat ze vandaag was en wat zelfs Loreto en Aloysia in haar schenen te
verachten, had ze voor hem verborgen gehouden. Uit schaamte? Uit
angst dat hij misschien zou willen ingrijpen? Dan had ze zich toch vergist ... Hij kende haar mogelijkheden, maar niet degene die ze werkelijk
was, dat bleek nu wet. Doch hij zou haar dwingen tot klaarheid, zodra
ze weer samen zouden zijn. Hij liet zich niet moedwillig en domweg bedriegen; dat niet. Hijzelf vergooide zich immers ook niet; tenminste
niet zo gemakkelijk.
Rufino nam het besluit, zelf om niets ter wereld meer mariguana te roken. Aileen op die manier kon hij sterk genoeg tegenover Matilde
staan.
Hij vertelde echter niets van zijn voornemen aan Elizondo, en kocht
hem zelfs nu en dan iets af, omdat hij niet merken zou dat Rufino geen
bondgenoot was, maar een vijand.
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Loreto had hem ontvangen, omdat Matilde nog bezig was met een bezoeker. Zij behandelde Rufino vriendelijk, met die lichte toon van verwijt welke vrouwen eigen is in hun omgang met zulke mannen, die
voorkeur geven aan andere, voor minderwaardig doorgaande wezens.
En Loreto kende heel goed haar eigen aantrekkelijkheden; slechts een
idioot kon warm lopen voor zoiets houterigs en viriels als Matilde, terwijl zijzelf, vrouwelijk-mollig en aantrekkelijk, nog beschikbaar was.
Ze was nog lang niet versleten in haar bedrijf; eerder een van die jonge
vrouwen welke opbloeiden bij de omgang met mannen, zelfs bij een zo
inspannende als in de Calle Guautémoc-tzin. Maar van zo'n malle Spanjaard kon je alles verwachten...
Toch moest ze zichzelf toegeven dat Rufino niet geheel en al een
idioot was. In de eerste plaats was hij een vriend van Elizondo en deze
was een gewichtig man voor haar. Voorts had Rufino ook zijn charme,
zoals hij tegenover haar zat, in het geheel niet hitsig, veeleer licht spottend, maar onderhoudend. Ook was hij gul; hij gaf haar zo-maar een
handvol mariguana-sigaretten, zonder haar zelfs een liefkozing ervoor
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terug te vragen. Dat was juist het irriterende en tegelijkertijd aantrekkelijke aan hem. Bij Elizondo had ze heel wat te presteren voordat zij een
dergelijke guile beloning ontving , die wist zijn vriendinnen kort te houden, slimme uitgeslapen slungel. Maar juist dit, dat Rufino niets van
haar scheen te verlangen, haar tegenwoordigheid alleen misbruikte om
op Matilde te wachten, maakte haar razend. Ze had hem werkelijk veel
meer te bieden ... En wat had hij in 's hemelsnaam met Matilde voor een
samenzwering, dat hij geen oog had voor haar?
Terwij1 ze de sigaretten zorgvuldig wegborg, zei ze : 'Die moet ik
achter slot en grendel houden, anders ben ik ze kwijt.' En daar Rufino er
niet op inging, vervolgde ze insinuerend: 'Er zijn mensen die onverzadigbaar blijven; vrouwen met het gestel van een vent, die elke hoeveelheid van dit goed kunnen verdragen.'
`Zolang ze het kunnen verdragen, schaadt het niet,' antwoordde
Rufino onverschillig.
`Als je mij er zoveel geeft, wat geef je hair dan niet? Behalve wat ze
don Agustin nog afhandig maakt.'
Vie bedoel je? En wie is don Agustin?'
Rufino wilde niet over Matilde spreken ; hij merkte te goed Loreto's
vijandigheid. Maar ze was in haar geprikkeldheid niet van het thema of
te brengen.
`Matilde gelooft dat ze wat beters is dan Aloysia of ik. Een hoer, precies als wij beiden. Of nog minder. Een buitenlandse. Geloofje niet, dat
als een buitenlandse hier in deze straat haar bed heeft, ze dan lager is dan
een Mexicaanse? Wij horen hier thuis ; maar zij moeten al heel wat op
hun kerfstok hebben, voordat ze hierheen terechtkomen, – daar kun je
zeker van zijn. En als ze het krijgen kan, rookt ze op sommige dagen
zoveel mariguana, dat ze 's nachts niets meer waard is, en alle mannen
van haar weglopen. Dan blijft ze zonder geld en krijgt ze het met haar
don Agustin aan de stok. Dan krijgt ze ook geen mariguana, en als ze een
paar dagen haar lieveling niet heeft gehad – ja hoor, ze noemt dofia
Juana haar enige lieveling–dan is ze ongenietbaar en gaat als een razende in dit huffs tekeer. Er is niets met haar te beginners; net als wanneer
ze teveel gerookt heeft. Dan is ze sterk als een kerel, en berg je dan
maar gauw !'
`Ik heb er niets van gemerkt,' antwoordde Rufino met gefronste
wenkbrauwen.
Natuurlijk niet. Ze zorgt er wel voor dat zij bij zinnen is, wanneer je
komt. Ze schijnt het te ruiken, en ze is slim genoeg.'
Vat voor belang kan ze erbij hebben? Je bazelt, Loreto. Ik ben een
man als ieder ander, en ik heb geen geld.'
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Loreto lachte hem uit : `Ze heeft wat met je voor. En bovendien ben
je nalef, jij.' Ze maakte een lief kozende beweging, om dan opeens boos
te vervolgen: `Ze zoekt je uit te spelen tegen don Agustin, die haar veel
te erg de baas speelt, en die de enige is die haar aan kan. Wanneer jij
haar genoeg te roken geeft, is ze misschien in staat don Agustin vandaag of morgen naar zijn grootmoeder te zenden. En bij jou zal ze niet
zo gauw het loodje leggen, daarvoor ben je veel te goed en te fatsoenlijk ... tenminste dat hoopt ze.'
`Heeft ze je dat gezegd?'
Natuurlijk niet, idioot. Welke vrouw zegt wat ze van plan is met een
man? Maar ik ken haar te goed, ik zie haar immers elke dag. En in dit
beroep leer je je mensen kennen; vrouwen net zo goed als mannen.'
Waarom probeert ze het dan niet liever met Elizondo? Hebben jullie
hem niet zelf bier in de buurt de Peukjeskoning gedoopt?'
Opnieuw lachte Loreto hem uit. 'De vrouw die met hem wat weet te
beginnen, moet nog geboren worden. Jij bent zijn vriend en je weet het
niet? Kom nou... Elizondo heeft al teveel van zijn leven gehad ; als die
nog voor jets voelt, dan zijn het alleen schoolkinderen.'
Ze trok een zo vies gezicht, dat het onwillekeurig Rufino een glimlach ontlokte.
' Je kwade tong heb je verdomd niet alleen van je klanten gekregen,'
zei hij brutaal, en boos omdat ze zoveel kwaad van Matilde verteld had,
dat toch maar al te waarschijnlijk was.
En Loreto beet terug : 'Pas op dat Elizondo zich ook niet met jou gaat
bemoeien ; wees liever op je hoede.'
`Geld en goede raad heb ik nog nooit van vrouwen aangenomen,'
antwoordde Rufino.
`Die zijn ook beide van verdachte herkomst,' sprak Matilde binnenkomend. Haar toon was ernstig en uitdagend, alsof zij vermoedde dat
Loreto kwaad van haar verteld had. 'En je hebt ze ook geen van beide
nodig, lieveling,' vervolgde zij, Rufino meetronend naar haar slaapkamertje, terwijl ze triomfantelijk langs hem heen naar haar vriendin
keek.
`Ik dacht dat je jets anders lieveling noemde,' schreeuwde Loreto
haar achterna; maar reeds viel de kamerdeur in het slot, en was Matilde
met Rufino alleen. Ze zag aan de ernst van zijn gezicht en de wijze waarop hij zat te kijken – onmiskenbaar een zeeman, zoals die voorovergebogen op een ruim zittend, in gedachten de horizon afturen–dat er jets
gebeurd was, dat hem erg ontstemd had. Of Loreto tegen haar gestookt
had? Dat dit gebeurde, had ze al vaker gemerkt, al de eerste weken nadat ze in dit huffs terechtgekomen was.
So

`Ik ga verhuizen,' zei ze eenvoudig. 'Het is hier niet meer uit te houden. De beide wijven zijn onverdraaglijk geworden.'
Waar ga je dan heen?'
`Dat weet ik nog niet. Het is ... Het is natuurlijk een kwestie van
geld.'
`Van geld alleen?'
`Aileen maar van geld.'
Rufino was opgestaan; hij liep enkele passen op en neer langs het bed
waarop zij eerst beiden hadden gezeten. Een grote opgewondenheid
had zich plotseling van hem meester gemaakt.
`floor eens,' zei hij opeens weer stilstaand, en met een prop in zijn
stem, 'in dat geval zou ik ...' Hij tastte naar zijn beurs.
Ook Matilde sprong nu op.
Niets zou je... niets,' riep ze. `Ik ga niet weg uit dezebuurt. Ga jij hier
een kamertje voor me huren en een bed kopen? En dan misschien...'
Even snel als de duizeling in Rufino was opgekomen, zakte ze weer
weg. `Dat heb ik niet bedoeld,' antwoordde hij zachter. `Ik dacht dat je
weg wou. Helemaal weg van hier. Opnieuw beginnen.'
Matilde was voor hem komen staan, en schudde hem bij de schouders. Hij voelde dat ze inderdaad sterk kon zijn met die zachte, lelieachtige handen. Haar lichte ogen waren vlammend geworden. En terwijl ze hem schudde, herhaalde zij drie-, viermaal: ' Je bent een idioot...
een idioot... een gek.'
Rufino stiet haar met zijn voile kracht van zich af, en bleef toen met
op de borst gekruiste armen voor haar staan.
`Idioot genoeg om je geen mari guana te brengen,' zei hij langzaam en
sarcastisch.
En Matilde woedend : `Daarvoor heb ik jou niet nodig. Daarvoor
heb ik betere mannen, als je dat weten wilt ! En het is beter dat je weggaat. Ik wil je niet meer zien. Er zijn genoeg andere vrouwen, betere
dan ik. Ga weg, en kom nooit meer terug !'
Ze trok de kamerdeur open, en bleef bij de deurknop wachten, tot de
man eruit zou gaan. Rufino zag het gezicht van Loreto verdwijnen uit
de huiskamer. Hij nam Matilde nogmaals op, van het hoofd tot de voeten, – zoals j ongens doen, voordat ze gaan vechten. Vervolgens ging hij
met langzame, dreunende schreden naar buiten. Niemand deed hem
uitgeleide; Aloysia en Loreto schenen beiden bezig te zijn, en Matilde,
alleen achtergebleven, had zichzelf opgesloten in haar kamertje der
schande.
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VI

Toen Rufino na enige dagen terugging naar het huis van Aloysia, omdat
hij meende dat Matilde wel bedaard zou zijn en weer gewoon met hem
zou kunnen omgaan, – was zij er niet meer. De beide vrouwen konden
of wilden hem niet zeggen waar zij heen getrokken was. Ze kwamen
zelden weg uit hun steeg, daar zorgde de politie voor, indien men de
beambten niet met een behoorlijk bedrag omkocht ; en in de paar winkeltjes van de straat konden de vrouwen bij na al het nodige krijgen. Er
bestond ternauwernood meer een wereld voor hen, buiten de Calle
Guautemoc-tzin.
`Maar ze is hier in de buurt, dat geloof ik zeker,' verklaarde Aloysia
goedig, toen zij de teleurstelling op Rufino's gezicht zag. Waar precies
kan ik je echter onmogelijk zeggen.'
Waar zou don Agustin haar anders naar toe brengen?' kwam Loreto
bits ertussen. Tehalve naar de hel ... wanneer het hier geen hel genoeg
is ...
`Tut-tut-tut ...' vermaande Aloysia. Het leven had haar geleerd, niet
zo hoog van de toren te blazen, zelfs niet hier. En al had ze ook niet van
Matilde gehouden, ze had een sterk solidariteitsgevoel met haar gilde,
en een vage voorstelling dat Matilde meer narigheden doorstond dan ze
liet blijken. Was het niet erg genoeg door zo'n type als don Agustin beheerst te worden ? Ook zij was in haar jonge jaren meer dan eens de slavin van een man geweest, met zin en tegenzin. Wat ze uitgestaan had,
besefte ze eerst thans, nu ze voor eigen rekening werkte, al werd ze ook
ouder en verminderden haar inkomsten van maand tot maand. `Koop
een zakje krachtvoer, en loop alle vrouwenhuizen af,' ried ze Rufino
spottend aan. 'Dan vind je haar zeker.' Ze kon zich de scherts veroorloven ; ze wist maar al te goed dat zij doze man toch voor het laatst gezien hadden.
De hele avond liep Rufino in de straten der `tolerantie' op en neer,
tegen beter weten in hopend dat hij Matilde bij een van de luikjes zou
ontdekken of in een der voorkamertj es waar hij naar binnen kon kijken.
De vrouwen begonnen hem al spotternij en en gemeenheden achterna te
roepen, toen hij hun voor de zeweelste keer op een avond spiedend
voorbijkwam. Meer dan eens botste een souteneur hard en opzettelijk
tegen hem op. Eens maakte hij aanstalten om te vechten met zo-een, en
enkel de nadering van een gendarme – op dat vroege uur nog hier en
daar bij hoeken en portieken verscholen – verhinderde hem een pak
slaag toe te dienen aan een van die kerels die, wie weet, de gehate, onbekende Agustin was.
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Tenslotte gaf hij het op. Hij kon toch onmogelijk alle vrouwen en
alle vrije kamers van de stad gaan bezoeken; zelfs niet de honderden
van deze buurt, al was het alleen maar om het geld. Zijn spaarpenningen
waren hard geslonken, en als Elizondo een beter beroep voor hem gehad had, zou hij het stellig reeds lang hebben aangenomen. Maar niet
dit ... even erg als souteneur spelen. Onderweg naar huis zei hij tegen
zichzelf, dat het beter zou zijn Matilde maar snel te vergeten, geen kinderachtigheden aan te halen en haar episode stil te laten glippen in het
matrozengraf van al zijn herinneringen, waar goede en slechte bij elkaar
lagen te verrotten. Hij moist zelf niet of hij haar tot de goede of de slechte
moest rekenen ... haar herinnering wel te verstaan. Over Matilde zelf
sprak hij geen oordeel uit in het tweegesprek met zichzelf. Ze deed iets
wat in deze wereld nodig was te doen, net zo nodig als voor matroos
spelen of continenten ontdekken; daar lag geen blaam op, al wilde men
het niet weten voor zijn moeder of zijn zuster. Maar dat ze zich aan een
smerige kerel verslingerde, en nog wel terwille van dat wat bij hem de
laatste kracht gebroken had, en de kracht van ieder ander breken
moat, – dat ergerde hem, en daarover wond hij zich op. Want hij zou
zich op zijn eigen Ik gewroken hebben, als hij haar van de mariguana had
kunnen afbrengen. De rest zou dan misschien gemakkelijk genoeg geweest zijn... Nu was het hem tnislukt ; tegen het noodlot viel niet op te
tornen, het was als het slechte weer op zee, – hij deed dus het beste met
haar vender te vergeten. Hij twijfelde er niet aan, of hij zou het kunnen.
Tot nu toe had hij alles kunnen vergeten, zelfs het gezicht van dat
meisje van zijn oom, op de foto die in zijn herinnering verwaasd was,
ofschoon hij zich de vorm van het karton nog zo goed kon voorstellen.
Zo zou hij waarschijnlijk wel onthouden welke indruk Matilde op hem
gemaakt had, maar haarzelf zou zijn geheugen gemakkelijk genoeg
kwijtraken.
Sinds hij geen mariguana meer aanraakte, zich zonder al te veel moeite
bedwong, voelde hij zich rustiger en sterker. In het eenvoudige feit dat
hij het verlangen ernaar onderdrukte en met zichzelf de spot dreef, vond
hij de kracht om weer te denken aan een mogelijkheid om weg te komen. Het praten met Matilde daarover had veeleer zijn wil verslapt, geloofde hij. Hij had het besluit al genomen, maar het was de laatste sterke
impuls die nog ontbrak om hem tot daden te brengen; de onafwijsbare
uitnodiging die alleen door de omstandigheden gegeven wordt.
Daarom had hij zelf zo gretig willen geloven in Matilde's voornemen
om weg te gaan. Hij had gedacht met zijn hulp aan haar, zichzelf te kunnen bevrijden. Ze hadden dan beiden kunnen wegtrekken en zo lang
bijeen kunnen blijven, tot ze ieder sterk genoeg geweest zouden zijn
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om elk zijns weegs te gaan. Dat zou dan de zin van hun vriendschap geworden zijn; zo had hij zich dat voorgesteld in de flits van een ogenblik,
het laatst in haar kamertje. Maar hij had haar bedoelingen overschat;
hij zag haar teveel als een gelijkenis van zichzelf en meende een tweestrijd waar te nemen, waar vermoedelijk niets anders was dan een kleine
alledaagse moeilijkheid, misschien van uitsluitend materiele aard. Ze
had dan ook de eenvoudigste, verachtelijkste oplossing gekozen. Hiermee Wilde hij het hele geval Matilde voor zichzelf als afgehandeld beschouwen ; doch zulke besluiten alleen waren – zelfs bij Rufino – onvoldoende om hem buiten de cirkel te doen stappen, waarbinnen hij vooreerst gebannen was door zijn omgeving. Elizondo greep in.
De betrekkingen van Elizondo waren zo veelzijdig, zijn schimmige
gestalte sloop in zoveel verhoudingen binnen – een van die karakters die
slechts konden teren op de relaties van anderen, als vampiers die hun
leven slechts te danken hebben aan de levenssappen die ze anderen onttrekken – dat de intiemere gesteltenissen van de wereld waarin hij verkeerde, niet lang voor hem geheim bleven. Op een avond dat Rufino
hem toevallig weer ontmoette, vroeg hij : Ten je de laatste tijd nog bij
Matilde geweest?'
Neen, noch bij Matilde, noch bij een van de anderen; ze interesseren
mij niet meer. Ik ga binnenkort weg. Ergens heen, ik weet nog niet
waar naar toe, maar weg, weg. Het is hier een vergiftigde atmosfeer ;
deze hoogvlakte stinkt naar bederf, zo reukloos als ze is, – net als die
gassen die je verstikken zonder dat je ze ruikt. Maar je voelt ze, met
de porien van je huid, met de benauwenis van je borst.' Hij rukte nerveus aan zijn boord. 'Het is een slecht land hier.'
`Ben begraafplaats,' gaf Elizondo toe. `Daarom. Het leven is hier
weggetrokken. Het keert pas terug, wanneer Quetzalcoatl terugkomt.'
Rufino maakte een verachtend gebaar. `Schei uit met die mystieke onzin. Je moet een Indio zijn om daaraan te geloven.'
`Was wat je zei sours geen mystieke onzin?' vroeg Elizondo sluw. ' Je
moet een Spanjaard zijn, en een van de nieuwere soort, om hier de atmosfeer vergiftigd te vinden. Een hoogvlakte beroemd om haar zuivere lucht. Dat komt ervan wanneer je in onthouding leeft; dan zie je
hersenschimmen. Ik weet ervan mee te praten. Waarom ga je niet naar
Matilde toe? Ze heeft me onlangs nog naar je gevraagd.'
`Ik weet niet eens meer waar ze woont. Ze is niet meer bij Aloysia.'
`Daar is gemakkelijk genoeg achter te komen,' zei Elizondo. En al
een paar dagen later gaf hij Rufino haar nieuwste adres ; het was vlak bij
het oude, in een straat die eveneens naar een Aztekische worst genoemd
was.
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Tie Netzahual-coy6t1 was een groot krijgsman en een groot dichter,'
vertelde Elizondo vol rationale trots. 'Maar hij wend door al zijn vrouwen bedrogen en heeft zich tenslotte in de dichterlijke wijsbegeerte
teruggetrokken. Om hem te wreken heeft de regering nu de straat van
de gesloten huizen naar hem genoemd. Dat is de straat van de variatiezoekende echtgenoten en de specialiteiten, vat je?'
Schouderophalend zei Rufino : 'Bah, Matilde is dus weer een stapje
hogerop geklommen.'
`Dat is niet zeker,' meende Elizondo. 'Maar haar Agustin is een goed
zakenman, dat moet ik hem nageven. Hij heeft haar geinstalleerd waar
ze meer inbrengt en waar haar een beetje mannelijke specialiteit de voile
aandacht trekt. Ze is nu alleen, en... ze komt er beter tot haar recht, dat
is zeker. Ga er zelf heen en overtuig je. Met jou zal ze het licht op een
akkoordje gooien, ofschoon ze nu in de duurdere klasse gekomen is.
Maar dat behoeft je niet of te schrikken, zolang je nog dofia Juana bij je
hebt. Vergeet dat vooral niet.'
Rufino walgde van Elizondo's harteloosheid. Hij kon hem niet meer
velen; waarom verkeerde hij nog in deze wereld van sjacheraars met het
bederf? Een putiesschepper, een peuteraar in vuilnisbakken was deze
Peukjeskoning, wiens doen en laten hij niet ems goed begreep, maar
voor wie hij nu een snel groeiende walging voelde. Elizondo was in
staat hem naar beneden te trekken, hem opnieuw te laten afglijden in
het naar mariguana stinkende moeras, waarin hij een tweede maal reddeloos verdrinken zou, omdat hij nu zelfs de impuls van verbaasdheidover-zichzelf miste.
Hij zou trachten hem te ontwijken. Misschien deed hij beter in een
geheel andere stadswijk te gaan wonen, zolang hij niet volledig weg kon
trekken naar de grijze, met lange ruisingen en verre echo's roepende
zee. Op zijn kaart van Mexico volgde zijn vinger de wegen die naar
beide oceanen leidden; en in zijn verbeelding zag hij de verschillende
stadswijken waar hij tot dan toe zou kunnen wonen. Als overgang naar
de vrijheid, enkel als overgang... Maar zijn gedachten slopen telkens
terug naar die straten van de Aztekische vorsten, waar een gevallenprinses woonde, en omkwam aan haar zelfverachting, verziekte aan haar
herinnering van een beter Ik. Hijzelf was ook verziekt, hij leefde in een
ziektetoestand die maar langzaam beterde. Of niet? Eens zou hij echter
geheel genezen zijn, een nieuwe gezondheid in al zijn leden bespeuren;
dat zou het ware begin zijn van zijn volgend leven. Hij had vergeten dat
de overgangstoestand lang en piinlijk kon wezen ; nu wist hij het weer,
en maar al te goed. Maar ook: dat na dit lijden het reine herbeginnen
eerst recht mogelijk zou zijn. Hoe jammer alleen, dat Matilde achter85

bleef, nog erger zou bederven. Langzaam uitgezogen door net zulk een
walgelijke misdadiger als Elizondo, — als een stervende die dagelijks een
dosis gif vermengd met tegengif krijgt toegediend door een als arts vermomde vijand, en leven blijft, en toch gedoemd is om te sterven, langzaam... langzaam ... onafwendbaar ...
VII
Nu hij eenmaal wist waar haar woning was, speelde Rufino het toch
niet klaar om Matilde te vergeten en uit haar buurt te blijven. Zijn
schreden voerden hem als vanzelf in haar nabijheid, en toen hij eindelijk
zover gekomen was, ging hij snel-besloten naar haar toe, — als de spijker
die men langzaam op een magneet toeschuift, dichter en dichter, tot
opeens onbeschrijfelijk snel het ijzer er op aanvliegt, daar de geheimzinnige aantrekkingskracht in een ondeelbaar ogenblik de traagheid
overwon .
Het was een benedenhuisje zoals al de andere, waar Matilde nu woonde, maar zonder het veelzeggende luikje in de deur, want ze was nu
alleen en behoefde geen reclame meer te maken voor zichzelf. Don
Agustin zorgde voor de nodige clientele, en ze kreeg haar vaste bezoekers die bijna alien met hem bekend waren of het op den duur werden,
omdat zij direct met hem afrekenden. Voor Matilde waren de persoonlijke geschenken voldoende, had hij geoordeeld; en zo viel de betaling
vanzelf milder uit. Ze was niet de enige vrouw die hij op een dergelijke
wijze ondergebracht had in de stad, en hij droomde ervan binnenkort
een eigen huis te kunnen kopen, dat dan pas echt een voordelige onderneming zou kunnen worden. Maar hij had niets hiervan aan Matilde
verteld.
Ze deed Rufino open, zonder verwondering te tonen, en scheen wel
verwacht te hebben dat hij haar de een of andere dag zou weten te vinden.
`Het is goed dat je nu gekomen bent, en niet later in de avond,' zei ze.
`Dan had ik je ofwel niet kunnen binnenlaten, of je had Agustin ontmoet, de man van wie dit huis is. En dat wil ik liever niet. Ik geloof niet
dat jullie met elkaar zult kunnen opschieten. Hij is zo zakelijk.'
Rufino bleef nog even dralen bij de deur. 'Ik had in het geheel niet
willen komen,' bekende hij. 'Het is meer bij toeval.'
Matilde trachtte een heimelijk lachje te verbergen, en trok hem aan
zijn arm mee naar binnen. ' Je bent toch niet meer boos op mij, wel? Er
is in werkelijkheid niets veranderd ... bij mij. En ik kan nu overdag tenminste doen wat ik wil.'
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Rufino zag dat ze, uiterlijk althans, er enigermate op vooruit gedaan
was. Van de straat kwam hij in een wachtkamer, zo simpel en neutraal
als de kamers die men in miljoenen woningen vindt. Het enige wat frivool had kunnen schijnen, was de sofa met het rooktafeltje ervoor, een
oud meubel en een fonkelnieuw, die kwalijk bij elkander pasten. Aan de
wand er tegenover hing de schreeuwerige reclame van een kindermeelfabriek : een dikke rose baby met een mondaine lach – als de larf van een
prostituee– die haar beide poezele handi es naar de wereld uitstrekte. Het
was in ieder geval beter dan een heiligenbeeld, meende Rufino. Die hadden hem altijd bij zonder belachelijk toegeschenen, zowel op deze plaatsen als elders, met hun altijd even uitgestreken homofiele gezichten.
Door de open deur kon hij in de slaapkamer kijken, waar een breed
ijzeren, met veel koper versierd bed stond; glimmende ballen aan de
vier uiteinden als zotte stormsignalen. Een ijzeren wastafeltje was er
ook, nog net als vroeger. Veel was zij er tech niet rijker op geworden;
het koper en het rooktafeltje en de eigen bedoening, dat was alles. De
keuken opzij, die hij brutaal ging inspecteren, was pover genoeg.
`Had die man je niets beters te bieden?' smaalde hij, boos op zichzelf
en op alle anderen. Om hair.
' Je dacht toch niet dat ik een luxe-vrouw, zo'n getrouwde hoer, of
een maintenee geworden was?' antwoordde Matilde schamper. 'Ik
werk nog altijd voor mijn brood.'
`En voor je mariguana...'
' Juist. Heb je niets meegebracht?'
`Neen.'
`waar ben je dan eigenlijk goed voor, mijn waarde? Wanneer je zo
goed weet dat ik er op gesteld ben, dat ik er niet buiten kan, dat ik er
alles voor over heb, waarom heb je me dan niets meegebracht?'
`Het is al genoeg dat anderen je naar de verdommenis helpen. Ik behoef daaraan niet mee te werken.'
' Je houdt me voor de gek. Mag ik in je zakken voelen?'
`Ga je gang.'
Tevergeefs haalde Matilde zijn zakken leeg. Rufino lachte haar uit.
`Ik rook geen van die dingen meer; al sinds lang niet.'
`Ik ben blij dat je gekomen bent,' antwoordde Matilde met een lichte
zucht.
Ze ging dicht bij hem zitten op de sofa en begon weer te praten, net
als vroeger. Nu en dan met haar handen om hem heen fladderend, of op
zijn knieen in rust; zichzelf dwingend tot kalmte. Rufino begon te geloven dat hij haar onrecht had gedaan. Ze meende het goed, en ze was
op hem tenminste niet verbitterd meer. Aileen de omstandigheden wa87

Ten haar ongunstig geweest. En hij had zich door zijn illusies omtrent
haar laten misleiden; daarvoor was zij zelf allerminst aansprakelijk.
Ze zei hem: `Als je wilt, kunnen we een paar uur rustig praten, als
goede oude vrienden. En al wat je verder wilt, natuurlijk. VOOr tien uur
komt er toch niemand. Maar dan moet je gaan.'
Rufino knikte slechts. Hij liet haar praten, zij-alleen moest spreken,
dan kon hij rustig haar woorden met zijn gedachten confronteren, en
zien wat hem te doen stond. En hair. Want hij wilde haar toch helpen.
Hij wilde... Waarom zich zoveel om haar bekommeren? Hij kon niet
aan anderen geven wat hij zelf niet bezat. En simen iets bereiken? Dat
was maar een domme illusie geweest, zoals hij er zovele gekoesterd
had.
Haar donkere, van het vele Token en het nachtbraken beslagen stem
ritselde langs hem heen, nu en dan bleef een woord dat scherper was
dan de overige in zijn gedachten vasthaken; al het andere schuurde over
zijn bewustzijn weg en raakte hem nauwelijks meer. Zij noemde hem
namen van steden en mensen; ze zeiden hem niets, – hij wist dat ze namen van levende en dode dingen beduidden, maar hij zou ze niet eens
meer kunnen herhalen. Zij repte over haar nostalgie om naar buiten te
komen, – zij die deze wijk nooit meer verliet; maar was hij er beter aan
toe, hij die vrij kon rondlopen? Hij verstond haar niet meer. Zij sprak
van een vlucht, en hij wist dat heel haar leven, net als het zijne, een
vlucht was geweest van het Ik-der-Daden voor het Ik-der-Wensen-en.Dromen. Een vlucht voor hun eigen schaduw. En ze sprak van `zekerheid', – het woord waarin het ruisen van de zee, het blinken van alle
kusten, het lichtgepinkel van alle steden besloten ligt. Daarom vroeg hij
haar als een tweede Pilatus : `Wat is zekerheid?'
`Aileen schuld,' zei Matilde.
`Aileen boete dus,' meende Rufino, maar onwillig.
`Sterven? Ik ben niet bang.'
`Opnieuw beginnen. Dat is hetzelfde als sterven-met-verantwoordelij kheid.'
`Er is geen nieuw beginnen mogelijk. Een tweede leven? Bah!' Matilde smeet het lucifersdoosje waarmee zij gespeeld had van zich weg.
Waarom zeur je telkens weer over deze kinderachtigheid?' vroeg ze geergerd. Waarom begin je zelf niet opnieuw?'
Ditmaal wond Rufino zich niet op. `Bij God, je zult het zien,' zei hij.
Waarschuw mij dan als het zover is,' spotte Matilde. Daarop ging ze
een ogenblik naar de slaapkamer. Rufino zag haar woelen onder de
matras. Toen ze terugkwam had ze een doos bij zich, een van die houten, roodgelakte dozen met simpele figuren versierd, die overal in Me88

xico gefabriceerd werden. 'Nu gaat ze haar brieven tonen, of misschien
haar foto's,' dacht Rufino. Maar toen ze de doos opengedaan had, rook
hij meteen al de verscherpte hooigeur van mariguana, de gear die hij het
sterkst had leren haten, en die nu ook hair omhing. Hij beheerste zich
echter om geen boosheid te tonen. Het verbaasde hem dat ze zulk een
voorraad had, genoeg om een hele wijk te vergiftigen.
Ze stak een van de sigaretten op, — in heel de kamer zweefde meteen
het fijne dorre aroma. Zij hood Rufino ook het kistje aan; hij weigerde,
en zij verontschuldigde zich : 'Ik heb het broodnodig, juist nu ...'
De rook die zij uitblies, maakte Rufino al duizelig genoeg. Hij stond
op om het enige venster open te zetten, dat uitkwam op een luchtkoker.
Zwijgend rookte Matilde de ene sigaret na de andere, met half afgewend gelaat, terwijl Rufino met de armen over de borst gekruist, zat toe
te kijken. Hij deed geen enkele poging meer om haar te weerhouden;
wist dat het toch nutteloos zou zijn en hen slechts nog meer van elkaar
verwijderen, dan reeds het geval was.
`Ze staan tot je beschikking,' had Matilde nog gezegd, toen ze de
derde sigaret opstak. Hij had ze niet aangeraakt, ook geen woord van
afweer gesproken. Het was een zwijgen dat haar gek maakte. En Rufino
zag haar enkel inhaleren met een intensiteit en een haat, als wilde zij zich
doodroken.
Toen zij de vierde sigaret nam, werd hij onrustig ; hij kon niet meer
lijdelijk toezien. Enkel weggaan en haar aan haar ellende overlaten, — of
ingrijpen. Het gevaarlijkste en onverantwoordelijkste doen waartoe een
mens in staat was, — ingrijpen in een anders leven? Hij wilde het niet; hij
zou het bij zichzelf ook van niemand geduld hebben. De toestand waarin zij verkeerde, liet geen ingrijpen meer toe; hij kende dat. Maar zijn
handen jeukten. Hij kon de doos het venster uitsmijten, — heel eenvoudig ... Op het moment dat hij ernaar wilde grijpen, was zij hem voor,
met de luciditeit die alleen de mariguana-zelf haar geven kon. Het was
haar alsof ze schreeuwde, maar ze zei toonloos : `Geef hier... je kunt me
toch niet meer volgen.'
Ze hield de doos in haar armen geklemd, tegen haar harde borst;
wierp zich achterover op de sofa, de doos heen en weer schuddend, en
riep huilerig : `Mijn Reveling . . . mijn lieveling.' Dan zich plotseling weer
oprichtend, zonder de doos los te laten: 'Zie je daar, — achter die Bergen,
het water? Altijd water, water, water ... '
Rufino stond op en ging naar de keuken. Hij kwam met een glas water terug en zei : 'Hier, drink. Dat zal je opknappen. En geef hier die
doos.'
Maar Matilde lette niet meer op hem. Ze zag hem niet meer. Eerst
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toen hij op haar toe kwam om haar de doos te ontrukken, en hij groot
en geweldig in de onheilspellende proporties van de mariguana-waan
voor haar stond, en zij zichzelf huizenhoog gegroeid en oppermachtig
voelde, sloeg ze met de doos op hem in, op zijn gezicht, zonder de greep
te voelen waarmee hij aan haar armen rukte. Ze sloeg slechts, woordeloos, wild als moest zij haar leven verdedigen; om haar heen het gestommel in de kamer als geweldig dondergegrommel, terwijl het lamplicht steile vlammen in haar hoofd wierp.
Rufino voelde het bloed over zijn gezicht siepelen. Hij moest deze
vrouw de Baas ... Nu moat hij haar de Baas worden. Maar ze kon hem
aan, had alle remmen verloren, voelde al haar krachten honderdvoudig,
al haar gedachten tot in het oneindige vergroot en verwilderd. Ze dreef
hem naar de deur toe, of hij wilde of niet. Hij dook weg voor haar. Nu
hij niet vrijwillig gaan kon, wilde hij niet meer weg; hij liet zich niet
eruit smijten door Mar. Terwijl ze tot alles in staat was. Hoe Licht kon zij
joist nu een ongeluk aan zichzelf begaan. Wilde zij diatom dat hij ging?
Hij moest blijven, tot haar woede-toestand luwde en ze in slaap viel.
Maar ze bleef hem achtervolgen door de kamer, waar het tafeltje en de
stoelen omgevallen waren, – een razende, met tuimelende gebaren. Hij
had al zijn rapheid nodig om haar te ontwijken, en vond geen seconde
om zich het druipend bloed uit zijn oog weg te vegen.
Op dat ogenblik knarste het slot en stond een man in de voordeur, die
onmiddellijk zijn revolver trok en op Rufino gericht hield. Matilde
stortte op hem toe en riep : 'Agustin !' Zij wilde haar armen om zijn hals
slaan, maar zijn linkervuist stiet haar terug, zo hard dat zij wankelde en
viel. Daar bleef ze liggen bij het rooktafeltje en verroerde zich niet
meer.
De man deed een paar passen naar binnen, steeds met zijn revolver op
Rufino gericht. Met zijn vaardige linkerhand wierp hij achter zich de
huisdeur dicht. Hij snoof de lucht op en zei: `Dat beest heeft weer gerookt.' Eerst toen gaf hij zich rekenschap dat Rufino ongewapend was.
Hij liet zijn revolver zinken, ging naar Matilde toe en schopte haar enige
malen, als om zich te vergewissen dat ze geen grein bewustzijn meer
had. Daarna wendde hij zich weer tot Rufino, en vroeg verachtelijk :
Ileb je al betaald?'
Neen,' antwoordde de ander, met de vlakke hand het kleverige bloed
en zweet uit zijn gezicht vegend.
`Leg dan gauw tien pesos op deze sofa neer, en verdwijn als de bliksem,' beval de man, die met de loop van zijn revolver zichzelf in de linkerhand begon te slaan, – misschien om zijn nervositeit te verbergen.
Koel mat Rufino hem. Deze revolvers verschrikten hem niet meer,–
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maakten hem ijzig en berekenend, sinds Cordoba. De ander was kleiner
dan hij, een tanige Mexicaan met jets katachtigs, nog jong. Het halfversteedste Indio-type. Maar Rufino was vermoeid, en de ander bleef
met het vuurwapen in de hand. Hij kon hem toch niet met zijn zakmes
te lijf? De kansen waren te ongelijk.
`Haast je wat,' beval Agustin, zijn revolver weer opgericht houdend.
Er bleef Rufino niets over, dan het geld langzaam uit zijn zak op te
diepen, terwijl hij trachtte zich het gezicht van zijn tegenstander goed in
het geheugen te prenten. Hij zou deze rekening niet onvereffend laten,
•
als hij de kans kreeg; bij God!
Hij keek nog even naar Matilde, die daar als een levenloze hoop neerlag; een guts van medelijden vermengd met walging doorstroomde
hem. Voor dit sujet leefde ze nu; zó ... Maar hij voelde heel zijn onmacht op zich wegen ; de onmacht om hun noodlot te keren.
Toen hij het geld had neergelegd, liet de man zijn revolver weer zakken en trok de deur open. Op straat sloeg de avondkoelte Rufino tegemoet, en nu eerst voelde hij, hoe heel zijn kop hem hevig pijn deed.
VIII

Een dag in bed, een dag van ziekte en ellende gaf Rufino de rust om
weer tot zichzelf te komen, en eindelijk een besluit te nemen waarvan hij
wist dat hij het zou doorzetten. Het was merkwaardigerwijze niet begonnen bij de gedachte aan de toestand waarin hij Matilde had achtergelaten, noch bij de herinnering aan de voorafgaande navrant-belachelijke scene, maar bij zijn wraakzucht,--het tergende gevoel van onmacht
om zijn doffe woede te koelen op de souteneur die hem bedreigd had.
Natuurlijk moest hij een revolver kopen; hier in dit land kon men niet
leven zonder zulk een wapen ... Maar niemand had hem gedwOngen te
leven in dit land; hij was vrijwillig gekomen, wat belette hem eigenlijk
weg te gaan, de terugtocht te aanvaarden en desnoods mijl na mijl te lopen, juist zoals hij hierheen getrokken was? Dat zou meteen een waardig
afscheid van het land zijn, wanner hij zoiets tenminste nog nodig had ...
Hoe eerder hij ging, des te beter ; er waren goedkope gelegenheden genoeg om aan de kust te komen.
Aileen : hij moest eerst afrekenen; het zou hem anders toch geen rust
laten. Wanneer hij dit zo onbarmhartig met zichzelf deed–weer naar zee
zou gaan om jaar-in jaar-uit voor slaaf te spelen op wie weet wat voor
vervloekte schuit – hoeveel te meer dan niet met anderen ... Met de souteneur die, hij voelde het, op vreemdsoortige, onverklaarbare wijze in
zijn leven ingegrepen had. Je kon niet vooruit zeggen wat gebeurd zou
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zijn, maar stellig was alles beter verlopen als die man zijn pad niet gekruist had. En hij had hem bedreigd... wat misschien niet eens het
ergste was.
De houding waarin hij hem nu weer voor zich zag, was die waarin hij
de waanzinnige Matilde van zich afstiet, brutaal en meedogenloos. Het
sluipende, gemene, wolfachtige waarmee hij tegen haar aan schopte toen
ze daar levenloos lag... toen hijzelf in staat geweest zou zijn haar op te
tillen en behoedzaam op haar bed te leggen, om dan stil weg te gaan.
Waarom had ze zich aan dit sujet verslingerd en verslaafd? Hij had nu
gezien dat ze reddeloos verloren was ; niet anders meer wide. Hij had bij
zijn besluit moeten blijven om niet naar haar toe te gaan. Hij had een
stuk terugweg afgelegd en ziedaar het gevolg : de hopeloosheid waarin
hij verkeerde, de afschuw van zichzelf, zijn knagende wrok. Een tweede
keer mocht hij niet op zijn besluit terugkomen; hij moest nu eindelijk
weggaan, het was de hoogste tijd. Er was volstrekt niets meer wat hem
terughield.
Maar hij moest een revolver kopen...
De dag daarop toen hij, pijnlijk nog en met moeite, opgestaan was,
kon hij zakelijker overleggen. Hij begon met zijn geld te tellen. Het was
bitter weinig wat hij nog over had. Lang niet genoeg om zich een revolver aan te schaffen ; dat zou hem alleen lukken wanneer hij de weinige
dingen verkocht die hij te missen had: zijn horloge, zijn hoed, een zijden
omslagdoek die hij ergens in een Japanse haven gekocht had en alleen
had meegenomen omdat je die tot een onmogelijk-kleine bal kon ineenfrommelen. Verder bezat hij niets meer; niets dan zijn naakte handen .. .
en het schiettuig... en het gewicht dat op hem rustte, –de overtuiging
iets brutaals en gewelddadigs te moeten doen. Had hij niet gezien hoe
de charro in Cordoba een weerloze landbouwer had neergeschoten? Dit
tafereel stond hem sinds de scene met de souteneur weer klaar voor
ogen. Maar de verhoudingen waren nu anders. Deze Agustin was geen
weerloze stakker, maar een gevaarlijk element, en hij zou hem neerschieten als een bond, – om een mens te wreken, een onmenselijke vernedering. En zichzelf. Neen . . . Matilde. Wat ging ze hem echter nog aan ? Het
was oak niet Matilde; het was de ondergegane, weerloze mens in haar;
die had willen vluchten, met hem had willen vertrekken naar betere gewesten. Het verzworven Ik dat geen gestalte meer had kunnen vinden
om te bewonen; dat geleefd had in een ver stadje van een streek die hij
niet kende ... en een meisje toebehoorde met een vergeten gezicht ; dat
goed had willen wezen, en met wie hij had kunnen samenzijn in de
blanke gelukssfeer van zijn nieuwe leven. Dit moest hij wreken. En dan
weggaan, vluchten, herbeginnen, voor haar en voor zichzelf. De schok
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van deze daad moest hem beter maken, veranderen van de grond of aan,
tot in zijn diepste wortels. Kon het niet zijn dat hij moest moorden om
een nieuw mens te worden? Leven om leven? En zelfs van de anderen
uit gezien,—wat ging er aan zo'n souteneur verloren? Het was er een van
het gemeenste allooi. Nauwelijks de kogel waard.
Het was een kwestie van geld ...
En nu hij eenmaal rekenen moest, merkte hij ook, dat zijn pover bezit wel toereikend was voor een reis naar de kust — natuurlijk naar de
Pacific waar niemand hem kende en hij gemakkelijk zou kunnen aanmonsteren om weg te komen — maar in geen geval wanneer hij zich ook
nog een goedkoop wapen aanschafte. De autobussen kostten niet meer
dan hij nog in zijn zak had; hij kon in vierentwintig uur de kust bereiken. Meteen doorzetten, meteen herbeginnen. Maar dan geen revolver
kopen, afstand doen van wat hem worgde en in hem wrong; die hele
episode schrappen, eenvoudigweg uitsnijden, Matilde houden voor een
akelig sprookje, — een van die zonderlinge geschiedenissen die ze elkaar
aan boord in de schemer vertellen, en waarvan ieder weet dat ze onwaar zijn, maar waarvoor elkeen huivert...
Hoe zou hij dat ooit kunnen? De schrammen op zijn gezicht en de
wonden aan zijn kop deden nog pijn; en een diepere pijn vrat aan zijn
hart. Die zou niet ophouden zonder de bloedrode zalf van zijn wraak,
maar verder blijven knagen en knagen, en hem voorgoed beletten een
nieuwe mens te worden. Hij moest ...
Maar het was wel het eenvoudigste de autobus te nemen, en een dag
en een nacht later aan zee te staan en weer ruimer te ademen; een voile
zuurstofrij ke, schoongewaaide lucht ... Zout te voelen op zijn lippen, de
zee te prOeven, en met gebalde vuisten zich op te rekken aan het onzichtbare want van zijn kracht.
Dan was hij laf geweest, maar schuldeloos.
Neen, hij liet geen schulden achter ... Ook als alles ongewroken bleef,
liet hij geen schulden achter ... maar het zouden de geheimzinnige kabels
worden, die hem gemeerd hielden aan het land. Hij zou altijd moeten
terug-denken, terug-komen op zijn schreden, nergens meer rust vinden,
ook niet op zee... Zijn hart zou nog hier zijn, bij zijn schuld ... Ging
het niet zo met alle mensen die moordden? Je moest van graniet zijn
om te kunnen moorden; zoals de wilde charro' s hier. Ten zeeman kan
dat niet; hij heeft afschuw voor de bloedige dood; voor hem is sterven
het sluiten van hoge wateren over zijn hoofd. Niet de lafheid van een
klein, fiikkerend schiettuig,' bedacht Rufino.
Lafheid om lafheid, was wat hij wilde.
Schuld om schuld, wanneer hij nu wegsloop als een geslagen hond,
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een dief, of vluchten moest als een moordenaar ... van niets beters dan
een gemene souteneur.
Wat hij wreken wilde, was een schim... een gedachte die hij met zich
meegedragen had naar bier, en vertroebeld, tot het scheen alsof zij
werkelijkheid geworden was, als had ze iets te maken gehad metMatilde.
Hij had de foto van zijn jeugd verloren, – hij had het gezicht vergeten
van het ideaal dat hij najoeg; nu moest hij ook vergeten dat er iets geweest was wat hij zocht in dit land, wat hij verwacht had te vinden. Zelfs
de schim van zijn herinnering moest hij verliezen.
Geen revolver kopen. Wegreizen.
Zijn stappen versnelden zich door de straten. Rufino zag geen mensen meer; alleen de tunnels waardoor zich de vormeloze massa bewoog,
de cloaken waarin zij circuleerden als ratten, als microben in een menselijk lichaam. De sekseloze vrouwen en de met mariguana verdoofde man.nen ; verdierlijkt en teruggekeerd tot hun staat van wezenloze onnozelheid. Hij had geen betrekking meer tot hen; hij was al weg, een eenzaam man bij het ankerspil op de boeg van zijn schip ; met winden en
zeeen voor hem uit, en niets, volstrekt niets achter zich.
Hij begon snel in het voorbijgaan de uitstalkasten van de wapenwinkels binnen te kijken. Het hinderde hem niet meer. Wapens voor de
laffen, voor deze mergloze, door mariguana verslapte Mexicanen. Hijzelf
zou gezond en sterk en zonder schuld de andere, nieuwe, want eeuwigveranderlijke wereld van de zee in trekken. Mannelijk en herinneringloos, en met een duizendvoudige toekomst voor hem.
Het vrouwelijke, valse, conserverende land bleef achter; het land dat
als een vampier leefde van de mensen der zee, van het gevaar waaraan zij
zich willig overleverden, – en dat geen avontuur kende tussen wilde
stormen en spiegelgladde, sterren-overhuifde avonden. Het vieze land
dat zich alleen veroveren liet met zulke valse, koopbare genitalien als
daar in de etalages lagen ... kracht van de verwijfden.
Op het plain blonk de grauwe zon, tussen de kathedraal en de paleizen. Rufino keerde het zijn rug toe en trad het autobuskantoortje binnen, om kaartjes te kopen naar Acapulco, de dichtstbijzijnde havenstad
aan de Stille Zuidzee, die hij zich had uitgezocht omdat er alleen boten
kwamen die buiten de grote vaart schipperden, en hij voorlopig op een
kleine schuit wide zijn, ver van de drukke lijnen. Aileen met zichzelf,
het water en de wind, op een kleine schuit.
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IX

Hij moest wachten tot de volgende morgen, wanneer de bus voor dag
en dauw zou vertrekken. Maar zijn kaartjes ritselden al in zijn zak, tussen zijn papieren, in de oude wasdoeken portefeuille. En het stemde
hem tevreden, wij1 het nu zeker was dat hij spoedig zou vertrekken.
Een lentelijke geluksstemming maakte zich van hem meester, al zodra
hij uit het kantoortje naar buiten kwam, waar het plein hem opeens veel
ruimer toescheen, en de grote zonnevlekken met harde contouren in de
schaduw uitgebeten lagen. De lucht stolpte hoog en bleekblauw over de
stad; de fijne koelte van de hoogvlakte zweefde daarin, ondanks de
zonnewarmte. Het gaf hem de sensatie te wandelen in de hoge, blanke
corridors van een volkomen steriel hospitaal, waar niet geleden werd en
ook niet gestorven, waar enkel deuren geruisloos open en dicht gingen,
om witte wezens door te laten, snel-sluipende schimmen die het gebouw
bevolkten. Rufino wist nu, dat hij hier niet wonen kon, slechts een
vluchtige bezoeker was, door een vergissing naar binnen gekomen.
Lang had hij vertwijfeld rondgedwaald; maar nu hij aan het einde van
de lange corridors de buitendeur terugzag, herademde hij, —in staat om
eindelijk de rust en zuiverheid van deze plaats te genieten.
Dit was zijn laatste dag hier, waarvan hij met het schijntje geld dat
hem nog overgebleven was, toch gemakkelijk een feest had kunnen waken; en hij had er warempel zin in. Maar het was al een feest, alleen met
zichzelf, onverstoorbaar geworden voor de mensen; alleen met zijn
blijde weten dat hij nu weer verder ging, zijn nieuwe bestemming tegemoet, en morgen, overmorgen reeds zou staan voor de wijde, onbekende en toch al zo vertrouwde oceaan die het evenbeeld was van zijn god:
het beweeglijke, alles overstromende, onvadembaar diepe en eeuwige,
waarin het land lag opgenomen als iets tijdelijks en onwillekeurigs ; zoals
hij zich geworpen voelde in de geweldige chaos van het Zijn, waarin hij
weer vergaan zou na zijn nieuwe leven, zonder sporen achter te laten. En
eens, misschien na duizend jaren, zou deze stad vergaan, met al haar
mensen en haar nutteloze dingen. En eens, na miljoenen jaren — doch
voorbij geleken ze op een enkel ogenblik — zou ook dit hoge land verzinken, de zee het overspoelen van twee kanten, als een pier die uit
elkaar geslagen wordt. De continenten waren schepen, de eilanden wat
wrakhout ; eens zou de zee weer alles overheersen, de geweldige, grenzenloze zee waaruit alles geboren was.
Er zouden geen stormen meer zijn en geen geluiden ... geen oren om
ze op te vangen, geen ogen meet om ze te zien. De wereldbal van wateren overstroomd, zou eenzaam en groots door het chaotische ruim drij95

yen, dat zelf weer een oceaan was, van onzichtbare wateren samengespoeld. En zo verder, en zo eindeloos verder, tot het inzichzelfbeslotene dat de oceaan was die de Schoot Gods werd genoemd. Dat was
zijn god; hij voelde dat het zo goed was, en ademde op van tevredenheid omdat alles z6 zou eindigen. Toen nog een herinnering aan het
aardse kwam aangefladderd, verjoeg hij het met een beweging van zijn
hand. Wanneer de naam Matilde hem te binnen schoot, wilde hij liever
aan een bloem denken, of een berg die hem op een van zijn tochten
geimponeerd had. De Orizaba, of de Iztaccihuitl die in de verte breed
en wit over deze stad troonde, door de tunnels van verschillende straten
zichtbaar : een vrouwelijk symbool van deze vrouwelijke aarde. Al het
lelijke en gemene wilde hij vergeten; het zou gemakkelijk genoeg vallen
zodra hij weer op zee was, waar de dingen zo geleidelijk en licht aan hem
voorbij gleden, net als een schip dat even aan de kim verschijnt en weer
verdwijnt. Hij zou nu onberoerd de dagen die hem restten aan zich laten
voorbijgaan, tevreden met zijn wetenschap : dat hij geboren was voor de
zee, doelloos onder alle doelloze verschijnselen, en vluchtig onder al het
vlietende ... Een gedachte geboren in de roze zeeschelp van zijn wezen,
als een ruisen dat verstaanbaar wordt voor kortetijd, en dan weer wegebt,
stilte wordt, –volkomen opgenomen in het grote ruisen van de oceaan.
Hij onderging een blijde ernst die hij nog niet gekend had, en die hij
toeschreef aan de overwinning op zijn traagheid, op zijn wraakzucht en
zijn schuldgevoelens. Neen, hij was nu vrij en zwevend ... niets kon hem
meer uit zijn koers slaan, want zijn doel lag overal, zijn richting was
waarheen hij dreef en door onkennelijke machten–de elementen van het
Zijn – gedreven werd. Het stoorde hem ook niet meer, toen laat in de
namiddag Elizondo in zijn woning verscheen, wat hij nog nooit gedaan
had. Rufino lag achterover op zijn bed, de draden van zijn gedachten
speels vervolgend, net een kind dat naar een vlucht van losgelaten luchtballons kijkt. Hij stond niet op toen de ander binnentrad en zich vriendschappelijk naast het bed neerzette.
Ileb ik je siesta gestoord?' vroeg de bezoeker.
`Neen, ik sliep niet.' Nog vervolgde hij zijn turen naar het zwevende
verzwerven in steeds grotere verten waar hijzelf verdween ; zeeen die zich
openrolden voor hem uit, en luchten die naar boven weken om hem
door te laten; kimmen traag uitelkander waaierend en stilten die ontzaglijk wiekten langs hem heen. Was de wereld zo ? Was dit zweven
eerst het nieuwe leven?
Tij uitzondering ben ik als liefdesbode gekomen,' zei Elizondo. ' Je
doet serieus je werk, mijn waarde.'
`Hoe dat zo?' vroeg Rufino achteloos. Hij voelde zich als een pluim
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gedragen over de wateren, van warme stralende zon doordrongen in al
de tedere pluizen van zijn vezels. Onder hem golfde de zee met gladde
rimpels, boven hem dreven verloren wolken aan de onbewogen hemelzee... hijzelf daartussen, – stijgend, dalend en dwarrelend om zichzelve
heen, bewogen door een onmerkbare bries. Zo te leven ...
`Ik heb een brief voor je meegekregen. Gisteren toen ik bij Matilde
was. Is er jets voorgevallen? Ze vroeg me of j e niets gezegd had. Hier is
de brief. Je ziet, ik heb me erg gehaast ... zulk vuur moet men niet koud
laten worden.'
Hij lachte weer met zijn kort en hysterisch-kuchend gegrinnik, zoals
de eerste maal, toen Rufino met hem gegeten had. Wat dwaas dat deze
man nu bij hem zat, met al zijn ellende, zijn magerte en verslagenheid die
hij achter grootdoenerij verborg, – terwijl Rufino zich zo gelukkig
voelde ; eindeloos ver van dit gedoe. Had hij zelf ooit in deze andere,
miserabele wereld geleefd? Hoe vreemd ...
Hij nam de brief die Elizondo hem overreikte, en legde hem naast
zich neer op het bed. Nadat de bezoeker vertrokken was, morgen of later, zou hij hem wel lezen. Of misschien in het geheel niet, maar hem
aan boord uit zijn hand laten vallen in zee. Dat was nog het beste. Hij
was niet nieuwsgierig naar hetgeen de brief bevatten kon; hij had niet
meer met dat alles van doen. Zijn eigen lot kon hij niet keren, hij aanvaardde het nu volledig en blij, wat ging hij dan trachten in dat van anderen in te grijpen? Hij had gedaan wat hij kon, – en het bleek zo bitter
weinig waartoe een mens bij machte was. Nu was zijn tijd gekomen om
te vergeten en gelukkig te zijn. Waar was het zweven over de stille zee
gebleven? Hij wilde niet meer aan Matilde denken.
De beide mannen hadden een tijdlang gezwegen. Tenslotte zei Elizondo: 'Hii schijnt je niet erg te interesseren, deze brief.'
`Ik kan vermoeden wat erin staat. Het raakt me niet meer. Ik heb met
dit alles niets meer te maken.'
`Aha ; er is iemand anders in het spel?'
`Niemand, volstrekt niemand. Ik ga morgenvroeg weg. Voorgoed.
Dat is alles.'
`Chibudhuar riep Elizondo verbaasd uit. `Dat zijn grote besluiten. En
ik dacht juist dat je je hier thuis begon te voelen.'
Rufino keek hem goedaardig-spottend aan. ' Je kunt Matilde de groeten van mij doen, als je haar nog ooit ziet,' zei hij toen de ander wegging.
Elizondo drukte hem de hand en betreurde zijn besluit nog eenmaal :
`Het is jammer dat je wegloopt en hier niet in zaken bent gegaan. Je had
het ver kunnen brengen onder mijn leiding ; veel verder dan je zeif
vermoedt.'
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`Zoals het loopt, blijkt het altijd het beste,' antwoordde Rufino wijsgerig.
Uitdagend lag de brief op het bed, toen hij in zijn kamertje terugkwam ; het besloten symbool van zijn herinnering, die hij niet meer zou
kunnen kwijtraken. Wat wilde ze nog van hem? Waarom deed ze nog
een poging om met hem in verbinding te blijven, terwijl ze toch niet
van zins was iets in haar leven te veranderen ; terwijl het haar waarschijnlijk toch onmogelijk was ? Waarom nam ze nu de schijn van ernst aan,
door een brief te schrijven? Want voor Rufino – als voor elke matroos
die in een haven door zoiets verrast wordt – was een brief een zeldzame
en hoogst ernstige zaak. Geschreven woorden waren van een hogere,
zwaarwichtigere orde dan de gewone die men sprak. De gedachte aan
de brief zou hem niet meer loslaten, zolang hij hem nog niet gelezen had;
en daaraan te denken was tegelijk een verwarde maar levendige herinnering aan Matilde. Die wilde hij kwijt wezen. Hij wilde er niet door gehinderd worden wanneer hij morgen wegging. En als hij de brief ongelezen vernietigde, zou deze hem nog meer blijven tergen. Dan kwam
er geen einde meer aan het terugdenken. Hij moest zich houden aan zijn
simpele en directe besluiten. Afrekenen.
Dus opende hij de brief.
Ze schreef met grote, kinderlijke letters, geheel anders dan haar aard
was :
`Korn wanneer je kunt. Je weet op welke tijd er niemand is die ons
kan hinderen. Wat is er voorgevallen? Ik leef in een voortdurende
angstdroom, sinds je hier was. Of eigenlijk al sinds ik mij herinneren
kan. Daar moot een eind aan komen. Ik reken erop dat je komt. Ik reken
op je vriendschap, het enige waaraan ik nog durf denken. Laat me niet
in de steek.'
Recht en stakerig en in schreeuwende eenvoud stonden die zinnen
daar. Het woordje `moef was dik onderstreept, –het enige wat hem
overdreven en melodramatisch toescheen. Hij erkende geen moeten en
geen dwang meer ; er was alleen een zweven en een gedreven-worden.
Maar daarvan wist zij niets af, en hij kon het haar ook niet bijbrengen.
Niemand kon wat voor een ander doen; ze moest zichzelf helpen, zoals
hij zichzelf geholpen had.
Was dat werkelijk zo ? Had hij zichzelf geholpen? Waren het niet de
omstandigheden geweest,–juist die omstandigheden welke met hair
verbonden waren? Wat zou er gebeurd zijn als hij haar niet gekend had,
als ze niet bestaan had? Als een zeldzaam weefsel zaten alle levens doorelkaar verstrengeld; niemand wist zijn ware plaats, waar hij begon en
waar zijn invloed eindigde. Niemand wist wanneer of waar hij schering
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was, en wanneer inslag. Allen waren wonderlijk op elkaar aangewezen,
zelfs wie eenzelvig zijn weg ging en geloofde dood-eenzaam te zijn. Een
woord, een blik, – het kon genoeg zijn om een levenslange verantwoordelijkheid te vestigen.
En dan, de overige woorden van die brief waren zo schrijnend oprecht. Het viel moeilijk de angstschreeuw van een mens aan te horen,
zonder zich om te keren, maar eigendunkelijk zijn weg te vervolgen.
Ook dat zou hem geen rust meer laten, als hij het al klaarspeelde. Nog
nooit had een mens hem nodig gehad, zich aan hem vastgeklampt. Hij
zag het nutteloze ervan in, en toch... Moest hij nu niet tot het einde
gaan?
Zijn geluksstemming was geweken ; een wage angst maakte zich weer
van hem meester. Maar zijn vertrek stond vast, hij zou zich dairvan niet
meer laten afbrengen. Als hij naar haar toe ging, dan was het om niet laf
te zijn, niet zelfzuchtig ; om afscheid te nemen.
Rufino begon zijn weinige bezittingen bij elkaar te pakken in de rode
halsdoek. Als om zichzelf te bewijzen dat hij werkelijk ging, en al zijn
plannen onherroepelijk vaststonden. Geen vrouw ter wereld had hem
ooit kunnen terughouden, hoeveel te minder deze. Hij zou misschien
alleen naar haar toe gaan om haar te zeggen dat zij niet meer op hem behoefde te rekenen ; dat hij de roep van zijn eigen leven volgen moest, en
dat hij haar toch niet van nut kon zijn. Wanneer hij dat gedaan had, zou
hij weer rustig zijn, en het geluk zou terugkeren.
De avond was al gevallen ; leeg en donker stond het kamertje om hem
heen. De verfrommelde brief lag nog op het bed – zo had Matilde naast
hem gelegen – de toegeknoopte bundel ernaast. Dat was hij. Reisvaardig.
Nu zat hij met het hoofd in de handen. Besluiteloos. Nog besluiteloos
tot morgenvroeg. Dan zou de weg voor hem openliggen. Zeewaarts, –
duidelijk uitgestippeld door het toeval dat de bries van een goddelijke
wil is, die ons, nietige pluisjes, draagt naar het onbekende.
Morgenvroeg. Hij kon zich niet laten folteren in deze laatste uren, hier
in een stad die hem voortdurend een gevangenis geweest was. Wat ging
hij nog doen? Was het nutteloze leven niet te kostbaar om de uren zo
waanzinnig stuk te slaan? Er werd niets anders van hem gevraagd, dan
naar een ongelukkig schepsel te gaan en wat vriendelijke woorden te
spreken. Niet-eens te spreken, maar slechts te luisteren. Dit was de tijd
waarop ze hem verwachtte; juist het geschikte uur. Maar hij raakte zijn
weerzin niet kwijt, worstelde daarmee als een man die verzinkt in het
moeras en met hoge zuigende stappen tracht zich eruit te werken. Hij
wist dat de uren verstreken, de onherroepeliike. Maar dat wilde hij juist.
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Waarom was dit ertussen gekomen? Zijn geheime bestemming? Een
dag later zou de brief hem nooit meer bereikt hebben. Nu moest hij wel
gaan.
Toen hij opstond, was het eigenlijk al te laat. Hij had echter thans zijn
plan gemaakt. Als ieder ander kon hij naar haar toe gaan, wanneer hij
maar wilde, en betalen voor een ganse nacht. Van zijn laatste, allerlaatste
penningen. Dat was het feest dat hij zichzelf beloofd had, het afscheidsfeest, van zijn laatste geld en alles wat hem nog op deze aardewal terughield. Hij zou zijn laatste nacht bij haar doorbrengen, en 's ochtends
vroeg meteen vender gaan met de autobus. Hij behoefde dan hier niet
meer terug te komen ; hij was gereed met alles. Dit was de beste oplossing. Als hij betaalde, was het zijn recht, als dat van ieder ander, een hele
nacht te blijven in de straat van de Aztekische vorst... En geen van diens
nakomelingen, geen souteneur zou er iets op tegen kunnen hebben.
Gedrukt, maar zonder treurigheid verliet hij het kamertje dat hij zo
lang in deze stad bewoond had. Aan zijn arm hing de rode bundel; in
zijn zak knisterden zijn papieren en zaten de veilige reisbiljetten. Aileen
de verfrommelde brief had hij vergeten, omdat die van het bed was afgevallen bij het pakken.
x
Matilde wierp zich niet aan zijn hals, toonde niet de geringste sentimentaliteit, zoals hij een ogenblik gevreesd had. Ze zei alleen : Waarom ben
je zo laat gekomen?' En ze had verbaasd naar zijn bundel gekeken.
`Goed dat er nog niemand is,' sprak Rufino rondkijkend. `Ik blijf vannacht hier, want morgenvroeg ga ik op reis. Naar Acapulco... daar vind
ik zeker een schip. Wat moet ik betalen? Hier is al mijn geld; mijn autobus-kaartjes heb ik al.'
Hij maakte zijn zakken leeg en legde een vettig biljet met wat zilverstukken op de zijtafel. Matilde zei niets; ze roerde het geld ook niet aan.
Ze dacht dat een hele nacht misschien toch voldoende zou zijn om hem
te doen verstaan — en haarzelf te doen verstaan — dat ze met hem vluchten
moest, bij hem blijven, niet enkel tot morgenvroeg, maar net zolang tot
zij beiden hun weg weer gevonden zouden hebben. De weg tot zichzelf.
En misschien zou dat duren zolang zij leefden, en anders... Haar scheen
niets anders mogelijk dan samen te vluchten uit al de verschrikking die
haar omringde... de angst voor de slavernij van Agustin en vooral de
verschrikking voor zichzelf, het onderkomen en vernederde Zeif van
thans ; voor haar eigen ontreddering en haar zelfverachting. Dat Rufino
gekomen was, gaf haar een glimp van hoop ; zij had het nauwelijks durI00

ven verwachten. Maar nu voelde zij ook heel zijn verzet. Hij was veel
verder dan zij, al weg en bevrijd. Zou een nacht voldoende zijn om hem
te laten verstaan en zeif te verstaan?
Wat haar aangetrokken had in Rufino, zijn ingekeerdheid achter het
masker van gewoon-zijn als alle mannen – zijn smeulende wil om zijn
leven opnieuw te wrochten, zijn heimwee naar open horizonten en
nieuwe verschieten – het was nu plotseling uitgebloeid en sterk geworden. Zij had zichzelf nooit meer tot zulke gevoelens in staat geacht.
Maar zijn verlangen had te snel vrucht gezet, de cyclus van zijn groei
was nu bijna voltooid; morgen, misschien morgen al kon hij zijn nieuwe
leven beginnen. Dat had haar van hem vervreemd, want zij zat hier in al
haar oude ellende en verschrikking, en wachtte van hem een hulp, een
impuls, iets waarvoor zij geen naam kon vinden. Nu ging ze hem verliezen ; hij was gekomen, afwezig en zakelijk, als iemand die aan een onaangename verplichting voldoet. Een nacht zou niet genoeg zijn. Was
er nog ooit voldoende tijd om zijn voorsprong in te halen ? Viel er nog
ooit iets te bereiken? Zij had haar leven verspeeld. Er viel maar een
besluit te nemen, dat haar nu al zo lang door het hoofd gespookt had, en
in de laatste dagen meer dan ooit, – met tergende, adembenemende lokstem, met telkens scherpere details, zodat het was als nam zij zichzelve
waar bij het volvoeren en bij het einde. Vluchten... maar zonder hem,
met geen ander dan haar eigen hatelijke zeif, haar door mariguana ontzette brein, haar verpeste borst en dit vruchtloze lichaam met de geschonden, door alle poenen bezoedelde sekse. Met dit zelf dat zelden
liefde en nimmer vrede gekend had. En nu liefde haar nabij leek–en toch
zo onbereikbaar ver gestegen was –kon ze enkel nog hopen op vrede in
haar eenzame vlucht in de dood.
Een nacht, een laatste nacht met Rufino zou voldoende zijn om haar te
doen rijpen ; om zichzelf te verstaan en de dood te verstaan, haar laatste
weerstand te overwinnen. Hij zou haar helpen door hetgeen hij deed en
met wat hij zei... zonder het zeif te weten. Ze wilde heel stil zijn en
luisteren... naar het laatste dierbare wezen met wie zij samen was ; en
haar laatste vrouwelijkheid gebruiken om hem niets te laten merken,
om hem het weggaan blij en gemakkelijk te maken. Dan zou het haarzelf ook lichter zijn. En morgenvroeg als hij vertrokken was... Ze had
zich allang twee tuben-vol veronal opgespaard, en een was al voldoende,
had een student haar jaren geleden gezegd. Het banale einde voor een
banaal leven. Aileen, de mariguana maakte alles gemakkelijker ; uiterst
eenvoudig. Hoe dikwijls had zij in het gevoel van almacht dat haar dit
Token gaf, niet de aanvechting gehad, nu meteen maar een einde aan
alles te maken? Een kruipend maar vlijmscherp instinct had haar daarIOI

van weerhouden. Nu evenwel bleef niets anders meet over. Ze kon toch
niet voortgaan met alles; hier blijven nadat hij was vertrokken; wetend
dat hij de zee bereikt had, zijn vrijheid... terwiji zij hier onderging? Hij
zou haar niet voor zijn. Als hij Acapulco bereikt had, dan zou ook zij
staan aan de boorden van duistere zeeen die zachtjes zich over haar sloten... en zou ook zij haar bevrijdin.g gevonden hebben en dicht bij hem
zijn, veel dichter dan ooit. Eindelijk, eindelijk vrede kennen; voorgoed.
Ze wist opeens niet meet, hoe hem te naderen en te maken dat hij zich
op zijn gemak voelde. Voor het eerst sinds lang, heel lang, voelde zij
zich verloren en hulpeloos in aanwezigheid van een man. Ze bracht zijn
hoed en bundel weg naar de slaapkamer, vroeg hem of hij wat Wilde
drinken... en wat hij al die tijd wel gedaan had... en of hij Elizondo nog
gezien had...
`Elizondo heeft mij je brief gebracht. Als hij gewacht had tot morgen,
was ik nu niet hier, en nooit meet,' verklaarde Rufino oprecht. Hij had
de behoefte om thans hard en naakt de dingen te zeggen, zo hard en
naakt als alles wat hier gewoonlijk geschiedde ; om niets onechts meet
toe te laten, geen van de mooie leugens tegen zichzelf en anderen, die er
net zo uitzagen als de roze baby op de kalender tegenover hem aan de
wand. De aarde, het vegeteren hier, het gedoe van Matilde, het waren
alles leugens die hij hard en met zekere hand moest ontmaskeren. Zonder
wrok, maar zakelijk ontmaskeren : mariguana, een hoer, een gemeenheid,
een lafheid, een souteneur. Maar de simpele namen, dat waren juist de
leugens. De waarheid was eindeloos verward, verstrikt in het vele gebeuren en voelen en wensen van jaren. Alsof hij in een nude kamer alle
vuilnis en verrotting van heel een mensenleven moest opruimen, om ergens in een hoek het verloren goudstuk met de beeldenaar van zijn ware
Ik terug te vinden. En dan, was dit alles niet enkel verbeelding? Was er
een ding, een mens, een daad werkelijk goed, werkelijk slecht, onvertroebeld met zijn tegendeel, zijn tegenbeeld?
`Het is dan goed dat ik je geschreven heb,' zei Matilde. 'Ik zou het al
eerder gedaan hebben, als ik geweten had waar je woonde. En misschien
was ik dan nu ook reisvaardig.'
`Een mens die gaan wil, is altijd reisvaardig.'
`Denk je dat? Zou ik ook gereed zijn? Maar voor welke reis ?'
' Je moet weggaan. Dat is het enige wat je te doen blijft. De rest komt
vanzelf... Waarschijnlijk. Als je alles vergeet wat je achterlaat. Het verleden, bedoel ik. Eenvoudigweg gait.'
`Dat is het juist. Je moet los zijn van het verleden, voor je kunt weggaan. Maar dat is een last die je niet kunt afwerpen, die je neergedrukt
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houdt op de plaats waar je bent. Hij kan je alleen maar afgenomen wor-

den. Maar hoe en door wie weet ik niet. Gelovige mensen denken : door
God. Maar zoiets vreemds en verhevens komt voor mij niet in aanmerking.'
Toor ons komt God soms als een mens, soms als een ding of een gebeurtenis, stel ik me voor. Voor mij is de zee God. En het land de verzoeking, de duivel... maar ook de weg naar God. Want alle land is
eiland en drijft in de zee; het werd geboren uit de zee en gaat later weer
daarin onder.'
Er kwam een glimlach op Matilde's gezicht toen zij Rufino zo hoorde
spreken. Ach, ze had zich niet in hem vergist. Hij was een bijzonder mens
in al zijn gewoonheid, omdat hij eenzelvig en hardnekkig zijn waarheid
zocht. En hij sprak als was hij al op een handbreedte afstand daarvan
gekomen ; als hoefde hij slechts te grijpen...
`En een ongelovige als ik, denkt : het bestaat niet,' zei Matilde. 'De
last wordt zwaarder en zwaarder, het zwaarst weegt de schuld en de
zelfverachting, – en niemand komt. En eindelijk bezwijk je, verslappen
je armen en knieen, en lig je ten laatste levenloos onder je last. Er zijn
gelukkigen die het ainkunnen, en anderen die bezwijken. Dat is alles.'
Ten ongelovige die zichzelf tot de verdoemden rekent, is alleen maar
een slechte gelovige,' meende Rufino. 'Niemand kan leven zonder aan
iets te geloven, al was het alleen aan zichzelf. En als we dan tech geloven, waarom dan niet in iets goeds en iets troostrijks ? In iets als de zee,
en in onze kracht om erheen te gaan en het land te verlaten, bevrijding
te vinden en het vergeten gezicht te aanschouwen van ons goddelijk
Ik ?'
`En wanneer ik dat misschien werkelijk in de diepste grond van mijn
hart geloof?'
`waarom dan niet het verleden eenvoudig als afgedaan beschouwen
en ergens anders opnieuw begonnen? Ik denk dat ons leven iets erg
veelvoudigs is ; niemand weet het begin noch het einde daarvan. Wij
zijn kinderen van duizenden mensen, en anderen nemen ons leven weer
op, daar waar wij het laten. Het is duizendvoudig, ons bestaan; en als
dat wat je vandaag leidt, slecht schijnt, dan laat je het sterven met heel de
wil van je wezen, – en morgen begin je een tweede leven.'
`Alsof het zo simpel voor iedereen was,' sprak Matilde, zachtjes met
het hoofd schuddend. Het klonk bemoedigend en mooi wat hij vertelde,
en het kon voor sommigen zelfs waar zijn; maar het scheen haar zonder
toepassing op haar eigen leven, dat prozaisch en rauw was. Van een platheid als niemand beter wist dan zijzelf. Dat moest hij toch inzien... Zijn
poezie en beeldspraak irriteerden haar een bee*. Hij moest harde, prak103

tische raad geven, anders wist zij het zeif veel beter. Ze had hem liever
wanneer hij ruw en onbehouwen was.
`Vergeet niet dat ik maar een hoer ben die voor iedereen klaar staat,
en zich naar de verdommenis werkt voor een onnutte kerel die haar als
een bond behandelt en haar kort houdt met mariguana,' zei Matilde,
langzaam genietend van haar zelfvernedering.
`Ik ben het niet vergeten,' antwoordde Rufino eenvoudig. 'Maar het
maakt geen verschil. Daarom ben ik hier.'
Zijn onvertroebeldheid kalmeerde haar weer. Hij had eigenlijk gelijk.
Het was haar zelfverachting die haar hoogmoed vormde, – de purperen
mantel die ze uitdagend om haar schande geworpen had. Waarom kon
ze niet eenvoudig en naakt voor hem staan? Hij verweet haar niets, aanvaardde het verleden, omdat hij geloofde aan de toekomst. En ze Held
immers van hem ... ook omdat hij in de waarheid van het Zijn geloofde,
naar die waarheid zocht, en een goed mens wilde wezen. Ze had niets te
vrezen en niets te verliezen. Alles te winnen.
`Luister,' sprak zij, 'ik ga je nu een heleboel over mijzelf vertellen.
Daarna kun je oordelen. Ik beloof je, dat ik doen zal wat jij doet, en wilt
gedaan hebben ...'
`Meer kan niemand verlangen. Ga je gang.'
Rufino kroop in een hoek van de sofa, kruiste zijn armen op de borst
en sloot de ogen. Hij wilde haar met geen gebaar en met geen blik storen. Matilde trachtte de honderden gedachten die haar bestormden te
ordenen. Hij kon haar helpen, hij kon haar helpen, jubelde het voortdurend er doorheen. En ze moest zichzelf sussen : 'Ik weet het – je kunt
gerust zijn – maar eerst moet je alles vertellen – een nacht is kort – en dan
komt licht en klaarheid waar alle vervuiling geweest is – dan heb je de
last afgeworpen en kun je gaan.'
`Het is lang geleden,' begon ze, 'ik weet niet meer hoe lang; je telt niet
meet met jaren maar met treden die je naar beneden tuimelt, als in een
droom. Tot je ervan duizelt en ook dat niet duidelijk meet weet. Er is ...'
Ze stokte en stond op. Vat doen we als Agustin komt? Wat doen we
dat hij niet naar binnen komt?'
`Ik ben een klant als iedere andere, en betaal voor een nacht. Je stuurt
hem weg. Ditmaal heb je immers geen mariguana gerookt.'
`Ga dan eerst in bed. Dan is het geregeld, en hij behoeft je niet eens te
zien. In bed vertel ik je vender.'
Zonder zich te ontkleden, slechts met zijn schoenen uitgetrapt, kroop
Rufino onder het dek. Hij wilde niet dat Matilde zich 'in haar beroep'
zou voelen, en zeif wenste hij niet verward te worden. De avond was zo
geladen van hevigheid en buitenaards gebeuren, zoals men het een zeld104

zame keer in de lenteschemering bespeurde, of in een zwoele nacht midden op zee. Het gaf hem een sensatie van stilstand en verwijding, een
spanning die zijn adem en zijn bloed sneller deed gaan, en hem de aandrang gaf heel de wereld, al het bestaande te omarmen. Hij trachtte echter stil te zijn en aandachtig te luisteren.
Matilde ontkleedde zich half en zette zich in haar goedkoop-zijden
ondergoed op de rand van het bed. Ze streek Rufino over zijn haar, zoals haar gewoonte was wanneer zij hem iets vertelde en haar gedachten
elders waren, terwijl haar vingers de automatische bewegingen volvoerden van haar beroep. Opdat zij rustig zou zijn, nam de man haar lange
smalle handen tussen de zijne, en hield ze daar stevig ingeklemd.
`Haast je niet,' zei hij bemoedigend. 'Het is nog lang vOOr morgenvroeg. Het kan nog eindeloos lang zijn.'
' Mijn gedachten vliegen door elkaar; die ik hebben wil, ontsnapt me
telkens. Ik ben nog nooit zo onrustig geweest.'
Matilde dwong zich om langzamer te ademen ; de mariguana had haar
hopeloos nerveus gemaakt. Nu ze enige dagen zonder was gebleven
– vrijwillig, in haar verslagenheid en haar verlangen naar Rufino, nadat
zij Elizondo de brief gegeven had – nu was het alsof haar lichaam uit
elkaar ging springen. Een wereldwijd angstgevoel en een ontzettende
leegte trok haar uiteen.
`Straks, wanneer je zeker weet dat niemand meer komt, zal je rustiger
zijn,' troostte de man. Praat niet over het verleden ; praat over vandaag,
over hier en nu. Het ene ogenblik van nu is groot genoeg om er eeuwig
over te praten. Is het niet of alle dingen, vroeger en later, erin zijn opgezogen ? Het is iets geweldigs om te leven ! Nu en hier.'
`Ik wil rust, niets anders dan rust. Aileen de dood geeft vrede. En ik
heb Been angst om te sterven.'
`Bah, al onze doodsgedachten zijn lafheden. Vrede ... als je rijp bent
om te sterven. Niet als je uit kleinmoedigheid je een geweiddadige dood
kaapt, – zoals een schooljongen die een ervaren vrouw wil verleiden. Of
uit nog kleinmoediger levensangst, – de ervaren vrouw die het met een
schooljongen aanbindt. Dat is een monsterachtige dwaasheid.'
`Is het dat? Ik geloof het niet. Het is ... Daar is Agustin, vervloektnog-toe !' onderbrak Matilde zichzelf. Ze had het slot horen klikken
en de voordeur horen opengaan.
Teter nu dan straks,' zei Rufino gelaten. `Maak het kort met hem.'
`Daar kun je staat op maken,' antwoordde de vrouw terwijl zij haar
peignoir omsloeg. In de voorkamer was licht gestommel en brommend
gepraat. Ilij heeft iemand meegebracht. Nu zullen ze wel meteen weer
ophoepelen, als ze horen dat ik bezet ben,' zei Matilde nog, en sloop uit
het slaapkamertje weg.
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Rufino sloot de ogen, en luisterde naar de stemmen aan de andere zijde van de kamerwand. Slechts of en toe kon hij een enkel woord onderscheiden; het interesseerde hem ook niet. Morgen zou hij ver van hier
zijn, eindeloos ver. Hij verloor alle besef van tijd, het bloed ruiste nabij
zijn oren, en zijn zware adem zoemde in de kleine kamer. Hoe lang lag
hij al bier te wachten? Hij hoorde een stoel verschuiven, een luider gerucht van stemmen. Ze maakten toch geen ruzie? Het was een onverstaanbaar door-elkaar-gepraat. Matilde deed beter met kalm te blijven.
Die Agustin was een bruut, een uitbuiter van het laagste allooi. Wat
wilde hij nog meer, wanneer hij zijn geld kreeg? Rufino herinnerde zich
dat hij het geld ginds op de tafel had laten liggen. Welnu, dat was toch
genoeg?
Opeens kwam Matilde weer naar binnen ; bleek van woede en buiten
zichzelve.
`Doe mij een plezier,' smeekte ze fluisterend en met moeite haar
woorden vindend, `ik wil geen schandaal vanavond. Agustin heeft bier
iemand gebracht – een vriend noemt hij dat, – om mariguana te roken en
allerlei meer – en hij wil nu dat jij gaat. Ik kan hem niet tot rede brengen.
Probeer jij het. Maar maak geen ruzie... Zie je dat het zo niet kan blijven
duren? Dit niet, – dit niet. Dat is het ergste van alles.'
Rufino stond op en poogde haar te kalmeren. Hij drukte haar tegen
zich aan, krachtig en warm, zoals men een geliefde troost. 'Wind je niet
op. Natuurlijk ga ik. We krijgen ze wel weg met een zoet lijntje. Je
maakt een afspraak voor morgen met ze.'
En haar plotseling loslatend, trok hij de kamerdeur open. Hij wilde
tact gebruiken, maar was niet van zins toe te geven. Dit was zijn laatste
nacht, en de laatste misschien van Matilde... dat kon hij niet laten bederyen, door niemand ter wereld.
Wijdbeens en al tamelijk aangeschoten zat een jongeman daar, met
lichte, zorgvuldig gekamde haren en een hoornen bril op.
Agustin liep met grote stappen door de kamer, de handen in de zakken ; hij speelde heer-en-meester, wilde de anderen blijkbaar imponeren.
Toen hij bruusk zich omkeerde, herkende hij met een oogopslag Rufino.
`Alweer?' beet hij hem toe. Wees zo goed meteen op te donderen. Je
ziet dat ze al een afspraak heeft voor vanavond.'
Rufino keek hem kalm in het gezicht, ofschoon ook hij zijn vuisten in
zijn zakken stak, want zijn handpalmen jeukten. qk was bier het eerst en
heb besproken voor de hele nacht,' zei hij bedaard en nadrukkelijk.
`Het kan me niet schelen. Ga elders ! Er zijn huizen genoeg bier in de
buurt.'
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`Het spijt me, ik heb al betaald; het is afgehandeld,' antwoordde Rufino resoluut. En naar Matilde gewend : Nietwaar ?'
Tau is het geld. Dat heb ik al tien keer gezegd,' verklaarde de vrouw,
trappelend van ongeduld en ingehouden woede.
Maar Agustin nam het geld op en stak het Rufino toe : 'Hier ... bewaar dat voor een ander of voor een andere keer. Ik wil geen ruzie maken, maar ruk uit !'
'Ik geef vijfentwintig peso's,' smaalde lallend de jongeman met de
bril. 'En daarbij heb ik geen assistentie nodig.' Hij stond op en ging
naar Matilde toe om haar te liefkozen, maar ze duwde hem geprikkeld
van zich af.
`Dit zijn gedane zaken,' pleitte Rufino. 'Het komt nooit voor dat men
zo gestoord wordt.'
`Het is inderdaad een schandaal. Zo'n poenigheid !' schold Matilde.
`En alles om een onnozele zatladder. Dit is het laatste wat ik van je verdraag. Het is nu uit !' schreeuwde ze schor naar Agustin, die niet ophield
met zijn autoritair ijsberen.
`Ik heb ook vooruitbetaald,' blabberde de jongeman, terugvallend op
de sofa. En Agustin schreeuwde terug : 'Ik ben hier de Baas, en breng
wie ik wil. Senor licenciado Artegui is mijn vriend, en ik wil dat hij vannacht hier blijft!'
' Juist, dat is het,' lalde senor Artegui tevreden.
`Zonder mij , dan ga ik weg,' riep Matilde. Ze greep een mantel die in
een hoek aan de kapstok hing en maakte aanstalten om te vertrekken.
Agustin ging snel bij de buitendeur staan. `Niet zolang ik hier ben,'
verklaarde hij wit. Matilde liep naar hem toe om hem weg te duwen,
maar Agustin, klein als hij was, bleek over veel lichaamskracht te beschikken. Met een rappe greep bracht hij haar beide armen op haar rug,
hield haar zo in bedwang en duwde haar terug door het vertrek, tot naar
de slaapkamer, terwijl hij in het voorbijschuiven tegen Rufino schreeuwde : `bonder op, donder meteen op, of ik schiet je neer.'
Doch terwijl Agustin met Matilde in de slaapkamer worstelde, stapte
Rufino snel en half-spottend naar de jongeman en zei : 'Korn, senor licenciado, we laten het gelukkige paar alleen en gaan naar de buitenlucht
kijken. Dat zal je goed doen.'
En terwijl hij de ander onder de arm vatte – die zich zonder veel
tegenstand te bieden, liet tillen – trok Rufino de buitendeur open, deed
een stap naar voren. En voordat senor Artegui zich rekenschap kon geven van de nachtkoelte, had Rufino hem met een snelle zwaai languit
over het vochtige asfalt gesmeten. De deur sloeg weer dicht, en Rufino
stond opnieuw in het vertrek, aangegrijnsd door de roze baby op de
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reclameplaat. Hij veegde zijn handen aan zijn broekspijpen af, alsof hij
iets vies en glibberigs had aangeraakt.
Het lawaai van de vechtenden in de slaapkamer was opgehouden. Hij
hoorde alleen het sissend gefluister van Agustin, en meende ook gesnik
van Matilde te bespeuren. Hij ging voorzichtig naar binnen om te kijken wat er gebeurde, berekenend hoe hij het best Agustin kon beetpakken om hem onschadelijk te maken, Matilde werkelijk te bevrijden en
met haar weg te gaan. De ander die over haar heen lag op het bed, terwijl hij haar in bedwang hield, had het binnenkomen gemerkt en keerde
zich schielijk om, instinctief; katachtige aanvalsbereidheid in al zijn bewegingen.
`Ben jij het nog ? Ben je tOch niet gegaan,' brulde hij, Matilde hield
hem thans terug, slangachtig aan hem vastgeklampt.
`Ga,' riep ze naar Rufino, `ga ... ik kom straks ... ik kom, ik kom ...
ga liever.'
' Je geeft het toe? Ik wist het wel ! Jij met je minnaar, vervloekte slet !'
krijste Agustin, hees geworden van inspanning. Zijn hand greep weer
in haar gespannen keel, schudde, schudde. Maar Rufino had hem van
achteren beet, hij moat loslaten, liet zich van het bed af glijden. Ze rolden samen op de grond, hij en Rufino, en de elektrische schemerlamp op
het nachtkastje tuimelde mee. Alleen de lichtvlek uit het voorvertrek
sloeg naar binnen, op het bed waar Matilde lag en zich trachtte op te
richten. De beide mannen worstelden in de schaduw opzij, half onder
het bed.
Een schot viel, midden in het zwijgend geschuifel – gevolgd door nog
twee korte knallen, – een morseteken der verschrikking. Met een
schreeuw was Matilde opgesprongen. Ontzetting fladderend om haar
gezicht en om de Harden van haar gescheurd ondergoed, de ogen star gericht op de mensenhoop aan haar voeten.
Snel kwam nu ook Agustin overeind, de revolver nog in zijn hand.
Hij keek haar aan, en Matilde verstijfde onder zijn bedreiging en zijn
ov erleg.
`Schiet dan,' schreeuwde zij, `schiet. Het is nu mijn. beurt !'
Maar het hoofd achterover werpend, veranderde Agustin van besluit.
Hij stak de revolver weg en trok zijn kleren recht. Haastig liep hij naar
de buitendeur, die een seconde later dreunend dichtsloeg, – een late,
zware echo van de schoten die zoeven gevallen waren.
Pas dit dreunen gaf Matilde de beweging van haar ledematen terug.
Langzaam, wezenloos ging ze de vertrokken man achterna tot aan de
deur en deed deze op het nachtslot. Er kon nu komen wat wilde, ze zou
deze nacht alleen zijn met Rufino. Aileen zijn... en zijn voorsprong inhalen.
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Toen ze terugkwam in de slaapkamer, was de bloedplas uit zijn slaap
tot naar het licht voortgekropen, — het binnenste van een mens dat uit
het donker dringen wilde naar het naakte en brutale lichtvlak van de
buitenwereld.
Zijn ene hand hield een poot van het bed omklemd, de andere was
uitgestrekt naar het duister daaronder. Zij kon zijn gezicht niet zien,
alleen zijn haren, waarop schemerige glans lag. Ze moest hem optillen
om bij het kastje te kunnen komen, waarin zij haar veronal bewaarde;
het was immers onmogelijk over hem heen te stappen. Voor het laatst
beyond hij zich tussen haar en haar noodlot. Nog enkele seconder
slechts.
De hand die zij losmaakte was nog warm.
Zo zwaar had tevoren nooit een man in haar armen gewogen.
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VI JFDE HOOFDSTUK

ACAPULCO
I
Een in nevelen opgeloste wereld, nog kil en lichtloos, waarin de auto
slingerde over een kronkelweg in het gebergte ; grijze zee de melkachtige
vlakte waarin de stad steeds meet verzonk, terwiji het voertuig klom
naar grotere koude, die alle passagiers liet tezamenschurken, –de Indio's
waarmee het was volgepropt, dichter de scrape's om de neus wikkelend,
de vrouwen hun kind diep wegstoppend onder de omslagdoeken. Het
rook in de bus naar vochtige adem, waarin alien schenen te slapen ondanks het geratel van de ruiten en het zware gebrom van de motor; zoals daarbuiten de ganse wereld nog scheen te sluimeren, ofschoon het
eerste vale licht zich reeds over de nevelen begon te spreiden. Boven op
de bergrug, waar zich het nieuwe dal begon te openen, uren-ver uitgestrekt, zou ook de dag wachten, het stralende licht aan de kim, dat de
nevelen uitdreef en de dauw liet samenkrimpen tot fijne, glinsterende
kristallen. Dan zou de stad Mexico al onzichtbaar ver zijn achtergebleven, en de oceaan een goed stuk naderbij gekomen. Maar zover
was het nog niet. De donkere waggelende autobus steeg nog moeizaam, een kind kreet luidop en zweeg dan plotseling omdat het
de moederborst toegestopt kreeg; de morgen aarzelde nog in het
melkachtig-grauwe, moeizaam zich bevrijdend uit de windselen van
de nacht.
Moeizaam zich bevrijdend als de gedachten van de man die tussen de
Indio's ingeklemd zat, met een rode bundel op de knieen gedrukt, de
brede vilten hoed diep over het hoofd getrokken; schijnbaar slapend,
maar nu en dan tersluiks om zich heen spiedend, om dan weer de ogen
voor korte tijd te sluiten, in een vermoeidheid waartegen talloze stormende, ratelende gedachten worstelden. Een zijden omslagdoek, enige
malen om de hals gewikkeld, was onder de jas gestopt. De hand die anders de bundel vasthield, voelde of en toe naar de portefeuille in de binnenzak ; als hij een weinig verschoof, rinkelde geld in de broekzak, voor
anderen onhoorbaar door het lawaai van de bus, – net als de zucht die
bijwijlen geslaakt werd, wanneer zijn gedachten te hevig aanstormden
en adembenemend werden.
Hoe zou alles zijn, wanneer het straks dag werd, de zon scheen, geen
handen en geen gezicht meet verborgen konden blijven, maar ieder de
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blikken van anderen hard op zich gericht zou voelen ? Het halfduister
dat in de vroege, verlaten ochtendstad geheerst had, waar de straatlantaarns nog brandden en de autobus in schemerdonker werd volgeladen,
was een onschatbare hulp geweest; het had alle onzekerheid verhuld en
heel de vlucht vergemakkelijkt. Waarom duurde het ochtendgrauwen
niet langer, niet voor altijd, – moest straks het meedogenloze licht verschijnen, waarin het verschrikkelijk zou zijn te bestaan voor de eerste
keer ? De nacht was een bondgenoot geweest, – maar de dag werd een
vreselijke vijand.
Een Indiaan schoof een weinig opzij voor de man die van tijd tot tijd
krampachtig bewoog met de knieen; aan de andere kant drukte een slapende Boer zwaar tegen hem aan, om opeens bij een schok of een draai
terug te vallen naar de tegenovergestelde zijde. Ze waren als dieren die
het daglicht behoefden om eindelijk te ontwaken ; benijdenswaardig
omdat ook hun gedachten waren ingeslapen, en ternauwernood het verwiste beeld van een droom hun bijbleef. Zo te slapen... genot van te slapen...
Een diepe zucht ontsnapte de man met de bundel, bevangen in het
spinnewebachtig gevoel van vermoeidheid, dat hem na een slaaploze
nacht vol grote emoties bleefkwellen ; het schrijnende ruw linnen scherm
waarop zich de j ongste herinneringen afbeeldden, als uit een toverlantaren met te weinig licht, of als een film die wordt afgedraaid met een beslagen, slecht-ingestelde lens. En dan eindeloos herhaald, met plotselinge
close-ups van minieme details, donker-omschaduwd, nu eens dreigend
en dan weer navrant : Een man op het verwoelde bed uitgestrekt, – stijf
en koud. In het duister nog altijd zijn verwrongen gezicht met halfgeopende mond, de gebroken ogen nog zichtbaar ... Het laatste voordat
de huisdeur werd dichtgetrokken in de kille ochtend, – zoals men een
graf sluit. Maar nooit meer zou dit gezicht, uit het urenlange nabijzijn,
vergeten kunnen worden. Het drukte zich vast, van binnen-uit, op het
eigen gezicht, dat nu dezelfde gefolterde, uitgestorven expressie kreeg.
Het zou gelijk worden aan het zijne; alles werd aan het zijne gelijk ; hij
zou vender gaan in het nieuwe leven, een reincarnatie van hoop en levenswil ... of van gruwelijkheid?
Het was gruwelijk geweest. Het ergste van al, de ontkleding. Na de
ontzetting van het drama, alleen te zijn met de dode ; met alle liefde en
alle hoop die plotseling vermoord was. Met de stelligheid van het onherroepelij ke, en de zekerheid dat de moord straks ontdekt zou worden
en niet te verbergen was. Ook niet te wreken. En dat de vrouw die erbij
was geweest, beschuldigd zou worden, en minstens als medeplichtige
of als verraadster gebrandmerkt, zou omkomen, zinken zou in een verIII

schrikkelijke poel van martelingen, zonder leans op bevrijding, zonder
meet uitstel dan enkele uren.
Zij had met de veronal in haar handen gestaan, die geteisterde vrouw
met onbruikbare handen, nog zwaar van het warme gewicht van de
dode die nu op het bed lag. Stellig had niemand hem nog gevonden, –
dat duurde nog, duurde misschien tot de volgende dag.
Die omhelzing met heel zijn zwaarte, met heel de last van zijn vernietigd bestaan ... Hij, die reeds de witte kimmen van zijn bevrij ding gezien
had. Leven om leven. Had het dan tech geen einde? Wat had hij ook
weer gezegd, pas kort tevoren, toen alles nog zo anders was ? Wij zijn
kinderen van duizenden mensen, en anderen nemen ons leven weer op,
daar waar wij het laten ... De last kan je alleen maar afgenomen worden ... Geen vrede door gewelddadigheid ...'
De warme last in haar armen, dat was de last van het leven geweest.
Zij had hem aanvaard,–hij woog nog, terwijl het lijk daar half-afgewend
op het bed geworpen lag, en zij hier stond met de tube witgeel vergif in
haar hand. Te sterven ... een nutteloos einde aan het nutteloos leven to
geven ... hij had het anders gewild. Dairom was hij gebleven, had hij zijn
laatste nacht geofferd, de allerlaatste van zijn luisteren en begrijpen ; tot
aan zijn laatste minuten. En had hij de dood getrotseerd. Wanneer zij nu
haar gemeenheid tot het uiterst volvoerde, was alles nutteloos, zinloos
geweest ... Dan was wat zij deed nog erger dan moord, – de moord van
een vriendschap, een hoge droom ... verraad aan een dode, die zich voor
hair had geofferd.
Terwijl ze daar stond, een verloren, wanhopige vrouw, – en in enkele
minuten zou ze zich naast hem neer kunnen leggen, haar armen om hem
heen geslagen als vroeger, aan nets meer denken, vervloeien, vergaan, –
was plotseling met bliksemhel licht en in volle scherpte het plan in haar
geest opgeflitst. Het plan waar hij om geglimlacht zou hebben en dat hij
zeker zou hebben goedgekeurd. Niet capituleren, niet Ondergaan ...
Blijven geloven in het nieuwe leven, het vrije opene leven met wuivende
winden en blauwe zee. Geen dood, geengevangenis ... Leven ! Het goede
leven beginnen. Het Ik herbeginnen. Het oude was afgestorven, het lag
daar onzichtbaar nabij zijn lijk. Het nieuwe stond hier, met de tube die
stukviel in de geronnen plas bloed ... Dat was niet vergeefs geofferd, niet
vermorst. Het ken niet. Het ken niet. Het onmogelijke moest mogelijk
worden, het nutteloze leven verdwijnen, het goede voortgedragen worden, verder en verder. Zij moest haar leven inruilen voor het zijne. Hij
werd hair en zij werd hem. Dat was liefde. En alleen liefde kon immers
het verloren leven redden? Aileen liefde de kleine verraderlijke dood
overwinnen. Zij beminde – eindelijk, eindelijk ! – nu mocht ze sterven.
Hij zou leven.
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Het plan stond tot in alle kleinigheden rijp en gereed voor haar verbedding. Wat volgde, was slechts automatisch handelen. Zij behoefde
enkel te doen wat hij had willen doen; alleen vender te denken wat zijn
gedachten waren, - de vele wonderlijke gedachten die hij haar had meegedeeld. Een matroos die naar zee gaat; een refs naar Acapulco.
Ze had wat geld bewaard in de doos waar zij eerst haar mariguana verstopt had. Hij had recht erop, voor een ongenoten, vergeefs betaalde
nacht. De vrouw was gestorven. Hij moest in de vroege morgen op
reis ... daar stond nog zijn bundel en lag zijn hoed.
Zij begon hem uit te kleden. Zijn bovenkleren, zijn ondergoed. De
eenvoudige was van een zeeman. Om dan van zichzelve de zij den Harden
of te rukken, het hoerencostuum, de troostloze rest van al haar verspeelde vrouwelijkheid. De schijn die haar lichaam bewaarde, dat toch
geen moeder meer zijn kon, -maar ook nimmermeer dienen zou voor een
betaalde ontlasting ; het zou zijn als een geslachtloos omhulsel voor de
gedachte die hij was. Zij was al gestorven, haar reeds steriele lichaam
werd nu geneutraliseerd. Onschadelijk gemaakt door de mannenkleren;
een nieuw, onschendbaar omhulsel voor hem, voor dat wat Zijn leven,
zijn nieuwe leven begonnen had.
In zijn ondergoed had ze later voor de spiegel gestaan, haar reeds
korte haren hier en daar bijknippend, als een laatste symbool van al wat
ze d6Orsneed ; zoals nonnen doen. Het zag er nu wel wat verwaarloosd
uit, maar niet meer opvallend. Een kapper kon morgen of overmorgen
gemakkelijk de rest doen. Zonderling dat ze nu al zo zakelijk kon denken. 'Ik, Rufino ...' had ze gefluisterd, met haar blik op het naakte lijk
gevestigd. Vervolgens had ze zijn bovenkleren aangetrokken, en neergezeten bij het bed, de dodenwake gehouden, als bij zichzelve, bij heel
haar gestorven verleden.
Matilde was dood; Rufino herdacht haar.
Het lijk was iets ijzingwekkend neutraals.
II

De top was bereikt. Enige minuten lang stond de autobus stil, om de
motor te laten afkoelen. De Indio's wreven zich de ogen uit; een enkeling stond op om wat rond te lopen. De dag kwam met kleine vlekken
van goudlicht geslopen tussen de zware sluiers van nevel. Men zag ze
vluchten met grote slepende spookgewaden, over de kam, voortgedreven door een zachte wind die uit het andere dal opsteeg.
Zo waren ook de uren van de nanacht bij het lijk langzaam weggevlucht, grijs en spookachtig groot - de schimmen van eenverleden leven,
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de dxeiging dat er nog iemand kon komen uit het voorbije — terwijl de
nieuwe Rufino daar zat en afrekende met de verschillende episodes van
het afgesloten leven van Matilde. Een reisvaardig man, gedwongen om
nog enkele uren zijn harde en onverbiddelijke plicht te vervullen in tegenwoordigheid van een stomme, verkillende getuige, – het offersymbool van deze ruil die alleen God aanging. Slechts harde, haast bovenmenselijke eerlijkheid sloot alle bedrog uit.
In het halfduister van dat kamertje waar eens een hoer geleefd had en
haar beroep had uitgeoefend, dat eens gevuld was met de witte rook
van mariguana en de stank van het goedkoop orgasme, – heerste nu de
reukloze stilte van een vroege dood. Het lijk scheen daarin te groeien,
heel de kamer te vullen, alle herinneringen in zich op te nemen, alles
wat nog toebehoorde aan de vrouw die er gewoond had. Klam en huiverig zat de nieuwe Rufino daar in een hoek bij het bed, dat Been bed
meer was, maar een leger van vuur en brandende rozen, als waarvan
Guaut6moc-tzin gesproken had. Hij had de handen gevouwen, tot een
woordeloos gebed. Maar het woord dat hij prevelde, was een gebed tot
zichzelf, in zijn eigen naam: `Ik, Rufino ...'
Hij had de portefeuille geopend. Daarin zaten de papieren, op naam
van Rufino Lopez, matroos, oud achtendertig jaar. Hoe oud was Matilde geweest? Hij wist het niet meer, – het deed niets ter zake. Doden
worden niet ouder, ze zijn net ongeboren kinderen, sluimeren en wachten, tot ergens hun leven opnieuw begint. Tot ergens, duizend lichtjaren ver, misschien een nieuwe ster ontstaat, met nieuwe wezens ... waar
de Matilde's engelen worden en vrede vinden? Maar wij bier op aarde
hadden te rekenen met onze geringe aardse mogelijkheden, en onze bevrijding was wel onbegrensd, maar niet eindeloos ; ze ging niet verder
dan de aardbol groot was. Je had met je kansen te rekenen.
Ondanks al de ontzetting van de laatste uren, en alle geheime angsten
voor wat nog te wachten stond, voelde de nieuwe Rufino dat het zo
goed was ... Dat dit de enige kans was die restte: de biljetten naar Acapulco te gebruiken... een schip zoeken en zich toe te vertrouwen aan
golven en wind, en aan het werk waarmee zich een mensenkind de gerechte dood kon verdienen.
De autobus schokte weer verder, sloeg alle gedachten dooreen. Het
dal begon lichter te worden; bergen van ver, en bomen nabij staken hun
kruinen op uit de vlietende dampen. De toppen werden rozig en goud
getint, het groen uit de vruchtbare hoeken in het dal begon door te vlekken. De aarde vernieuwde zich; in de verte scheen al de zee te ruisen.
Het daglicht krabde aan de beslagen ruiten van de autobus, likte ze
schoon; een nieuwe gloed kwam op al de ontwaakte gezichten.
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Ook de man met de rode bundel hief het gezicht op, dat bleek en
ernstig was, met een diepe trek om de smalle mond, die evengoed lijden
als vastberadenheid kon beduiden. Met vrouwelijke, smalle handen
Held hij zijn bundel krachtig omklemd, en zijn lichte ogen met brandende randen uit een slapeloze nacht, trotseerden de buitenwereld.
Het donkere Indio-kind op de schoot van zijn moeder, nabij hem,
begon zachtjes te kraaien.
Rufino zag het van boven of aan, en schoof wat terug, –precies als een
man doet, die niet aan kinderen gewend is.

III
Heel de dag door kroop de autobus langs de kronkelweg tegen de bergwanden uitgehouwen, die voerde van dal tot dal en van pas tot pas, altijd
westwaarts, door kleine verloren provinciestadjes en kale verlaten ravijnen; dan weer naar woestijnige vlakten en nieuwe gebergten dicht met
geboomte begroeid. Enorme cacteeen en hellingen vol met wit-enpaars bloeiende winden. Soms was de weg niet meer dan een deel van
het rivierbed, onder in de koele, eeuwig-beschaduwde cation. Zelden was
er een mens op de weg, – een Indio met zijn vracht, of een eenzame ruiter die trots de bus liet voorbijgaan zonder op te kij ken. Bij de ravijnen
cirkelden bier en daar wat aasvogels, spichtig en zwart; dat was het
enige zichtbare leven behalve de ruisende stroom, die zich ook, met nog
grotere kronkelwegen, naar de oceaan spoedde. Even snel en onweerstaanbaar voelde de man met de bundel zich gedreven naar zee. Er was
nog gevaar voor mislukking, een klein maar concreet gevaar. Eerst op
zee zou dat voorbij zijn, – buiten dit land. De kans op ontdekking was
uiterst gering, maar toch... En zijn verlangen om aan de kust te staan
werd heviger, naarmate zich meer Bergen achter de andere stapelden,
hoger en hoger werden, en dieper de koele ravijnen. Het groeide tot
heimwee tegen het naderen van de avond en bij de gedachte dat nu weer
de nacht kwam, de eerste nacht van het nieuwe leven, een ongestoorde
nacht zoals alleen iemand kent, die vrij is.
Zou het lijk van de onbekende nog altijd in het dodenkamertje liggen ... met de zwarte holte van een half-geopende, klagende mond, de
armen gestrekt, – een naakt `ecce homo' dat uitboet opdat alle anderen
genade erlangen ?
De man met de bundel, wat ruimer zittend nu veel Indio's onderweg
de bus verlaten hadden, huiverde en sperde de ogen wijd open om nog
jets van het schemerend landschap te zien en niet langer het visioen
van daarstraks. De avond werd warmer, toch drongen geuren van bo115

men en planten zelfs tot hier in de stoffige bus door, — vluchtige voorbodens van de tropenwereld in dieper gebied. Hij had echter geen grond
om te huiveren, bedacht hij ; kleine stuiptrekkingen waren het slechts,
van een pasgeboren mens, een mens die nog bezig is te groeien.
De laatste zonnescheuten kwamen over de bergen gespoten, sproeiden hun goud op de wuivende suikerrietvelden, die zich nu kilometerslang aan weerszij van de weg uitstrekten, – een zee van zacht groen, met
avondrood oversprenkeld. Weldra viel de nacht, bij het naderen van
een volgend gebergte.
Laat werd het dorp bereikt, op de laatste westelijke helling vanwaar
men nu, in een lange, slingerende glijvaart de kust zou kunnen bereiken.
Hier werd gezegd, dat er enkele uren uitgerust zou worden om te eten
en voorbereidselen te treffen voor de nacht. De verkeersweg liep dwars
door het reeds tropisch geurende dorp, dat niettemin – afgezien van de
benzinepomp – nog erg primitief gebleven was.
Het avondmaal werd opgediend onder twee open hutten met palmbladen bedekt, waar een paar ongedekte tafels en ruwhouten banken
stonden, met daarachter de kookplaats, bijna helemaal gevuld door de
rokken van allerlei bedrijvige vrouwen. Verderop, half verscholen in
het nachtduister, waren enkele huisjes met schamel licht in de open
deur, en diepe schaduw van hoge bomen daar overheen. Aan de andere
zijde richtte zich nederig en breed het wit silhouet van een kerkie op. In
de buurt zaten groepjes mannen te praten, hun benen afhangend van de
lage kerkhofmuur ; hun stemmen verloren, zijzelf alleen zichtbaar door
hun witte hemden en korte broeken. Knaapies speelden nog rond nabij
de halteplaats, nu en dan glurend naar de etende vreemdelingen, om dan
opeens lachend weg te hollen, het donker in.
De man met de bundel zat alleen, bij de laatste paal van de hut, – daar
waar het hemelgewelf, bezaaid met sterren, begon. Hij vergat zijn maal.
Hoe lang had hij geen sterrennacht gezien ... Hij wilde het zich niet
herinneren, alleen deze wijde vriendelijke warmte diep in zich opzuigen
en zijn lichaam geheel vullen met al de milde geuren die rondwaarden
langs deze geheimzinnige bergflanken. Een gevangene die, voor het
eerst sinds eindeloze jaren, buiten de nacht weer ontmoet en weet dat
daarachter nu talloze dagen van stille vrijheid hem wachten. Hij meed
nog de mensen, vertrouwde zichzelf nog niet in hun gezelschap – de
bont-rode bundel stond hier bij zijn voet, op de grond– maar de lachende
kinderen die krijgertje speelden met hun slaap, vermaakten hem, trokken hem aan. Ze lieten hem opeens bedenken, dat hij zich met kinderen
moest oefenen om met de mensen te kunnen omgaan. In enkele dagen
zou hij het leren ...
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Hij riep een van de Indianenjongetjes, dat half achter zijn eigen hand
verscholen, op een afstand kiekeboe maakte. Het knaapje bleef staan,
maar kwam niet naderbij.
`Korn bier, dan krijg je wat,' riep de man met zachte stem ; zo week
dat het kind zijn schuchterheid verloor en onder het afdak van de hut
kwam, aan de andere kant van de tafel, — toch als een klein snel dier, met
voorzorg dat men hem niet pakken kon. Er moesten in deze plaats, als
op zovele in het land, nog altijd verhalen de ronde doen, dat soms soldaten van vreemde caudillo' s verschenen, die met geweld de jonge mannen — vaak kinderen nog — met zich meenamen om ze te dwingen oorlog
te voeren in onbekende gebieden, voor meesters van wie ze niets afwisten en voor een doel dat ze niet begrepen. Daarom waren de knapen
in deze streek nog schuwer dan de meisjes en vrouwen. Ze wisten dat
wie met vreemdelingen meetrok, hoogst zelden, en dan pas na lange
jaren, terugkeerde in zijn dorp.
Maar het gezicht van deze vreemdeling wekte vertrouwen, en de
knaap wilde zijn moed bewijzen aan de rij van zijn vriendjes die op eerbiedige afstand in het donker opgesteld bleven om toe te zien. De man
lachte, geamuseerd om hun schuwheid, — een schroom die hijzelf immers
evenzeer voelde.
Het knaapje verstoutte zich en vroeg : `Geef je me nog jets ?'
`0 ja, jets heel goeds.'
De man bukte zich naar zijn bundel, en haalde daaruit een stuk chocolade. Hij brak het in twee, en gaf de jongen de helft. Het kind greep het
met een rappe beweging, dierlijk van schichtigheid en van sierlijke
graagte. Het bekeek de zilverige reep aandachtig, verschanst achter de
tafel, voortdurend gereed om het weg te smijten wanneer het gevaarlijk
zou blijken.
`Kun je dat eten?' vroeg het met grote twijfel.
`En of. Het smaakt zoet en lekker.'
Het kind hief zijn hoofd op, alsof het zijn goden wilde aanroepen om
een einde te maken aan deze onzekerheid. Toen holde het opeens weg
naar zijn vriendjes ; de chocolade ging daar van hand tot hand, en zij
beraadslaagden. Blij kbaar hadden ze nog nooit in hun kleine leven zoiets
vreemdsoortigs gezien.
De man bedacht, in wat voor een wildheid dit land nog verkeerde.
Onder dezelfde sterrennacht lagen duizenden steden met helverlichte
winkels en talloze blinkende dingen in hun etalages ; snorden glanzende
auto's, brilleerden theaters. Geweldige treinen doorsneden de continenten als schitterende slangen, en op de oceanen voeren verlichte paleizen,
van binnen vol stralende luxe. Hoe wild en onberoerd was dit land ge117

bleven, waarover vliegtuigen kruisten, zonder het ooit te genaken;
waar nog slavernij was van dagloners die voor een handjevol macs de
godganselijke dag zwoegden, — en waar zoveel halfnaakte kinderen niet
wisten wat een tablet chocolade was.
Het jongetje kwam terug, nu lets minder schuw door zijn kleine verontwaardiging. Het naderde de man en gaf hem de chocolade terug.
`Neen,' zei het beslist, 'het is niet om te eten.'
Een groot en wijd medelijden, zo wijd als de nacht, had zich van de
reiziger meester gemaakt. Wat een wonderlijke wereld begon hij, nu al,
bij het begin van zijn nieuwe leven te ontdekken.
`Hier, kijk,' zei hij. En hij nam een beet van de chocolade, kauwde
langzaam en slikte. 'Het is zoet, en het wordt gemaakt van een vrucht.
Met suiker.' Daarop brak hij nog een stuk af, en at ook dat op.
De knaap staarde hem sprakeloos aan.
`Hier, probeer het gerust. Als het je niet smaakt, dan hun je het weer
uitspuwen.' Hij gaf het kind een klein stukje in de hand. Het was nu niet
bang meer, maar bleef in gekweld vertrouwen bij hem staan. Het stak
voorzichtig het stukje in zijn mond, als was het een pepervrucht, en begon te kauwen met bittere aandacht. Terwijl het kauwde, verhelderde
het ronde bruine gezichtje dat eerst zo ernstig geweest was. Zijn ogen
begonnen te stralen. En ook het gezicht van de man klaarde op, zijn
grote vermoeide ogen gericht op het kind. De harde trek om zijn mond
was verdwenen, een bijna vrouwelijke zachtheid lag over zijn baardeloze wangen gespreid.
`Het is zoet, het is zoet !' juichte het kind met klakkende tong en donkerbruine mond. En naar zijn vriendjes gewend riep het triomfantelijk :
`Het is wel om te eten! Het is zoet. Het is lekker.' Vervolgens nog een
menigte andere dingen in de inlandse taal, die de vreemdeling niet verstaan kon.
Schoorvoetend kwamen de andere kinderen nader. Ze vroegen niets,
maar hun grote glanzende blikken zeiden genoeg. De man gaf ze elk
een brok chocolade in de hand, nadat hij het zilverpapier eraf genomen
had. Dat hadden ze al opgeraapt, in bewonderende afwachting. Zwijgend aten alien, met blijde, verrukte gezichten; het eerste knaapje als
een aanvoerder om zich heen kijkend, met op zijn lippen een onuitgesproken: 'Zie je wel...'
`Smaakt het of smaakt het niet?' vroeg de man stralend. De kinderen
knikten. Een enkele antwoordde : 'Si... senor.' Geen van hen dankte
met woorden; hun hele wezen was dank.
Nadat alle chocolade op was, holden ze weg met het zilverpapier in
de hand, om de ouderen van het dorp, ginds bij de kerk, te vertellen wat
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wonderlijks uit de vreemde zij hadden gegeten.
`Alsof er geen cacao in Mexico groeit,' dacht de man. `Vervloekt ...'
Toen de autobus laat in de nacht weer wegreed, merkte hij nog hoe
de kinderen hem nakeken. Sommigen wuifden : 'Adios ... adiosito !'
Iv
Het geluk van de kinderen had hem rustig gemaakt; hij sliep enkele
uren in de hobbelende, naar de warmte rollende bus, eensklaps weer
overmand door de vermoeienis van het laatste etmaal. In zijn droom
kwamen nog flarden van herinneringen opwaaien, maar reeds donker
en niet meer helemaal duidelijk, – als stukken papier die de nachtwind
opeens voortdrijft door een verlaten straat. Schrik die snel weer terugzinkt.
Zo hotsten de uren voorbij en ging het tropengebied in een heldere
morgen open. De heuvelrug was uitbundig begroeid ; telkens doken
kleine groepjes bananenbomen op, met hun mild en intens groen. Waar
zich een kleine vlakte opende, stond telkens een maisveld gelaten te
wachten met zijn stakerige stengels, of bloeide het geel en het wit van
katoenstruiken. Vochtige, frisse geuren vervulden de lucht.
De man met de bundel ademde ze in met voile diepe teugen. Reeds
scheen het fijne zilt van de zee bemerkbaar ; hij likte zijn lippen om het
te proeven. Het was of hij zelf naar beneden tuimelde, kustwaarts, met
heel de zwaarte van zijn verlangen het hoge, geweldig-benauwende land
ontvliedend; het oude, nimmer-veranderende, steeds zich herhalende
land. Hij meende het zachte geruis van de zee al te horen; niet meer dan
een schaduw van ruis-geluiden, maar lokkend, als al het onverstaanbare
zingen dat kinderen horen wanneer ze de oren te luisteren leggen aan
grote schelpen ...
En spoedig, in het stralen van de rijke, overweldigende morgen, was
onder, heel ver, een blinkende zilveren driehoek te zien, die de zee moest
zijn. De basis lag tegen de horizon aan, de punt was omlijst door groen
van nabij.
`Zo zilver en nog zo klein,' prevelde met gerekte hals de man. Hoe
lang was het niet geleden sinds hij de zee had gezien? Hoeveel was er
niet gebeurd,– dat hij beter kon vergeten? Maar hij bedacht dat het toch
een korte tijd moest geweest zijn,– een half jaar hoogstens. Een mensenleeftijd ging voorbij en leek, achteraf bezien, op enkele ogenblikken ...
Was hij niet een matroos geweest, die alleen de ene oceaan voor de andere
verlaten had, en dwars door een continent was getrokken om een nieuw
leven te kunnen beginnen ? Een continent van gedoofde, maar nog
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schrijnende herinneringen. Om te leren dat hij geboren was voor de zee,
voor de mine horizonten en het mannelijk avontuur tussen water en
lucht, gedreven door de onbezoedelde bries en de stromen Gods, —teruggekeerd tot zijn element.
Het zilvervlak verdween bij een wegomdraai, en keerde dan weer
terug, zodra de einder bloot kwam; telkens groter, met zilverstrepen op
grijs en zilvervlekken op donkerblauw, en eindelijk strakgespannen
azuur, intenser dan het hemelblauw. De zeewind, opgestegen naar hier,
nam aroma's uit alle tuinen en oevers, uit ruimen en schuren mee, en
speelde in de kruinen van wuivende palmen aan weerszij van de weg, en
scheurde zacht-ritselend de vaandels van de bananenplanten uiteen.
Daarna kwamen rimpels te zien op het uitgestrekte vlak , en daarna de
rotsen die aan de ene zij de baai afsloten, met een smalle witte schuimrand omboord ; en wat later de daken, de kerktoren van Acapulco.
Oude zeeroversstad. Op een plein dat al havendrukte vertoonde,
stapten ze uit. De man nog beneveld van al de beelden waarlangs hij
voortgeraasd was — zo snel als het leven vergaat — en naar niets meer kijkend, recht op de haven aflopend, met het instinct dat de oceaan alleen
geeft aan wie zich hem toevertrouwt.
Palmeri omzoomden de baai die binnen de omarming van heuvels en
steile rotswanden lag, slechts een nauwe doorgang liet naar de open zee
en de horizon. Maar dat was genoeg ... Niet meer, niet meer ... het zou
te overstelpend geweest zijn. Straks zou hij op een van de landtongen
klimmen, vanwaar hij de hele einder kon zien, de oceaan in heel zijn uitgestrektheid, en het naderen van de schepen kon waarnemen. Maar nu
nog niet. Eerst moest het hijgen kalmeren, het trillen waarmee de
zwoelte, het groen en de lokkende reuk van de haven hem had bevangen.
De cede was leeg; slechts enkele vissersboten schommelden dicht bij
de steiger, en dicht bij de rotswand aan de andere zij de lag een plezierjacht te pralen in de zon. Maar tegen de avond, of morgen misschien, of
overmorgen, zouden stellig de vrachtschepen komen, of trawlers, een
passagiersboot mogelijk... en kon hij zich laten aanmonsteren. Niet
overhaast ... hij moest nog veel leren in deze haven; de kleine practische
dingen die elke matroos dient te weten om niet onhandig te schijnen.
Een ander konden zulke moeilijkheden onoverkomelijk lij ken ; niet hem
— hij zou ze zich weer herinneren, zeker van zijn opgaaf — met dat zeldzame instinct dat de bewogen verte geeft aan wie tenslotte daar zijn
leven wil herbeginnen, voorgoed afgewend van het land.
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In alle hoeken en stegen heerste nog steeds iets van de sfeer van het oude
zeeroversnest, dat Acapulco nog geen eeuw geleden geweest was. Waar
schatten begraven zijn onder de rotsen, op de door dicht gewas ontoegankelijke eilandjes achter de baai. Waar het klaar-blauwe water aan
kleine strandjes tot tegen de voet van de kokospalmen spoelt, die onbewogen hun grote gelige noten weerspiegelen, schaduw gevend aan nederige vissershutten. Waar dichte hagen vol rode hibisken en manshoge
canna's de bloemen bewegen op het zoete ritme van een warme bries ;
het vissersvolk woont onder bomen, de hangmatten tussen de kokosstammen gespannen; een vrouw in de schaduw haar rijst in een houten
vijzel stampt, op de doffe maat van golven die paukachtig stukslaan
tegen de rotsen, dichtbij ; een paar varkens de zemelen vreten die komen
toegewaaid, en een bond stil ligt te ldjken naar het hijgen van twee
hagedissen bij het begin van de zonneplek, die uitgesprenkeld ligt waar
de takken het licht doorlaten.
Eeuwenlang was het leven hier zo. Hoge zeilschepen, kleine schoeners gingen voorbij ; niet de tijd.
Overal, aan al de kleine baaien hetzelfde.
Hoe goed was het leven hier; hoe open en onbevangen, – door de nabijheid van de onveranderlijke, alles schoonspoelende zee. Een oceaan
die op onverwachte tij den plotseling een paar meters steeg, alles verzwolg
wat Acapulco bezoedelen kon, en na dagen eilanden en stranden gezuiverd teruggaf. Een paar malen in elke eeuw herhaalde zich zulk een vendaval; dat was genoeg. Telkens werd Acapulco opnieuw herbouwd,
kwamen nieuwe mensen met de oude gewoonten, andere gezichten met
de vroegere levenswijze, – ontoegankelijk voor het machtig vermanen
van de oceaan, dwaas gekluisterd aan de onzekerheid van het land, geen
piraten meer, maar vissers.
De man die zijn bundel gelaten had in de kleine zeemansherberg met
het smalle terras aan de haven, liep in vredige slentergang langs de kust,
nu eens op het vochtige zandstrand dat zijn stappen inzoog, en dan
weer de rotsen beklimmend. Het was nog zijn eerste dag hier. Een enkele
keer, waar een visser zijn netten verzorgde, bleef hij stilstaan om een
paar vriendelijke woorden te wisselen; de zee had de aard van de mensen hier toegankelijker gemaakt dan zij elders in Mexico was. De achterdocht en gekweldheid die op het hoogland heersten, waren Her
verdwenen ; de vissers schenen veeleer blij dat zij reden hadden om even
hun werk te laten rusten en de vreemde, aantrekkelijke man te woord te
staan. Aileen de vrouwen bleven gereserveerd, hem verwonderd nakijkend, zonder hun arbeid te staken.
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Zo liep hij het schiereiland langs, tot waar de vuurtoren stond op zijn
eenzame rots, en de hele horizon open lag, als een diep geheim dat plotseling ontdekt wordt en alle kleine raadselen verklaart. De onmetelijke
oceaan, stilste en wijdste van alle ... Vervulling van alle dromen.
De man zette zich op een rots, liet de smalle, verloren handen tussen
de knieen hangen, en zijn blikken onbestemd dwalen langs de streep
waar de hemel het water kuste. Een zwart puntje, waarboven een rookpluim, dreef ginds, in een verte vanwaar hij minder nog scheen dan een
puntje. `Zo klein en verloren zijn wij in deze ontzaglijke wereld. Toch
thuis, wanneer zich de hemel over ons koepelt en ruimte aan alle kanten
zich uitstrekt. Wanneer wij niet langer gevangenen zijn van steden en
bergen en huizen en dalen. Zodra onze weg alle richtingen gaat, — als de
zee die naar alle zijden uitvloeit,' dacht hij.
Wij zijn zelf oneindig, in de oneindige ruimte; onze verlorenheid is
onze grootheid ; ons uitgezaaid-zijn in de leegte, is onze bestemming.
Het kleine, beld.emmende, verziekte begint pas, als wij geborgenheid
zoeken, wegkruipen binnen de schoot van de aarde, of in die van een
vrouw. Was het zo? Was dit de natuur van een man? Van Rufino? Het
moest wel zo zijn, al was dit ontzaglijke wijde zo wijd, dat het toch
weer vroeg om omsluiting, een middenstof was om vrij elij k in te bewegen
en toch ook zichzelf te bergen — het kind bij zijn moeder — en zelf weer
het weten van al het andere te bergen, — zoals de eierstok en het zaad in
een lichaam geborgen zijn. Niet enkel te drijven, op avontuur, maar
omvangen te zijn als een vis in de zee ... was het dat?'
De gedachten van de peinzende dreven dooreen, evenals aan de lucht
daar v6Or hem enkele wolkjes oostwaarts dreven, maar andere lagere,
westwaarts ; en richtingen daar hun zin verloren. Hij was jets zeer samengestelds ; hoe kon hij dan de baan van zijn zwerfkracht berekenen ? Enkel
zich laten drijven waarheen de omstandigheden voerden, nu hij vrij was
om alle richtingen uit te gaan, dat was wat hem overbleef.
Vrij ? Hij had de plicht om zichzelf te zijn; de Rufino die hij zich gedacht had, van wie hij vaag wist hoe hij zijn kon en zijn. moest. In de
donkerte aan het eind van een diepe tunnel, staarden de paarlemoerige
ogen van een verwrongen lijk hem aan : het gelaat van zijn plicht ... de
gestalte van een eis die hij voortaan zichzelf gesteld had. Hoe trouwer hij
was aan zijn nieuwe Ik, des te dieper de tunnel zou worden, het lijk
verder terugschuiven, donkerder in het verleden verdwijnen. En eens
zou zich de tunnel sluiten, waaruit hijzelf ontsnapt was, — werd de navelstreng doorgesneden, die hem nog aan zijn vroeger bestaan verbond, en
zou hij werkelijk vrij zijn te zinken of verder te drijven. Waarlijk, het
was zijn hoop die hem nu nog verankerd hield.
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Hij stored op en rekte zich uit, zei halfluid tegen zichzelf, de zee en de
wind: 'Korn, je moet nu een man zijn. Een man !' En hij glimlachte
tegen zichzelf, de zee en de wind, — als zij die wel afscheid nemen, maar
het voor de ander verbergen willen.
Het schip was naderbij gekomen, het scheen dat het hierheen zijnkoers
nam. De man bedacht, dat hij zich zou moeten reppen; hij had geen tijd
meer voor dromerijen. Later, op zee ...
Hij spoedde zich weer naar de huisjes, door tuinen omgeven, die tegen de heuvels verspreid stonden, bij de ruines van de vorige steden.
Hij moest oppassen niet te struikelen over het puin, en bedacht onder
het gaan, hoe telkens Acapulco verwoest wend, niet alleen door de
vloedgolf, maar ook door aardbeving en orkaan; niets hield een mensenleven stand. Alle vier de elementen teisterden elkaar, in een onophoudelijke strijd. Aarde, water, vuur en wind. Maar de mensen zelf
kwamen telkens terug en herbouwden de stad op de schamele resten, —
onverwoestbaar zijzelf in hun opvolgers. Onverwoestbaar het menselijk
bestaan. Zo zou het leven in hem voortaan onverwoestbaar zijn. Zelfs
in hem. De vrouwen borgen het in zich, en baarden het op zijn tijd,— als
het land dat siddert, bergen baart en steden verslindt, maar altijd weer
lente en zomer en nieuwe seizoenen kent, nieuwe gewassen en vruchten
voortbrengt. De mannen zaaiden het uit in het wijde avontuur van hun
leven; op hoge zeeen, langs verre kusten, dagelijks overgeleverd aan
dood en gevaar, maar niet te verwoesten, — hun taak aan elkaar overhandigend zoals de kabels aan boord, en het woord dat van mond tot mond
gaat, maar noch in de stilten, noch in de stormen verklinkt, maar in het
eeuwige ruisen der zeeen blijft leven.
Blijft.
De mannen, de vrouwen, — hijzelf...
Onmerkbaar voor anderen glimlachte hij naar zijn nieuwe Ili, en
snelde de zonnige namiddagstraat naar de haven omlaag. Het schip lag al
binnen de baai.
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Daar was laatst een meisje loos,
die wou gaan varen,
die wou gaan varen.
Daar was laatst een meisje loos,
die wou gaan varen als lichtmatroos.
Hollandse volksballade

ZESDE HOOFDSTUK

'PROXIMA CENTAURI'
I
Aan lastige kleinigheden kon men de geheimzinnige natuurwetten ontdekken, die de levenloze dingen schenen te regeren en ze in conflict
brachten met de ondoorgrondelij ke ongestadigheid van de levenden. Het
`bestaan' was een fantastisch spel van willekeur en wetmatigheid, onontwarbaar dooreengeweven tot een kleurig tapijt van avonturen,— het
magisch tapijt uit Duizend-en-een-nacht dat aan alle gevaren laat ontsnappen en overal heen voert, ondanks alle moeilijkheden en tegen alle
waarschijnlijkheid in. Maar de dingen gehoorzaamden aan een vreemde
noodlottigheid, die zich weerde tegen alle willekeur en onverbiddelijk
bleef... Daar was bijvoorbeeld de eeuwige vuile vettigheid die zich
steeds op het plaatijzer vastzette en zich verzamelde tot half-vloeibare
bruine zalf in de putjes tussen de ribben waarmee kruisgewijze de dekplaten gegoten waren. Ze werden elke dag blank geschrobd, en toch
had het ijzer na enkele uren alweer de vettigheid aangetrokken en begon
het drab opnieuw in de putjes te glinsteren, terwij1 heel het overige dek
— daar waar hout was met puilend-zwarte breeuwstrepen in de voegen —
blankgeschuurd bleef tot de volgende ochtend.
De ijzeren wet der dingen maakte echter de wet uit van het schip.
Daar bovenuit ging alleen de willekeur van het leven, van de zee en de
wind en de stormen, van de aan- en af-waaiende gedachten, in gestadig
conflict met de dingen. Zij en de mensen hadden ieder een andere weg
en ondergingen een verschillend avontuur. Maar was er wel een wezenlijk onderscheid?
Buiten de havens bestond het werk vooral uit poetserij, een bijna
vrouwelijke zorg voor de zindelijkheid door het materiaal geboden, — wat
overdreven kon lijken, daar het schip van het noorden uit hoofdzakelijk olie vervoerde, maar wat juist dairom misschien de voornaamste
obsessie geworden was voor heel de bemanning, van kapitein Robert
Jones tot aan de jongste lichtmatroos, die nog bijna een knaap was en
Ole Pedersen heette. En zoals ieder gezin zijn ritus heeft van maaltijden,
conversaties, beleefdheden en kleine feesten — omdat het anders onherroepelijk door de willekeur van het leven uit elkander valt — zo had ook
deze mannen-gemeenschap die door de stalen romp van de 'Proxima
Centauri' gedragen werd, op zee tenminste, Naar ritus van schoonmaak
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en reparatie, van onophoudelijk vechten tegen de adhesie van roes en
vet en vuil, en een haast afgodische verering voor smetteloze zindelijkheid, welke de voornaamste hobby was van de vijftigjarige Bob Jones,
die wist wat men een al tamelijk oude en wrakke schuit schuldig was, en
voor wie reinheid het hoogste symbool van discipline en wel-vaart
vormde.
Wat bij hem slechts een denkbeeld en een ideaal was, werd een tot
strenge wetten geformuleerde code bij de blonde stuurman Henderson,
wiens rijzige gestalte het hele schip scheen te overzien, en wiens onbewogen zakelijkheid de vuurtoren was, waarnaar alle bezorgdheid van
de minderen zich richtte, – zoals alle koersen naar een haven eerst op het
lichtschip afgaan, en pas dan zich wenden. Henderson was tevens de
blonde klip waarop alle verzet te pletter liep, of zichzelf uiteensiste tot
machteloos schuim en branding.
Rufino had zich meteen thuisgevoeld in deze ritus van schoonmaak
en herstel, die aan het leven in het vooronder iets huiselijks gaf, en aan
heel het schip iets hospitaal-achtigs dat paste bij de zilte medicinale
bries en het eeuwige schoon-spoelen van de zee. De handen die geen weg
geweten hadden met de hefbomen van winches en de klampen van dekluiken, waren aanstonds bereid om met emmer en dweil om te gaan.
Dat was al begonnen zodra ze Acapulco verlaten hadden, en het had Rufino over de eerste moeilijkste dagen heen geholpen, tot hij door het
zien van wat anderen deden en zeiden, zelf het nodige leerde om niet al
te dom te schijnen. Bovendien was de bootsman, de oude Amos Fyffes,
aan wie hij zijn aanmonstering te danken had, een vriendelijk en welwillend mens die hem soms wel hoofdschuddend nakeek, maar niet al
teveel schold, toen hem bleek dat Rufino had opgeschept en meer goede
wil dan werkelijke bekwaamheid bezat.
De bootsman had heel zijn leven een zwak voor Spanjaarden gehad,
en deze linkse, ietwat schuchtere matroos Rufino Lopez, die daar in een
verloren haven van Mexico om een schip liep te springen, had hem zulk
een uitzonderlijk-goedaardige Port-Mahon-baboon toegeschenen, dat hij
met een paar welgekozen opmerkingen de aanvankelijke tegenzin van
kapitein Jones had weten te overwinnen, en Rufino aangemonsterd
werd omdat ze werkelijk handen tekort kwamen, temeer daar Palomino,
een Mexicaanse duvelstoejager, reeds een week lang ziek was toen ze
Acapulco binnenliepen.
De oude Fyffes wist met zijn kapitein om te springen; hij was misschien de enige aan boord die vat op hem had, want zij hadden al heel
lang samen gevaren ; reeds voordat Bob Jones een eigen schip kreeg.
Daarna hadden ze elkaar jarenlang uit het oog verloren, tot het toeval
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ze weer samenbracht op een schuit en ze nu al geruime tijd in elkanders
gezelschap de kust bevoeren, van Seattle tot Talcahuano, de haven van
Concepcion in Chile, – met alles wat een mens daartussen passeren kan,
uit en thuis, op zee en in de talloze havens die zij onderweg aandeden.
Ze waren aan elkaar gewaagd en ... vertrouwden elkaar.
Het was genoeg geweest dat Amos Fyffes er op aangedrongen had
om Rufino aan te monsteren, er op gewezen had dat hij geen Mexicaanse
greaser was zoals de luie Palomino, maar een vertrouwenwekkende
Spanjaard met heel wat zee-jaren zoals uit zijn papieren bleek, – om de kapitein te laten toegeven met de bemerking : `Tenslotte zijn het meer
jouw besognes dan de mijne, Amos. Maar ik waarschuw je, dat als deze
schuit te internationaal wordt, ik terugkeer tot de Monroe-leer.'
`Dat komt wel terecht,' had de bootsman tevreden geantwoord. En
nu zorgde hij er wel voor, dat hetgeen hij voor de onhandigheid van
Rufino aanzag – hoe kon het ook anders, met zulke smalle, lange handen – niet teveel bij de anderen in de gaten liep. Rufino's dag was verdeeld tussen schrobben, hulp aan de kok en klein reparatie-werk. Dat
was genoeg, want dat was de hoofdzaak op de 'Proxima Centauri', zolang
zij zich op zee bevonden.
De overige bemanning had in het begin ook niet veel acht geslagen
op Rufino, omdat hij weinig sprak en zij meenden, dat hij als Spanjaard
niet veel Engels machtig was. De Mexicaan bij wie hij zich had moeten
aansluiten, was nog ziek en had zich tot dusver over weinig populariteit
onder de overigen verheugd. Dat drukte ook een stempel op Rufino.
De eerste die na vier, vijf dagen zijn vriendschap zocht, was Ole Pedersen. Als jongste lichtmatroos was hij het slaafje van iedereen, dat dikwijls in de kombuis een handje mee moest helpen; hij was ook degeen
die ontdekte dat Rufino beter Engels sprak dan ze verwacht hadden. 'Ik
heb lang genoeg op Britse boten gevaren, of althans met veel Engelse
crew,' blufte Rufino. 'En dan, in de havens steek je ook heel wat op.'
Omdat de overige bemanning de Noorse knaap dikwijls plaagde, en
Rufino door zijn uitzonderingspositie geheel op zichzelf aangewezen
was, begon Ole vaak zijn gezelschap te zoeken in de uren dat zij beiden
toevallig vrij waren, en Rufino ergens op een beschutte plaats aan de
reling zat, om over de horizon te mijmeren. Ole kwam dan als terloops
voorbijgeslenterd, timide en jongensachtig, aangetrokken door het
schichtige en vreemd-onhandige van Rufino, en deed dan verbaasd : ‘Zo,
ben je ook hier, amigo ... Zeg, Rufino, heb je ook op Noorwegen gevaren?'
`Gevaren, ja ... Maar ik heb niets van het land gezien,' antwoordde
de ander, zonder zijn blikken van de horizon of te wenden. 'Ik hou niet
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van havens en niet van de wal. Aileen op zee ben ik tevreden.'
`0, maar je kent Noorwegen niet,' zei Ole geestdriftig. En hij begon
te vertellen van het stadje waar hij geboren was, gelegen aan een diepe
stile fjord ; van de hoge donkere dennen en het houten kerkje daaronder ;
van zijn vader die hout vervoerde en zijn moeder die gestorven was,
kort voordat hij naar zee ging. Hij Wilde nog veel daarover meedelen,
maar Rufino zei kortaf: le wordt nooit een behoorlijke zeeman als je
zoveel aan huffs denkt.'
Ole die met alle geweld wat toenadering zocht, vroeg na een lange
poos zwijgen: 'En jij, hoe was het bij jou?'
Rufino haalde de schouders op. `Denk je dat ik me nog veel herinner
van waar ik geboren ben?'
Waar? Hoe ziet het er daar uit?'
• 'In Asturie. Maar ik herinner me niets meer, want het kan me niet
schelen. Het ziet er misschien net zo uit als Noorwegen, – dat zal wel.
Maar ik ga er nooit meer naar toe.'
`Dus je hebt geen thuis ?'
Vat is een thuis ? Dit schip ... of een ander ...'
`En later als je oud bent?'
`0, dat duurt nog lang. De toekomst kan me ook niets schelen. En de
zee is groot genoeg voor een behoorlijk graf, denk je niet?'
`Ik kan het me niet voorstellen. Je houdt me voor de gek,' zei de
knaap vriendelijk. ledereen wil toch iets ... iets warms en donkers om
aan te denken, voor de toekomst. Ik wil stuurman worden, en dan . . . Ik
heb nog een zusje in het weeshuis in Stavanger. Zodra ik genoeg verdien, kan ze studeren voor onderwijzeres ; dat wil ze graag worden. Heb
jij dan niemand?'
`Nee, niemand,' antwoordde Rufino eenvoudig.
`Dan begrijp ik dat je alleen maar wilt varen.'
Ole bekeek de ander aandachtig; hij voelde een golf van warme
vriendschap in zich opwellen voor deze oudere, verlaten kameraad. Hij
zou gaarne Rufino's beide handen hebben willen drukken, iets vriendelijks tegen hem zeggen; hij hunkerde opeens naar de donkere warmte
waarvan hij zoeven gesproken had. Hoe goed zou het zijn wanneer Rufino nu zijn arm om hem heen sloeg, of zelf iets hartelijks zei. Maar de
matroos bleefnaar de horizon turen, nors bijna; zijn kin in de smalle, nu
een weinig gezwollen hand gesteund, de andere om een der spijlen van
de reling geklemd. En het scheen alsof hij de aanwezigheid van Ole alweer vergeten was.
Wil je een sigaret ?' vroeg de lichtmatroos beschaamd.
`Neen, ik rook niet.'
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`Waarvan hou je dan?'
`Wren,' antwoordde Rufino zonder op te zien.
Ole Pedersen zuchtte, onhoorbaar in de lichte bries die het schip
tegenwoei, en slenterde gedwongen verder ; vervuld van eenzaamheid
en met de smaak van het hopeloze in zijn mond. Zijn gedachten gingen
zich meet en meet met Rufino bezighouden, die daar onbewogen zat te
kijken naar de einder, alsof hij verwachtte daar plotseling een wonderbaarlijk eiland te zullen zien opdoemen.
Maar Rufino verwachtte filets ; hij was heel stil en ingekeerd, blij dat
alleen water en lucht hem omringden, en dat hij enkele uren de tijd had
om daarin zijn gedachten te laten dwalen. Zijn ogen zagen niets dan
avondlijke vlammen aan de horizon; het stille branden van deze wereld,
waarin ons hart verloren drijft.
II
Het vooronder was in twee delen verdeeld, gescheiden door de nauwe
gang die op de trap uitliep, welke aan dek voerde. In elk van de beide
afdelingen konden vier man slapen, en er was bovendien aan het einde
van de gang nog een smallere cabine tussen de ribben van de boeg ingeklemd, zonder direct licht van buiten; een treurige tent die door alien
verafschuwd werd. Daar was slechts plaats voor twee, en sinds Palomino
ziek was en men ruimte over had, liet men hem daarin ongemoeid en
bleef de andere kooi onbeslapen.
Rufino deelde het bakboordlogies met Ole Pedersen en de beide
kameraden Bruce en Watson, twee potige knapen uit de Middle-West,
met al heel wat zee-ervaring. Die lagen voortdurend met elkander overhoop en toonden daardoor juist een soort van onafscheidelijkheid;
waar de een rondhing, verscheen al gauw de ander. Aan de overzij, in het
stuurboord-logies sliepen Nichols, Paramour en nog een paar anderen.
Zij vormden onwillekeurig een wereld op zichzelf door de gesprekken
en de grappen die zij samen beleefden, zonder medeweten van hen die
aan het achtereinde van het schip woonden en toch hun maats waren.
Toen Rufino aan boord kwam, hadden zij het eerst vanzelfsprekend
gevonden, dat hij zich bij Palomino zou installeren, al scheen deze voorlopig nog ziek te blijven. De twee Spaans-sprekenden moesten maar
zien hoe het met elkaar te vinden, en niemand was op het gezelschap
van de bleekbruine Mexicaan gesteld. Maar Rufino had vlakweg geweigerd toen hij gezien had dat hij daar met de Mexicaan alleen zou zijn,
terwijl er in het bakboord-logies nog een Brits vrij was. Hij zei dat hij er
niet voor voelde als ziekentrooster te beginnen en liever geen besmet131

ting wou oplopen. De anderen konden hem geen ongelijk geven, en zo
zette hij zijn bagage neer onder de brits van Ole Pedersen, en werd hij
slaapgenoot van Bruce en Watson. Hij wist vooruit dat het hem gemakkelijker zou vallen zekere onaangename details van zijn persoon verborgen te houden voor drie kameraden, dan voor een, met wie hij een
kleinere en intiemere ruimte zou hebben moeten delen, die ongetwijfeld
ook tot meer ongedwongenheid en vriendschappelijk verkeer zou hebben genoopt. Hij vertoonde een vreemde afkeer voor het met-zijntweeen-zijn ; instinctief voelde hij dat hij de massa nodig had om zich te
kunnen handhaven. Hij moest alle persoonlijk contact vermijden om
niet het waardevolste van zijn eigen persoonlijkheid, het nieuwe en nog
een weinig beklemmende, te verliezen. En hij was blij dat alles tot dusver zo gunstig gelopen was.
Ole was nog halfweegs een kind, gemakkelijk te behandelen en nog
gemakkelijker op zijn plaats te zetten; Bruce en Watson bekommerden
zich weinig om anderen, ze gingen hun eigen gang en hadden genoeg te
doen met hun liefhebberijen: Bruce met zijn aapje 'Cyrus' dat hij na
werktijd uit de zelfgetimmerde kooi haalde en op zijn schouders liet
klimmen, Watson met de papegaai Toro' die hij ergens in een Zuidamerikaanse haven voor bijna geen geld gekocht had, en die hij tevergeefs probeerde te leren praten. Op zijn gunstigst gaf de papegaai een
luid gekrijs ten beste, en het enige wezen dat hem een woord ontlokte,
was de aap, die hij woedend, met opgezette veren uitschold: `Marrrricon !' De beide beesten haatten elkaar, en sinds Bruce en Watson terzelfdertijd geleerd hadden dat `marico'n' zoveel betekende als `schandknaap',
had het gedrag van de dieren ook het hunne bepaald. Zij maakten voortdurend ruzie, zonder daarom elkaars gezelschap te mijden; in de grond
immers kostelijk geamuseerd door de potsierlijke koketterie van de
aap, en de clericaal-onmatige verontwaardiging van de papegaai. Rufino beschouwde beide matrozen als grote kinderen, en lachte bij zichzelf dat hij nu inderdaad in een kinderkamer terechtgekomen was, en
nergens veiliger had kunnen zijn. Hij zag hier de mensen onschuldiger
en kinderlijker dan hij hen ooit gekend had, en dit stijfde hem in de
overtuiging dat hij nets beters had kunnen doen dan naar zee te gaan
en aan te monsteren op de 'Proxima Centauri'.
Het was dwaas genoeg, maar de twee dieren schenen op dit s chip
meet behept met menselijke ondeugden dan de mensen zelf. Deze waren, voorzover Rufino het nu al meende te overzien, nog half-en-half
knapen; zelfs de bootsman had immers een goedmoedigheid die men
elders maar zelden vond bij bazen en opzichters. Dan waren er nog
Nichols en Paramour, en de kok en de timmerman die hem onverschil132

lig lieten, omdat hij vender weinig met hen te doen had buiten werktijd.
Hij zou zijn weg wel vinden, en hoopte op de zee die het verleden en
alle.vergane afval wegspoelt, — en op de sterren die naar zijn mening het
lot bepaalden van de aan wetmatigheid gebonden dingen.
Het nieuwe leven had niets nieuws ; het leek alsof hij altijd zo geleefd
had. Zijn verlangen was nu, tussen herinnering en werkelijkheid, een
zwevende, trillende ontroering geworden, zonder hevigheid in citing
of vrees voor vermindering. Het had al het andere dat ongewilde noodzaak geweest was, zacht verdrongen; het hatelijke onverlangde lag nu
tegen een vage, vormeloze achtergrond. Zo ver terug als de achtergelaten en alweer bijna-vergeten havens. Nog meer : het was hem of hij
altijd had gewild zo vrij en rein te leven als hem thans vergund was; als
waarvoor hij had gestreden in de angstdroom van het land, in de benauwenis waarmee hij door het continent getrokken was, op weg naar
nieuwe levenszeeen. Dat lag nu ver terug, onder de horizon van duidelijke herinnering; verzonken in de nevel die de oceaan van heden scheidt
van die van gisteren. Wat was werkelijkheid, het nieuwe heden? Al het
voorbije had zich opgelost in tijdeloze brij van flauwe nagevoelens, pijn
die op een honger of op slaap leek, — op de dunne, licht-geparfumeerde
lucht waarmee je nieuwe zeeen kon ruiken en nieuwe werelddelen. En
rustig was het, te weten dat hem niets meer wachtte, niets meer hem uit het
lood kon slaan ; dat het voorbije nooit meer vat kon hebben op de open
koers, de ruimte, ruimte, ruimte tussen lucht en water. Dit was vrede.
Dit was eindelijk de vrede die met diepe teugen ingeademd werd en tintelde in alle ledematen, en hem voor een poos lang stil deed staan, tegen
een luchtkoker geleund, om de ogen te sluiten en te denken dat dit
ogenblik gelijk was aan een eeuwigheid. Dat telkens uit de mens van dit
moment een nieuwe wordt geboren die anders is, in andere netten van
wetmatigheid gevangen, worstelend om bevrijding, — vrij, en in een
nieuw moment alweer gestorven, weg ... Gedaan zoals de dagen bij het
ondergaan der zon. `Zijn' was gestadige geboorte en onweerhoudbaar
sterven, dagelijks, van uur tot uur. Nog nooit had hij dit zo sterk ervaren als hier en nu. Het ogenblik was daar, voor eeuwig als gebeurtenis
en niet meer ongedaan te maken. Toch machteloos verdrongen door
het nieuwe ogenblik, het zich vernieuwende dat geen duur kon dulden.
Het verleden was een zinkende, vermolmende massa, homogeen, maar
uit elkander spattend tot onherkenbare molekulen ; het nieuwe leven
echter een onophoudelijk verspringen van geheel verschillende momenten, telkens anders, telkens verrassend, — met alleen de wil in ons het vast
te houden, even Langer dan het leven duldde, en dit trage in ons meegesleurd te weten naar het lokkend-onbekende, het onzekere en toch
opene, — de wereldruimte.
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Dat was avontuur. Dat bleek het avontuur van Zijn, dat mensen `vrijheld' noemden. Dat was het nieuwe leven dat hij had gewild tot elke
prijs. Op eigen benen staan, bestaan, uitstaan.
Rufino haastte zich naar het achteruit, waar emmers en gereedschap
werden bewaard. Er viel nog van alles te doen; ze zouden morgen, voor
het eerst sinds hij aan boord was, weer een haven binnenlopen. Hij
moest nog wennen aan de voorstelling dat voor een korte tijd de horizon
weer afgesloten zou zijn, en zijn ruimte ingekrompen. Hij voelde een
lichte vrees voor het land, maar wist dat hij die overwinnen zou en op
den duur geheel verliezen. Hij wist ook, dat het land geen vat meer op
hem hebben kon; het was een stuk verleden geworden, dat onherkenbaar en verbrokkeld lag in grijze verten. Nu en dan spoelde een stuk
tegen hem aan en dreef weer weg. Flijzelf bleef vrij, zoals een schip dat
wel gemeerd wordt, maar niet opgeslokt kan worden door het land; het
vergaat op zee of wordt gesloopt, niet op de kant getrokken. Hij wist
wat hem te doen stond.
In het logies had Ole hem gevraagd, of zij samen de wal op zouden
gaan. Maar hij had geantwoord : `Dat kost alleen maar geld. Man, ik
ben pas weer aan boord en ben blij dat ik een schip onder mijn poten
heb. Ik denk er voorlopig niet aan, door straatmodder te baggeren.'
Ole had onwillekeurig naar Rufino's blote voeten gekeken, die uit de
kooi hingen, en vond de uitdrukking `poten' opeens zo koddig, dat hij
in een belle lach schoot en zich voornam, ook maar aan boord te blijven
en geduld te oefenen in zijn toenaderingspogingen bij Rufino, wiens
eenzelvige ondoorgrondelijkheid hem meer en meer aantrok.
In een opwelling om zich te verontschuldigen, zei Rufino even later :
`moat ga je ook eigenlijk aan wal zoeken ? De vrouwen is het er alleen maar
om te doen, je zoveel uit de zak te kloppen als ze maar kunnen, en wat je
ervoor in de plaats krijgt, is zo'n bedroefd beet] e, dat je er net zo goed van
of kunt zien. Om maar te zwijgen van allerlei ziekten, jongen ...'
`Ga jij dan nooit naar zulke vrouwen ?' vroeg de knaap gretig.
'Wel ...' zei Rufino ontwijkend. moat kon hij antwoorden? Het kind
zou hem toch niet kunnen begrijpen. 'Als je ooit een vrouw tegenkomt
waar je werkelijk voor voelt ... al is het een hoer ... dan is het wat anders.'
`Het is, dat je soms voor elke vrouw wel wat voelt.'
`Zo bedoel ik het niet. Maar ... je bent ook nog te jong om dat te
snappen.'
Ole's vlasblonde kop schudde van neen. `Zeg dat niet. Ik ben al met
verschillende vrouwen samen geweest. Maar je hebt gelijk, het heeft niets
te betekenen als je niet werkelijk van iemand houdt. En dat hoeft niet
bepaald een vrouw te zijn.'
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Rufino keek hem verbaasd aan, vanuit de donkere brits waar hij lag.
' Je bent nog een echt moeders-kind,' zei hij, en ging een weinig verliggen om de lust meester te worden, Ole over zijn kop te strijken. De jongen bleef nog een tijdje zitten op een van de zeemanskisten die daar
stonden, in gedachten verzonken. Hij was in werkelijkheid nooit een
moederskind geweest ; zijn laatste jaren aan wal had hij in een gesticht
doorgebracht, zijn vader kreeg hij maar zelden te zien. Maar Rufino kon
dit alles niet weten, – hij zou het hem op een keer wel vertellen, als hij
maar luisteren wilde.
Nu stond hij daar op het achteruit zijn kleren te wassen, en Rufino
zag hem weer, met wind en zon in zijn bijna witte ragebol, het lichaam
tenger en taai ; met grote gebaren het fladderend ondergoed vasthakend,
terwij1 hij nu en dan ophield om de waterspatten en haren uit zijn gezicht te vegen. Zo jong nog, met heel een leven voor hem, en heel een
aardbol. Het vertederde Rufino, zoals het spel van Watson en Bruce
met hun dieren hem begon te vertederen, en zelfs de schommelende
zeemansstappen van Amos Fyffes, de manier waarop die op zijn pijpje
kauwde en monsterend zijn blikken liet gaan langs het want en de winches en de horizon. Het was alles zo gewoon, en toch zo nieuw, zo bevrijd, zo schuldeloos. Hoe goed zou het zijn, wanneer dit alles even rustig en gezuiverd bleef, jaar-in jaar-uit, totdat het einde kwam dat hij zich
nog niet kon voorstellen omdat het verloren lag in de eeuwigheid van
deze wereld. Zou het alleen aan hem liggen, dat deze vrede duurzaam
bleef? Zou het bestand blijven in de harde, wetmatige verandering der
dingen? Lag alles werkelijk aan zijn eigen willekeur? Hij was feitelijk
niet ouder dan Ole, – een kind nog. En niet jonger dan Amos ; teruggekeerd tot het rust- en steunpunt van zijn wezen, ervaren en gerust.
Hij begon het schip lief te krijgen, dat hem door dit avontuur van
bezinning droeg. Goed, onverstoorbaar schip ; vuil schip dat dagelijks
zijn hele zorg en inspanning vroeg, maar dat hem daarvoor dan ook
vender bracht, door alle golven en geheime stromen, smal en zwart met
zijn mysterieuze naam van 'Proxima Centauri' ; met zijn verborgen
zwoegende machines en zijn nauwe ranke schoorsteen. Met zijn brug
waarop de kapitein gelijk een god zijn wereld overzag, en de stuurman
rondliep als een toornige aartsengel. Met zijn limbo in het achteruit,
waar zwarte machinisten en verfomfaaide stokers sliepen, en de gonzend-stille warmte van het matrozen-logies vooruit, waar hijzelf thuis
was.
Thuis, voor het eerst sinds onberekenbare tijd. Sinds de mythischverre tijd dat hij een man gekend had, die de zee ook lief had en de open
wind, en net als hij gevlucht was door de woeste steden en het barre land,
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naar nieuwe oceanen, donkere zeeen waarin heel alleen een mens verglijdt en ondergaat. Gezonken in het verleden, in de dood ... en toch
herboren, alweer op zijn schip, een wandelende over golven en een
wuivende in de wind ; denkend onder het hoge blauwe hemeldak, met
binnen in hem een verwachting, warm en fris en lachend als een pasgeboren kind. Het was waar, dat veel mensen in hun bed stierven, of in een
bloedplas op de vloer ... Hij Wilde er niet aan denken; het ging hem niet
meer aan. Er lag een eindeloze afstand tussen het bestaan van zulken en
het zijne hier op zee. Hij had zich uitgeleverd aan een andere mogelijkheid, een andere orde; het leek zelfs of hij in een nieuwe mensenkaste
was terechtgekomen, waar eerlij ker en minder troebele wetten golden, en
een oprechtere willekeur. Daarin leefde hijzelf onverstoord, als een gedachte uitgezonden naar heel verre oorden, die rap zijn weg vindt en begrij pt.
De bootsman was nabijgekomen. 'Vent, je staat te maffen,' schreeuwde hij Rufino toe, zijn woorden onderstrepend met het mondstuk van
zijn pijp. Rufino maakte een gebaar van hopeloosheid en ging ijverig
voort met schrobben. Ole die de uitbrander gehoord had, keek steelsgewijze langs zijn wasgoed naar wat verder zou gebeuren.
Er gebeurde echter niets, want Amos Fyffes liep door en lachte in zijn
vuist om het verbouwereerd gezicht dat Rufino had opgezet.

III
De Spaanse matroos was niet zo land-hongerig als zijn maats. Hij gunde
de haven niet meer dan een paar schuwe blikken ; zij kwam hem vuil en
rumoerig voor, ofschoon het maar een dorp was van niet meer dan enkele honderden huizen, grotendeels tegen een paar heuvels aangekleefd
en rijkelijk afgewisseld met palmen en ander groen. Beneden bij de aanlegplaats was echter veel geschreeuw en weinig haast ; de uren die het
schip hier doorbracht met lossen en laden, duurden Rufino maar al te
lang.
Hij was in het middenruim gekropen, bij Nichols en Watson, om de
balen te verstouwen, die met geregelde tussenpozen naar beneden gedaald kwamen. Op deze manier hoefde hij niets te zien van de wal, enkel
een vlekje van de onbarmhartig-blauwe hemel. Het enige nadeel was de
ondraaglijke hitte, daar, onder in de scheepsbuik. De beschut-liggende
haven was warm in de blakerende tropenzon, maar dat was koelte vergeleken met de stekende broeikashitte in het benedenruim, die kleverig
zweet uit alle porien tevoorschijn prikte.
Nichols en Watson werkten beiden met ontblote bovenlijven, maar
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Rufino had er – echt Spaans – nog niet toe kunnen besluiten hen na te
volgen. Zijn schaamachtigheid in het vooronder en bij het werk zou in
het oog gelopen zijn, had hij zich niet ook in de gewone omgang van
iedereen afzijdig gehouden en zich onverbeterlijk eenzelvig getoond.
Nu leek het alleen maar dwaas, dat het half-open hemd met korte mouwen op zijn lijf vastgekleefd zat, en volbestoven was met pluis en vuil.
Wanneer Nichols hem nu en dan grinnikend van onder zijn zware wenkbrauwen aankeek, was het alleen maar uit spot om Rufino's klaarblijkelijk gebrek aan lichaamskracht. Terwijl Watson en hij de balen met het
grootste gemak hanteerden, stond Rufino elke keer als hij er een weggewenteld had, te hijgen als een oude stoombarkas. Ze merkten niet
eens dat Rufino zich soms moest uitrekken om de pijn tegen te gaan, die
zich in zijn rug en schouders vastgebeten had.
Toch dwong een starre trots, een wilde eerzucht tegenover zichzelf
– meer nog dan de noodzaak om eerlijk zijn portie werk te verrichten –
Rufino om geen kamp te geven en niet achter te blijven bij de beide kameraden in het ruim.
le moet meer aardappels eten,' spotte Watson toen ze een paar minuten gauze hadden, die hij gebruikte om zich achterover te smijten op
een van de balen.
`Spinazie,' meende Nichols grijnzend. Maar Rufino glimlachte enkel
en pulkte met spitse vingers het plakkende hemd van zijn lijf, in de hoop
dat er wat verfrissende lucht tussen zou komen. Het bleef echter zo heet
dat het hem begon te duizelen en hij enkele ogenblikken de ogen moest
sluiten om weer tot zichzelf te komen.
Een harde spotlach verscheen op het gezicht van Nichols. `Ik dacht
dat het ook heet was in Spanje,' plaagde hij. 'Dan moet je eerst eens komen in Guayaquil of in Buenaventura, wat ? Daar word je eenvoudig
uitgekookt als een handvol botten in een grote ketel soep.'
`Ik was net zo lief arbeider in een ijsfabriek,' zei Watson. 'En leve
San Francisco.'
`Het went wel,' trachtte Rufino nog met moeite uit te brengen. Ze
konden niet verder meer discuteren, want reeds waarschuwde een
schreeuw van boven, dat er weer lading in aantocht was en de drie beneden gereed moesten staan om aan te pakken.
Na enkele uren wist Rufino zelf niet meer hoe hij terug aan dek gekomen was ; hij had het laatste uur gewerkt met een donkerblauwe nevel om zich heen, waarin hij de voorwerpen ternauwernood meer onderscheiden kon, en zijn ledematen bewogen gevoelloos, spinnewebachtig.
Maar toen ze de luiken gesloten hadden en het schip alweer van de steiger afzwenkte, ving het gauw genoeg de eerste bries die Rufino weer
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wat tot zichzelf terugbracht. Over enkele uren zou dit land alweer onzichtbaar zijn, en de angst die hem sinds zij in de haven waren, verstard
had, opnieuw van hem afglijden, hoopte hij. Langzaam liet hij zich
langs de trap naar het vooronder zakken en viel op zijn strozak in een
diepe, urenlange slaap.
Het moest al nacht zijn toen hij wakker werd, met nog de naweeen
van zijn vermoeienis in rug en schouders. Hij keek op zijn horloge en
wilde weer al zijn vrije uren verder slapen, totdat Bruce zou komen om
hem te wekken. Hij rook evenwel de open zee en de milde windzucht
die door de patrijspoort naar binnen viel tegelijk met het zachte gesis van
water aan de boeg, en dat deed hem geheel ontwaken in het koesterend
besef van opnieuw-geborgen te zijn, binnen de veilige wilde spleet tussen
nachtgewelf en waterdonkerte,–het ontzaglijke kanaal waaruit hij dagelijks herboren werd. Opeens had hij zin om overeind te staan in de
nacht, rechtstandig in de duisternis weg te zinken, terwijl zijn handen
reikten naar de sterren. Het was als lokte de nacht om het schip met een
tedere, gonzende muziek. Hij kleedde zich haastig aan en ging terug
aan dek.
Inderdaad was het de schaduw van muziek geweest, wat hij – vermengd met het lichte ruisen van de zee – gehoord had.
Op het achterruim zat een troepje mannen die speelden, neurieden en
zongen. Een van hen had een trekharmonica, en naderbij gekomen zag
Rufino dat het Paramour was. Ook Bruce was daar met zijn aapje, dat
hem onrustig van de ene schouder naar de andere kroop en weer terug.
En dus ook Watson, met zijn papegaai op de knie, heel stil en met scheefgewende kop en wit-gesloten ogen naar de gerekte tonen van de trekharmonica luisterend. Zelfs de bootsman, op zijn pijpje kauwend, zat er
zachtjes zijn goedkeuring bij te knikken, op de maat van de melodie.
Niemand sprak een woord toen Rufino zich bij het troepje kwam voegen. De nacht had hen allen aangetrokken op deze stille plek, waar de
sterren tussen de toplichten hingen, luchtig zwaaiend achter het aan
duisternis verbonden want. Een fluweelachtige weerschijn blonk op het
donkere water; in de verte dreven een paar lichtjes voorbij ; geen sterren konden die zijn.
Bruce zong nu en dan mee met de smachtend-uitgehaalde tonen van
Paramour's instrument, terwij1 het neurien kwam van de oude Amos,
telkens als het lied ouderwets genoeg was om weke herinneringen bij
hem op te roepen. Rufino echter klonk dit alles nieuw, want de muziek
was in zeldzame harmonie met deze open, onbegrensde nacht; met het
ritme van de smalle golven-reeksen en het trage ademen van de oceaan.
Een harmonic die hem geheel en al omzweefde, zodat hij nu ook ver138

bondenheid voelde met de anderen hier, –niet meer de wage vijandigheid
die hem van meet af aan op zijn hoede had doen zijn op dit schip, maar
een gelijkgestemdheid van aller verlangen en gelijkgerichtheid van hun
lot, overgeleverd aan de willekeur van weer en wind, gedragen door
onbekende diepten van deze oceaan.
Wanneer de muziek voor een wijle zweeg, scheen het schip zelf, en de
nacht waarin het opgenomen lag, de melodie in donkere echo's te vervolgen; verwaasd en onbestemd zoals de rook die uit de schoorsteen
neersloeg naar de dichte verten, – echo der aanwezigheid van mensen,
en schaduw van hun route door de ruimte.
`We hebben nog een dokter aan boord gehad,' zei Amos opeens, met
een hoest om de stilte te verbreken die hem begon te benauwen en hem
triest maakte.
`Voor de Mexicaan?' vroeg Paramour, terwij1 zijn harmonica openviel met een flauwe toon, die leek op een zucht.
`Het is niet zo erg met hem als het scheen,' vervolgde de bootsman.
'Ik wed dat we hem in een, twee dagen weer aan dek hebben.'
`Het heeft lang genoeg geduurd,' meende Watson. En Bruce, zijn
aapje tussen de oren krabbend, zei : 'Cyrus heeft af en toe ook van die
kuren, zonder dat je er achter komt wat hem precies mankeert.'
Vat wil je anders dan apekunsten van een aap,' schimpte Watson
dubbelzinnig; maar Bruce nam het meteen op voor zijn lievelingsdier,
en schold terug : 'Omdat hij hersens heeft, en meer kan dan alleen maar
een woord nabauwen. En wat voor een woord.'
`Een Mexicaans woord,' zei Paramour met een hoofdbeweging in de
richting van het vooronder.
Niemand sloeg verder acht op deze vriendschappelijke ruzies, die al
zo lang duurden als Bruce en Watson elkaar ontmoet hadden, en die
zelfs niet schenen op te houden wanneer zij, zoals gewoonlijk, samen de
wal op trokken.
Amos Fyffes was met zijn gedachten nog bij de zieke matroos, en ging
voort: 'Als iemand van de bemanning langer dan een week ziek is, kun
je er zeker van zijn dat er jets niet pluis raakt met de schuit; dat staat zo
vast als een huis. Het werkt aanstekelijk. De zieke verpest het schip.
Daar kun je de gekste dingen mee beleven, dat heb ik dikwijls genoeg
ondervonden.'
`Bijvoorbeeld?' vroeg Paramour, die uit California stamde en nog
bijgeloviger was dan de rest.
`Bijvoorbeeld wat ik een hele tijd geleden meemaakte op een schuit
die op Japan voer. De uitreis was niets dan zoete-koek geweest, gesmeerde boter. Maar nauwelijks waren we uit Yokohama op de terugreis, of
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de kapitein kreeg een laadboom tegen zijn achterhoofd, en daar had je
de poppen aan het dansen. Het was een vrij grote vrachtboot en we hadden een half dozijn Jappen bij de crew, die bij elkaar woonden in een
apart logies op het achterdek, waar je ze gemakkelijk in de gaten kon
houden. Wat ook nodig was, omdat ze anders voortdurend dobbelden
en ruzie maakten en mekaar overhoop staken. De kapitein was al meer
dan een week lang niet te zien geweest toen wij Honolulu passeerden,
en er gingen allerlei geruchten dat hij er erg aan toe was, soms hardop
lag te malen in zijn brits en dan weer plotseling in zijn pyjama op de
brug verscheen om de wildste bevelen te geven, terwijl de stuurlui dan
de grootste moeite hadden om hem weer onder de wol te krij gen. Ze deden natuurlijk alien wat ze konden om die toestand voor de mindere
bemanning verborgen te houden, maar iets ervan drong toch door–geen
enkel schip vaart op de duur met geheimen rond – en zelfs de Jappen
schenen er lucht van gekregen te hebben, ofschoon ze zelden of nooit
met de rest van de crew verkeerden. Ze hielden zich al die dagen merkwaardig kalm, je had geen kind aan ze.
Tot op een keer, op een avond – net zo'n kalme warme avond als
deze – een lange, ijselijke schreeuw ergens van de brug of naar beneden
klonk. En daarna doodse stilte. Het was een menselijke schreeuw, en
toch dierlijk-luid, zoals wanneer die aap van je tekeergaat, Bruce.
Maar nog hartverscheurender klonk het. Verschillenden van ons die de
wacht hadden, ikzelf ook, stormden naar het midscheeps, de trappen op,
om te zien wat er aan de hand was. Nou, we waren nog niet boven, of er
klonk een tweede schreeuw, even beestachtig ; maar nu van het achterdek. Het bracht ons volkomen uit de koers, want we hadden niet anders
gedacht dan dat er iets vreselijks met de kapitein gebeurd was. Toch
kon hij onmogelijk op twee plaatsen tegelijk zijn !
Ik liet de anderen dus alleen clOOrgaan en stormde terug naar het
achterdek. Mijn instinct dreef mij naar het logies van de Jappen. De
deur zat op slot. Waar die kerels de sleutel vandaan gehaald hadden, mag
de droes weten. Ik ramde de deur open met mijn voile kracht, gereed
om ze alle zes te lijf te gaan als ze daarbinnen waren. Destijds was ik nog
een potige kerel, al zeg ik het zelf. Toen de deur openvloog, viel ik in
een lege ruimte. Niettemin had voor mijn gevoel die schreeuw nergens
anders vandaan kunnen komen, en wel vOOrdat ze het logies op slot gedaan hadden. Waar konden ze overigens gebleven zijn, die zes dooiersmoelen ... ?
Ik terug naar de plaats vanwaar ik gekomen was. Halverwege op de
trap wend ik opeens omvergerend door een Jap. We rolden samen over
het dek, tot tegen de reling aan; ik had hem bij zijn bleke strOt gepakt
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– die kerels voelen aan als een geplukte kalkoen – en ofschoon dat beest
een greep had in mijn lenden, die mij God en alle heiligen deed vervloeken van de pijn, liet ik niet los. En opeens liet hij mij schieten, met
een reutel, zodat ik in het flauwe deklicht kon zien dat hij bloedde. Ik
had hem niet gestoken, dat moest al tevoren gebeurd zijn. Ik krabbelde
overeind en zag dat de kerel lag te sterven. Hij sloeg in krampen om
zich heen als een pas-gevangen kraak, en ik begreep dat ik hem veilig
kon laten liggen om voor de derde keer te proberen boven te komen,
waar op dat ogenblik een geweld was van jewelste, en al een paar schoten vielen. Met twee treden tegelijk vloog ik de trap op.
Jawel, daar waren ze aan de gang geweest ! Er heerste een consternatie van belang in de kapiteinshut en daarbuiten. Ik kwam nog juist op
tijd om de tweede stuurman die de wacht had, in mijn armen op te vangen. Hij stierf een paar dagen later van een jaap in zijn hals en twee steken tussen zijn ribben. Geen betere pieten om met messen om te gaan
dan die Jappen. Hebben jullie ze nooit op een jaarmarkt bezig gezien?
In zijn hut lag de kapitein halfnaakt achterover op zijn sofa; dwars
over zijn buik een grote snee waar zijn ingewanden uitpuilden. Het
bloed kon je van de vloer hozen. Toen wij de hele averij konden overzien, lagen daar drie Jappen, hardstikke dood, en twee gewond, die natuurlijk meteen in de boeien gingen. De zesde Jap was nergens te vinden en bleef zoek. Ik denk dat hij overboord gegaan is toen hij zag dat
hun zaak finaal mis liep. Van de bemanning waren er, behalve de tweede
stuurman, alleen een paar licht-gewonden. Maar ik kan je verzekeren
dat het vender een reis wend, brrr ... Ik breng liever een maand in een
grafkelder door.'
`Ze hadden de zaak overvallen, en waren bij de ouwe begonnen?'
vroeg Bruce verbouwereerd, onwillekeurig zijn aap zo vast tegen zich
aandrukkend, dat het beest jammerlijk begon te piepen.
`Net wat je zegt. Ze hadden met de weerloze stakker Harry Killy gespeeld, zoals ze dat noemen; dat is zo de gewoonte in hun land met de
sjieke lui. Semmoeraais noemen ze die moordenaars. En we hadden een
stuk of wat kisten goud aan boord, dat wisten de smiechten!'
`Ik vraag me alleen af, wat de gil was die van het achterdek kwam,'
zei Rufino, die ineengedoken, met het hoofd in de hand had toegeluisterd, ontzet omdat dit bloedig verhaal hem een ander bloedig tafereel
voor de geest bracht, dat hij allang verdrongen en vervaagd dacht.
`Godweet of die schreeuw niet van het schip kwam, om ons te misleiden, zodat we niet allemaal tegelijk naar de brug zouden hollen,' verzekerde Amos ernstig. Ten andere verklaring hebben we nooit gevonden. Het schip was niet meer pluis; hoe kon zoiets anders gebeurd zijn?'
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Het griezelige verhaal paste kwalijk bij de stille, weidse avond die zo
harmonieus en muzikaal begonnen was. Het leek alsof nu ieder ogenblik een schreeuw van de brug of uit een van de gapende luchtkokers
kon komen. Door dit contrast wellicht, genoten ze juist zoveel van
zulke herinneringen. Maar Rufino huiverde en voelde weer alle vermoeienis van de dag op hem wegen.
`Het wordt ook meer dan tijd dat die vervloekte Mexicaan overeind
krabbelt,' zei Paramour met jets ongerusts in zijn stem. En de bootsman tegen Rufino: `Ga morgen eens met hem praten. Het is immers een
halve landsman van je, nietwaar ?'
`Goed,' antwoordde Rufino, opstaand met een gebaar alsof hij de
nacht van zich wegstiet.
Een grote onrust had hem eensklaps aangegrepen en rukte aan zijn
borst. Hij hijgde ervan, maar kon Been reden vinden. Het was als een
hoge zee die plotseling komt opzetten, zonder wind en zonder merkbare verandering in het weer.
Iv
De Mexicaan die Palomino genoemd werd, lag met zijn rug naar de
deur gekeerd toen Rufino na vergeefs aankloppen, eenvoudig naar binnen stapte. Hij had zich tot nu toe nog niet om de zieke bekommerd,
bang om in aanraking te komen met iemand die misschien zijn vroegere
omgeving aan wal gekend had, en ook om elke kans te vermijden, met
de ander in deze kleine hut te moeten samenwonen. Hij bleef in de deur
staan, en vroeg met ietwatgeforceerd accent, of het hem al jets beter ging.
De Mexicaan verroerde zich niet.
`Het is hier ook zo donker en bedompt,' troostte Rufino. Weet je dat
het aan dek het prachtigste weer van de wereld is ? Niet te heet en niet te
koel ... zoals maar zelden. Je moest het eens proberen.'
Palomino antwoordde alleen met een diepe zucht. En na enig aarzelen
vervolgde Rufino volgens zijn opdracht : Wanneer je er niet heel erg aan
toe bent, zou ik het eens wagen. 1k weet bij ondervinding dat overeindkrabbelen soms dadelijk helpt, en je je dan meteen een ander gaat voelen. Probeer het eens ...'
Hij wachtte of zijn maat niet een enkel woord zou zeggen, of tenminste kijken wilde wie gesproken had. Maar hij zag slechts een arm bewegen en Palomino het smoezelige kussen over zijn hoofd trekken, als
om alles of te weren wat tegen hem gezegd werd. Daarom ging Rufino
een weinig geergerd voort, terwijl hij nog een stag naar binnen deed:
' Je moet ook weten dat het kwaad bloed begint te zetten bij de anderen.
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Ze vertrouwen het niet helemaal. Daarvoor zijn het ook gringo's, niet?
Maar wat heb je eraan als ze je de eerstvolgende haven van boord zetten
en je hele gage aan een hospitaal geven. Heus ...'
Met een ruk draaide Palomino zich om, terwijl hij een woordenstroom naar Rufino uitspoog: 'Vervloekte honden, wat denken jullie?
Zeker dat ik voor mijn plezier hier lig te kreperen. Om de kletspraat van
die dorpsdokter die jullie wat wijsgemaakt... die... verdomme-nogtoe... wat ...'
Hij begon opeens te stotteren terwijl hij Rufino aankeek, en kon geen
woorden meer vinden. Hij bleef hem met half-open mond aanzien, sloot
weer even de ogen en opende ze opnieuw. De boosheid trok langzaam
van zijn gezicht weg, – zoals de schaduw van een wolk over spiegelgladde zee verglijdt. Het had nu lets weeks en dwepends, ondanks de
magerte, en deed Rufino even aan Elizondo denken.
`Ben jij de Spanjaard die in Acapulco aan boord gekomen is?' vroeg
Palomino op heel andere toon.
la,' antwoordde Rufino. `De anderen ...'
`Laat ze doodvallen, de anderen. Kijk, ik ben ziek genoeg, ziek van
het hele gedoe. Misselijk. Het enige fatsoenlijke wezen hier aan boord
is de scheepsjongen. En die is bang van me. Waarom?' Hij maakte een
wuivend gebaar, als om een onaangename gedachte weg te jagen. `De
rest is net als die vervloekte aap. En om hunnentwil zou ik soms ...'
`Om jezelfs wil,' zei Rufino, blij met zijn plotseling succes. `Komaan,
je bespaart jezelf de grootste moeilijkheden ...'
`En jou een boel extra-werk, als het dat is ...'
`Nou, en als het dat eens was? Wees niet zo idioot.'
Palomino zweeg even. Hij keek Rufino strak aan en zei opeens :
`Goed, terwille van jou... dat is een reden... Goed, we zullen zien...'
Het maakte Rufino heel verlegen; hij moist niet wat hij ervan denken
moest. Het liefst wilde hij weg. Waarom droeg de bootsman hem ook
zoiets onzinnigs op? Hij was toch geen pastoor ...
'1k wed een halve dollar dat je Ricardito heet,' zei Palomino met een
glimlach, – het licht-arrogante glimlachen van een reconvalescent.
`Rufino Lopez, om je te dienen.' Rufino verviel onwillekeurig in de
formele beleefdheidstoon die in Mexico heerste. Toch klonk het hem
zelf potsierlijk toe, nu hij het eenmaal gezegd had.
Palomino lag stil naar hem te kijken. `Goed,' zei hij weer opeens,
`goed, hermanito' (en dit 'broertje' klonk bijna teder uit zijn mond) `zeg
aan wie je gezonden hebben, dat ik opsta... dat ik mijn best zal doen
weer aan het werk te gaan... Natuurlijk ...'
Zijn toon, waarin het verwijt gesuikerd was tot een bijna weke vrien143

delijkheid, beschaamde Rufino. Deze haast vrouwelijke omzichtigheid
ontwapende hem volkomen. Verlegen antwoordde hij : 'Ik zou ook wel
uit mijzelf gekomen zijn, maar ...'
Palomino keek hem weer aan met zijn vreemde blik, en Rufino merkte nu pas dat het eigenaardige van zijn gezicht voortkwam uit de verschillende kleur van zijn ogen. Het ene was lichtbruin en het andere
blauwgrijs. Zonderling. Of dat de reden was dat men hem hier aan
boord niet mocht lijden? Rufino scheen het veeleer iets aantrekkelijks.
`Als het je plezier kan doen, geloof ik je,' zei Palomino langzaam, en
reikte zijn hand ten afscheid. 'God, wat een smalle hand,' voegde hij er
nog aan toe, terwij1 hij die van Rufino losliet.
Was het een lichte spot die in zijn vriendelijkheid dexirklonk ? Alles
leek even dubbelzinnig wat Palomino uitte. Het ergerde Rufino die
bromde : 'Breed genoeg om een blauw oog bruin te stompen.' En hij beet
zich op de lippen, omdat hij dit niet bedoeld had, wat de ander als een
persoonlijke toespeling had kunnen opvatten. Deze scheen er geen acht
op te slaan.
Een paar uur later, tegen de middag, was Palomino inderdaad aan
dek ; mager, met brede, hoekige schouders, een blauwzijden doek om de
hals geknoopt, en duizelig van het nieuwe zonlicht. Hij hield zich aan
de reling vast, toen hij langzaam naar achteren liep; nu en dan rochelde
hij en spuwde in het water. Amos Fyffes kwam hem tegemoet op het
achterdek : `Goed dat je er bent. De kapitein had boze plannen.'
`Niemand kan er iets aan doen dat hij ziek wordt,' zei Palomino met
een pijnlijk gezicht.
`En niemand kan er iets aan doen dat kapitein Jones is zoals hij is,'
meende de bootsman.
Palomino argumenteerde niet verder. Ook hij wist dat Bob Jones
zich zelden met kleinigheden bemoeide en buiten de vluchtige dagelijkse inspectie de zorg over de matrozen gaarne aan Amos overliet.
Maar ook, dat hij soms plotseling driftig en met een halsstarrige heftigheid uit de hoek kon komen. Dan was er geen land meer met hem te bezeilen, en als men zich trachtte te verzetten, was hij tot alles in staat. Het
duurde maar een kwartier, een half uur zo'n bui; maar wat hij in die tijd
besloot, was onherroepelijk. Hij achtte het aan zichzelf verplicht daar
niet meer op terug te komen, al was later de onrechtvaardigheid soms
evident ; voor het overige was hij niet lastig en bleef hij zijn minderen
liever uit de weg.
`Nu je halve landsman je heeft overreed,' sprak Amos goedig, cmoet
je je verder maar met hem verstaan over het werk dat je hem voorlopig
uit handen kunt nemen. Dan krijg ik hem zo langzamerhand vrij voor
op de brug.'
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Hoofdschuddend liep de oude bootsman door naar het achterdek,
zichzelf afvragend, waarom die Latijnen toch zo anders waren dan anderen ... ofschoon hij ze om een onnaspeurlijke reden toch wel mocht,
zodra ze maar voldoende Engels spraken.
Palomino ging nu op zoek naar Rufino, en vond hem bij de keuken.
Werkelijk voelde hij zich na zijn tocht aan dek minder ziek dan hij zelf
gedacht had. Ook scheen de aanwezigheid van Rufino zijn weerzin voor
het schip te hebben weggevaagd. Hij trok een lege schillenkist tevoorschijn, waarop hij zich bij de ingang neerzette, na een korte begroeting
van de kok, wiens helper hij voordien ook vaak geweest was. Nu was
het Rufino die de dagelijkse ketel aardappelen stond te jassen, en Ole
sleepte de emmers of en aan. Hun gedoe, bij de warmte en etensgeuren
rond de kombuis, gaf iets huiselijks aan dit gedeelte van het schip,
waarin Palomino zich aangenaam opgenomen en gekoesterd voelde.
Het wekte weer – voor het eerst sinds lang – zijn honger, en hij geeuwde
zo luid en wellustig, dat de kok vroeg : Ten je nog niet uitgeslapen?'
De Mexicaan antwoordde niet. Hij moest voortdurend letten op Rufino, nieuw voor hem in deze omgeving, en toch aanlokkelijk vertrouwd, zoals die daar met opgestroopte mouwen, vrouwelijk-zorgzaam bij de aanrecht stond, in al zijn ernst en afziidigheid jongensachtig
nog, en een soort van zelfspot van zich uitstralend, die hem alle hoekigheid ontnam. Dit prille, zacht-verwondbare dat Palomino tot dan toe
alleen bij Ole aangetroffen had – en Ole ontweek hem, afkerig van het
vriendelij k-aanhalerige in de Mexicaan – trok hem nu weer onweerstaanbaar aan in Rufino. Ze moesten grote vrienden worden ; alle voorwaarden waren daartoe aanwezig. Het eerste wat hij doen zou zodra de gelegenheid zich hood, zou zijn: Rufino uit te nodigen het kleine middenlogies met hem te delen. Het was logisch, daar zij de enige Spaans-sprekenden waren, en tenslotte toch halve landslieden. Verdere toenadering
zou dan gemakkelijk en vanzelfsprekend zijn.
Ook Rufino keek de ander nu en dan nieuwsgierig van terzijde aan.
In het helle daglicht was het kleurverschil van Palomino's ogen nog
opvallender, en het verspreidde een vreemde glans over zijn bleekgebruind gezicht. Die glans lag ook in zijn zwartelokken. Zijnhele uiterlijk had iets dwepends, misschien door zijn lange hulpeloze armen en
smalle infantiele heup. Maar nadat deze eerste nieuwsgierigheid bevredigd was, maakte Palomino's kijken hem ongedurig en wrevelig. Dit
was het laatste wat hij kon verdragen : onderzoekende ogen voortdurend op hem gevestigd te zien, en zich niet te kunnen voorstellen wat de
ander daarbij dacht of wilde. Tenslotte vroeg Rufino hem insinuerend :
`Wil je misschien ook wat doen?' en wees op de stapel aardappelen voor
hem in de krat.
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Zonder te antwoorden, begon Palomino de mouwen van zijn dunne
trui op te stropen en kwam hij naast hem staan. Hij began ijverig mee te
werken, zijn arm stiet nu en dan tegen die van Rufino aan, – de koele,
klamme huid van iemand die niet helemaal gezond is. Rufino wilde het
niet weten, voelde alleen de wrevel in zich opkomen, die hij beneden
in Palomino's hut het eerst gevoeld had. Waarom dreigde zijn vrede verstoord te worden? Waarom trachtte een onbekende hem te verwarren?
Hij liep immers niemand in de weg ... Hij zei weer tegen zichzelf dat het
tenslotte maar inbeelding was; hij moest eraan wennen met de mensen
om te gaan, – afstand te bewaren zonder schuwheid te tonen ; natuurlijk
te zijn zonder angst. Niet te vrezen dat de wetmatigheid van zijn leven
verstoord zou kunnen worden door de willekeur van anderen. Gehoorzaamden die ook niet aan hun eigen wetten? Het was niet te verwonderen dat Palomino op zijn eigen manier aanhankelijkheid en vriendschap
zocht; hij was toch een vreemde op dit schip. Alleen, Rufino-zelf was
niet de aangewezen persoon om die vriendschap te geven; hij was gedwongen zijn eigen weg te gaan, zonder die van anderen te kruisen.
Aileen te blijven. Dat was de voorwaarde van zijn bestaan, – niet alleen
voor het bewaren van zijn geheimen die geen ander ooit zou kunnen
verstaan of billij ken, maar ook voor de instandhouding van heel de zin
van zijn vender 'even, dat het doorzetten was van een hogere, ijlere,
autonome natuur.
Hij besefte meteen dat het al zijn tact zou vereisen om op de juiste
wijze met Palomino om te gaan; heel anders dan met Ole, die hem
dienstvaardig en bescheiden naliep, met kinderlijke pogingen tot verstandhouding, maar zonder hartstocht, zonder wilde fantasieen. Dat was
heel iets anders dan de regenboogkleurige blik van Palomino die hem
verwarde, terwijl hij hem toch niet ontlopen kon op deze kleine boot. En
zou hij niet overal elders de een of andere Palomino aantreffen? Hij had
geen keus. De Mexicaan kon beter zijn vijand zijn dan zijn vriend.
De gedachte dat juist deze persoon zijn vijand had te zijn – zijn enige
Her aan boord waarschijnlijk – was hem veeleer aangenaam dan hinderlijk. Hij nam zich voor, bazig tegen hem op te treden ; en het lukte hem
wonderwel, zonder dat het Palomino erg scheen te hinderen. Deze leek
het zelfs prettig te vinden als Rufino hem toesnauwde of een bars antwoord gaf; des te vriendelijker en melodieuzer klonk dan het `hermanito'
waarmee hij hem beantwoordde, en dat Rufino somtijds ziedend van
drift maakte.
Ole had Rufino's stekelige houding tegenover Palomino al gauw opgemerkt, en het amuseerde hem. Hij wilde de Spanjaard daarin stijven
en begon voorzichtig op Palomino of te geven. Rufino scheen er geen
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acht op te slaan, maar Ole — overtuigd dat hij zich niet vergiste — begon
nu beide matrozen tegen elkaar op te hitsen. Sinds Palomino niet meer
zo in hem geinteresseerd bleek, was Ole's angst voor hem aanmerkelijk
verminderd, en zijn afkeer was hem geen beletsel de Mexicaan te sarren
met datgene waardoor hij zich het meest kwetsbaar toonde.
Wind je Rufino er ook zo zwak uitzien?' vroeg Ole hem eens. `Soms
denk ik dat hij aanstonds in elkaar knakt.'
`Mooie jongens zien er dikwijls zwak uit,' antwoordde Palomino gemelijk. `Dat zegt nog niets.'
`Zou het waar zijn dat de meeste Spanjaarden zo'n beetje decadent
zijn?'
Palomino sloeg een stomp naar hem, die door de lichtmatroos snel
ontweken werd, en snauwde: Woor zo'n jonge snotneus klets je veel te
veel.'
Omgekeerd beklaagde Ole zich bitter over de ander bij Rufino, die
hem wijs van antwoord diende, zoals het een veel oudere met rijpe ervaringen betaamde, terwij1 hij hem voorhield dat hij de eigenaardigheden van zijn medemensen moest leren verdragen en verstaan.
`Dat doe jij ook niet,' meende Ole, 'want je behandelt hem als oud
vuil.'
`Integendeel ... dat is de Spaanse manier van omgaan,' loog Rufino.
Maar Ole schudde ongelovig het hoofd en zei : ' Jij en ik zijn van een
ander kaliber. Wij begrijpen elkaar, ook al doe je net of dat niet zo is.'
Rufino moest erom lachen, want Ole zei al vaker en vaker : ' Jij en
ik,' — als om met woorden een verbondenheid of te dwingen, die in werkelijkheid niet bestaan kon. Rufino's lach verstond hij als instemming,
en blij verzekerde hij : `Iedereen heeft iets tegen Palomino; niemand
mag hem lijden. Zoveel weet ik ...'
Waarom dan eigenlijk?'
Maar nu moest Ole het antwoord schuldig blijven. Het was niet onder woorden te brengen; hij bedoelde alleen, dat alien tegelijk zich niet
konden vergissen, en dat Palomino inderdaad een verachtelijk wezen
moest zijn.
`loch kunnen allen tegelijk zich vergissen,' hield Rufino kalm vol.
`Wat weten we van elkaar af? Iedere mens is iets geheimzinnigs en gaat
zijn eigen weg. Het is beter dat we elkaar met rust laten.'
Het klonk Ole echter niet al te overtuigend toe, en hij antwoordde :
' Jij bent te goedig... Ik denk dat mijn moeder ook zo sprak toen ze nog
leefde... Maar dat is onzin natuurlijk.' En verlegen liep hij weg, opdat
Rufino niet zou merken hoe hij bloosde, tot onder zijn vlaswitte haren.
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Op een avond, toen zij weer met een hele troep op het achterruim bij
elkaar zaten, rustig gewiegd door de grauwe zee die hol begon te staan,
kwam het gesprek – misschien door het voorgevoel van storm – op de
wal en op het huiselijke leven, en zo ook op de vrouwen in het algemeen. Paramour die een gezin had, jammerde over de lengte van zo'n
reis ; het duurde maanden voordat hij weer thuis kwam. Bruce en Watson stemden in; zij hielden van hun familie van boeren die zij geregeld
opzochten, al konden zij het daar nooit lang uithouden. Zodra ze weer
een paar weken op reis waren, vergaten ze volkomen hoe blij ze geweest waren opnieuw te kunnen uitvaren. Nichols zei wijs, dat de
kwestie van de vrouwen wel altijd het probleem van de zeeman zou
blijven, en dat het gedwongen leven zonder vrouw toch eigenlijk het
ergste van alle trubbel was, die de zeevaart haar dienaren veroorzaakte.
Daarop nam Palomino het hoge woord over 'de vrouwen', en begon
in zijn maar half verstaanbaar Engels te vertellen, dat het toch de wijven
waren die de meeste last veroorzaakten in de samenleving en gewoonlijk
– vooral in de States – het ongeluk van de mannen werden. Men behandelde ze daar ook veel te goed.
De honende interrupties van zijn maats prikkelden hem meer en meer
om voort te gaan. De liefde van vrouwen, zei hij, diende alleen maar
om de mannen hun geld uit de zak te kloppen. Deze sukkels gaven
driekwart van hun inkomen uit, om hulp te krijgen het andere kwart
ook nog op te maken. Daartoe gebruikten de vrouwen de verschillendste trucs ; sommige met huiselijkheid en met kinderen, andere met hoererij en het gedraai van hun achterste en borsten; tenslotte kwam dat allemaal op hetzelfde neer. Mannen, vooral zij die toch geen enkel voordeel
daarvan hadden, zoals de zeelieden, moesten verstandiger zijn en zich
niet zo in de luren laten leggen. Zij moesten zich meer aan elkaar houden • • •
wil je dan dat het menselijk geslacht uitsterft?' vroeg Paramour verontwaardigd.
En Nichols zei : `Dit is werkelijk ongehoord. Het is tegen alle wetten
en fatsoen. Heb je dan geen moeder gehad?'
Taat alle moeders erbuiten,' zei Rufino die niets voelde voor dit soort
gesprekken, en systematisch elke conversatie afweerde, die betrekking
had op lets seksueels.
Maar Palomino bleef stijfkoppig volhouden : 'Het betreft net zo goed
de moeders. Wat heeft een goede moeder anders dan ellende in haar leven? Ze zwoegt zich dood voor haar kinderen, en als die groot zijn,
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gaan ze immers toch hun eigen weg ; meestal met de eerste de beste j onge
meid ervandoor.'
Tat is een verkeerde manier om de zaken voor te stellen,' hield Nichols op zijn beurt vol. 'Een schofterige manier.' In zijn vrije uren las
hij vaak verhalen om zijn zinnen te verzetten, en daarom voegde hij er
aan toe : `Heb je dan nooit van liefde gehoord? Kennen ze dat niet in
Mexico? Tenslotte is het toch de liefde die de wereld regeert.'
`Liefde is maar een vinger lang, dat weten tegenwoordig zelfs de kinderen,' zei Palomino bitter. 'In de boekjes lees je daarvan, en jonge
snotneuzen doen alsof, zolang ze nog niet beter weten. Maar wat komt
er in werkelijkheid van terecht? Wie is er vijftig jaar mee geworden?'
Hij ging honend voort met zijn beschouwingen over de illusies die
mannen zich van vrouwen vormden, en de rest van het groepje kon niet
veel meer inbrengen tegen zijn meedogenloze argumenten. Het leven
was inderdaad zo mooi niet ; ieder kende uit zijn eigen omgeving wel een
paar fatale geschiedenissen.
`Als dat er niet is, wat is er dan wel?' vroeg Paramour eindelijk wanhopig en in het nauw gedreven.
Triendschap,' antwoordde Palomino direct, zonder verder nadenken. Strak keek hij daarbij Rufino aan, wiens blikken hij tot dan toe ontweken had.
`Vriendschap is maar tot daaraan toe,' meende Nichols. Ten mens,
als hij tenminste gezond is, heeft ook zijn lichamelijke behoeften. Waar
blijf je daarmee?'
Palomino maakte een geheimzinnig gebaar. `Dat moet ieder voor
zichzelf weten, hoe hij daarmee in het reine komt. Als je een vrouw
daarvoor nodig hebt, best. Maar zet ze dan niet op een voetstuk, met
bloemetjes ervoor, en noem de hoeren hoeren.'
Rufino had zijn vuisten gebald van ergernis. Telkens wanneer Palomino sprak, maakte het hem kwaad, zelfs terwijl hij zich voorhield dat
het maar zottepraat was en de ander een zonderling die niet wist wat hij
raaskalde. Het was niet waar ; Palomino's woorden schenen altijd een
geheime intentie te hebben en zich in het bijzonder tot hem te richten.
Te pleiten en te beschuldigen tegelijk.
Omdat hij nu hardnekkig en gespannen bleef zwijgen, zei Palomino
onverwachts : Nietwaar, Rufino geeft me gelijk ... Ik wed dat je ook
hartgrondig je bekomst hebt van vrouwen?' Ook de overigen keken
hem nu aan, en Rufino haalde de schouders op.
`Zeg gerust wat je denkt,' opperde Paramour die zelf slecht bespraakt
was, en hoopte op huip van Rufino's kant.
`Kletskoek allemaal,' antwoordde Rufino onwillig. 'Er is niet zoveel
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verschil tussen mannen en vrouwen ; waarschijnlijk verbeelden wij mannen ons dat alleen maar. En wat de een liefde noemt, heet bij de ander
misschien vriendschap. Wat komt het er op aan? Het is niet wat je doet,
maar wat je erbij denkt, zou ik zeggen.'
`Bravo !' juichte Paramour. ' Je slaat de spijker op zijn kop, Rufino.'
le maakt er heel iets anders van,' verweerde Palomino zich. 'Er is
een verschil, en daar gaat het juist om. Kun je ontkennen dat er een verschil is ? Hier !' Hij haalde uit zijn binnenzak de foto van een naakte
vrouw, een van die prentkaarten waarmee zeelieden zich troosten, en
reikte haar over aan Nichols. `Als je nu je broek laat zakken,' vervolgde
hij tegen Rufino, 'clan kun je zien of er een verschil is of niet.'
De mannen begonnen luid en hartelijk te lachen, maar Rufino sprong
op met een verontwaardigde uitroep : `Schoft !' en keerde hun de rug
toe. zijn voorgevoel had hem niet bedrogen ; wat Wilde deze Palomino
juist van hem? Waarom had hij zijn eigenaardige grappen juist op hem
gemunt, op hem? Hij was toch voorzichtig genoeg geweest...
Met de handen in de zakken liep Rufino langzaam naar het voordek,
nog achtervolgd door de scherts van zijn maats. Aan deze kant was het
schip heel stil, het scheen te slapen in de stormgeladen avond, en het
stampen van de machines leek op het zware ademhalen van een zieke.
Hij was bij de voorplecht gekomen, waar de ankerkettingen opgerold
lagen; daar kon hij gelukkig alleen zijn, met de zwoele wind der toekomst in zijn gezicht, en de staalblauwe donkerte vOOr hem, waarin het
schip zijn weg ploegde. Daar bleef hij starend staan, zichzelf toesprekend dat hij beter moest zijn opgewassen tegen de moeilijkheden die
niet konden uitblijven; hij moest zichzelf beter leren beheersen, geen
vat op zich geven aan de maats. Het stemde hem treurig dat hij vechten
moest, diplomatiek zijn, bedriegen desnoods, om zichzelf te kunnen
handhaven. Waarom eigenlijk? Waarom bleef niet ieder vrij om te zijn
wat hij was?
Hij trachtte een gezicht terug te zien, dat hij tot nu toe opzettelijk had
willen vergeten, omdat hij zich volkomen daarmee vereenzelvigd waande. Het was alsof hij opnieuw de foto daarvan op zijn eigen gezicht
moest afdrukken, de gedachten en gevoelens van de ander die eens ook
zo op de voorplecht van zijn schip gestaan had, weer in zich moest opzuigen, opdat er geen verschil meer zou zijn, geen enkel verschil. Was
dat geen liefde? Niemand anders wist wat liefde was. Niemand anders
zou ooit kunnen begrijpen hoe ver deze liefde ging. Anderen lieten zich
misschien martelen, kozen de dood, of leefden in voortdurende zelfopoffering. Hij had dit alles achter zich, was de geliefde zelf geworden,
– als een Orpheus uit de Hades teruggekeerd, die de witte schim van
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Eurydike in zich draagt ; een tweede zenuwstelsel van witte schrik-omtrekken. Hij leefde onder de levenden, zonder contact meer, in een bestaan dat niet het hunne was en dat zij daarom telkens aanvielen als woedende bacchanten. Hoe kon hij zich daaraan onttrekken en zichzelf
– zijn geliefde – blijven? Hij wandelde over het strakgespannen koord
van een zeldzame verbondenheid, de messcherpe brug uit het sprookje
van zijn jeugd, dat naar het toverrijk der onsterfelijken voerde. Maar
om hem heen joelde de horde en schreeuwde opdat hij vallen zou; reikten velen met hun wilde handen om hem naar beneden te trekken en te
bezoedelen, zoals ze een vrouw bezoedeld hadden die hij vroeger gekend had, en die gereikhalsd had naar dezelfde geliefde.
Zijn hand veegde die beelden van zijn voorhoofd weg, woelde in de
duisternis v6Or het schip, om ze daarin te verdoezelen en weg te frommelen. Hoog hief de boeg zich, om dan diep-ploegend neer te ploffen in
de sissende wateren der vergetelheid, de donkere zee die alles uitwiste en
naar de afgrond kookte. Die niettemin eens weer rein en spiegelglad en
blauw zou zijn.
Een echte storm begon op te steken. Hij deed beter naar zijn kooi te
gaan; zijn wacht begon vroeg. Terwijl hij het dek overstak om met een
kleine omweg naar het vooronder te lopen, hoorde hij een half-gefluisterde stem : 'He, Rufino ... ben je nog op?' Hij keek op, en zag dat boven hem Ole Pedersen schrijlings te paard op de verschansing van het
huttendek zat. Zijn ene been bengelde bijna boven Rufino's hoofd. De
jongen moest hem bij de voorplecht ontdekt hebben en hem hier hebben opgewacht. Nu lachte hij met een kinderlijk plezier ; zelfs van twee
meter dieper was te zien hoe zijn witte haren fladderden in de wind.
`Pas op, als je een beetje opzij gaat, spring ik naar beneden,' riep Ole.
`Ik kom bij je!' En hij zwaaide ook zijn andere been naar buiten, terwiil
het schip weer naar voren dook om door een nieuwe golf te ploegen.
Rufino wilde nog roepen dat de scheepsjongen het beter kon laten,
maar reeds nam Ole zijn sprong en de matroos hield zich gereed om te
helpen.
Ole's voet bleef echter haken in een lus van het touw waarmee de reling en de windschutten daarachter gezekerd waren. Een secondedeel
bleef hij met het hoofd naar beneden hangen, wild spartelend, – en viel
toen met een smak op het dek. Rufino had de armen naar hem uitgestrekt, maar zijn val niet kunnen breken. Nu lag de knaap daar zacht
kreunend ; de Spanjaard stond over hem heen gebogen.
`God-nog-toe ! Heb je je erg bezeerd?' vroeg Rufino, en hij trachtte
hem overeind te helpen. Maar Ole zakte weer in elkaar.
'Ik kan niet staan,' kreunde hij. 'Er is iets gebroken o, er is iets ge-
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broken...' En toen Rufino nogmaals trachtte hem op de been te zetten,
begon hij zachtjes te jammeren, tranen van pijn in zijn ogen: `Laat me
liggen, laat me liever liggen ...' Het schip was steeds sterker aan het rollen, en Rufino durfde hem niet alleen te laten, zo weerloos. Hij hield de
handen om de mond en schreeuwde naar boven, dat de wacht of een
van de anderen hem zou Koren. Een kop verscheen over de brug-reling,
en even later stond Watson bij hen. Samen droegen zij de lichtmatroos
naar het logies ; de knaap beet zijn lippen stuk, om niet te schreeuwen.
Heel de nacht door lag hij steunend te woelen, zodat al heel vroeg de
oude bootsman, die ondervinding had en verstand van breuken, gehaald
werd om een onderzoek in te stellen.
Ole werd op de pantry-tafel gelegd. Voor het eerst sinds lang zag
men Amos Fyffes zijn pijpje uitkloppen en in de zak steken, om ongehinderd aan het werk te gaan. Want het was nu duidelijk te zien, dat de
jongen zijn been gebroken had. Het zou meteen gezet worden en gespalkt ; de timmerman had de latten al gereed gemaakt.
`Heb ik het niet gezegd,' bromde Amos boos. 'Een ongeluksreis ...
En de onschuld wordt altijd het eerst getroffen.'
Rufino had zich als-vanzelfsprekend ter assistentie gemeld, en ook
Nichols moest een handje helpen om de jongen vast te houden. Stuurman Henderson kwam ook even kijken, maar hij ging gauw weer weg,
want tegen de ondervinding van ou'Amos kon toch niemand op.
Toen de bootsman het been begon te rekken, zei hij : 'Nu zullen we
eens zien of je al een man bent, of nog niet.' En in zijn pijn greep Ole
Rufino's hand vast, nerveus daaraan drukkend en wrijvend, terwijl
Nichols en Amos trokken, en de spalken aanlegden. Maar de jongen
gaf geen kik, enkel een grote vochtige blik van dankbaarheid toen Rufino hem heel even over het voorhoofd streek terwijl de anderen druk
doende waren, en hem vroeg : `Krijg je geregeld brieven van je zusje?'
Nadat het rukken eindelijk was gedaan, en de spalken goed vastzaten,
trachtte Ole nog tussen de pijnscheuten door te antwoorden: 'Als je
wilt... zal ik je ... wat uit die brieven ... vertalen.'
`Goed, doe dat. Brieven van meisjes zijn altijd interessant.' En Amos,
blij dat de operatie achter de rug was, stak een nieuwe pijp op en vertelde dat hij ook een jonge dochter had. Van Ole's jaren ongeveer. 'Ik
geloof niet dat ze al een vrijer heeft. Als ik in Oakland kom, waar ze
werkt, zegt ze altijd : Vader, zolang ik er niet een aantref zoals jij, hebben ze bij mij geen kans.' Hij lachte en trok lang aan het pijpje. Daarna
stelde hij bedachtzaam vast : 'Een gek die het gelooft. Maar het is een
goed kind, en ze zal Naar weg wet vinden.'
Nooit had Amos het aan boord over persoonlijke aangelegenheden;
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het was de eerste keer dat iemand bier iets van zijn dochter ervoer.
Maar bij deze gelegenheid, in de intimiteit die het ongeluk en de vriendschap van Ole en Rufino bracht, kon hij het niet nalaten. Hij beloofde
de lichtmatroos zelfs, hem een foto van het meisj e te zullen tonen bij
wijze van beloning voor zijn helfdhaftig verdragen van de pijn.
`Ben ik een man of niet?' vroeg Ole later. En Amos plaagde hoofdschuddend : ' Je bent al aardig op weg.'
Daar Bruce en Watson er niets op tegen hadden, mocht Ole in het logies bij Rufino blijven, wat aanvankelijk nogal onvrij voor deze laatste
was, omdat hij er nu geen minuut meer alleen kon zijn. Tot dan toe had
hij het zorgvuldig weten of te passen. Maar al spoedig, omdat het de j ongen tamelijk goed ging, konden Bruce of Watson Rufino helpen om
hem aan dek te dragen, op een aangename beschutte plaats, waar hij
oude tijdschriften kon bekijken, die men hem van alle kanten aandroeg,
en wat aanspraak krijgen van degenen die toevallig of opzettelijk langs
kwamen. Zelfs Palomino liet hem niet in de steek, en trachtte hem verschillende kunstjes bij te brengen, eigenaardige knopen in een eindje
touw, — waarbij hij soms Ole's hand moest vasthouden om hem het
automatische van een snelle greep te leren. De jongen was niet meer
bang voor hem. Het was alsof Rufino tot bliksemafleider gediend had
voor al de valse spanning die hem zo schuw en afkerig van deMexicaan
gemaakt had, in het begin. Hij kon hem nu rustig bekij ken en zich verwonderen over Palomino's verschillend gekleurde ogen. Hij durfde
hem zelfs ermee te plagen, en Palomino zei op z'n Mexicaans : 'Het een
is het oog van de gerechtigheid, en het ander het oog van de boosheid.
Bij alle mensen is het zo, maar alleen bij mij kun je het zien. Daarom ben
ik een steen des aanstoots.' Hij zei het ietwat spijtig — toch nog met een
glimlach — en dat wekte een sympathieloos medelijden bij Ole, zodat
deze zich voornam, niet meer op de Mexicaan te schimpen bij Rufino.
Soms bracht Bruce hem het aapje Cyrus aan zijn ketting, om hem gezelschap te houden, en dan was het zeker dat snel hierna ook de papegaai op zijn waggelende platvoeten kwam aangewandeld, door Watson
losgelaten om Cyrus dwars te zetten.
Ole kreeg in de gaten dat beide dieren elkaar precies dezelfde ruziemakerige vriendschap betoonden als hun meesters. Het amuseerde hem
danig, temeer omdat de aap hem ook dikwijls aan Palomino deed denken, hij wist zelf niet waarom. Aan prettig gezelschap ontbrak het hem
maar zelden. Het meest verheugde hij zich echter op dat van Rufino.
Hij werd er warm-vertederd door, wanneer hij terugdacht aan de zachte
vriendelijkheid waarmee de Spanjaard hem bijgestaan had bij het zetten
van zijn been, en ook voordien, toen hij zo ongelukkig neerlag op het
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dek; en nu nog, elke dag als ze hem naar boven droegen en Rufino de
opgekalefaterde dekstoel voor hem klaarzette, met de platte kist waarop
zijn been rustte. Een tinteling doorvoer hem, wanneer Rufino willig
luisterde naar zijn verhalen over Noorwegen en het zusje in Stavanger.
Jammer was het alleen, dat de ander zelf zo weinig vertelde van zijn
eigen leven en aangelegenheden, en telkens het gesprek een andere
wending gaf als Ole erop aandrong.
Dat was wel het enige bezwaar dat hij tegen Rufino had, die hij nu
als zijn bijzondere vriend beschouwde, op wie hij bijna een recht kon
doen gelden. Een vaderlij ke vriend, met zijn stille, teruggetrokken wij sheid, die toch zo heel anders was dan de meer praktische ervaring van
de bootsman. Een haast moederlijke vriend, dacht Ole soms, wanneer
Rufino hem optilde opdat hij wat kon verzitten en het been een beetje
anders leggen. Dan had hij waarachtig zin om aan zijn Borst weg te
kruipen, zijn ogen te sluiten en heel stil te blijven liggen.
`Het is mijn kapotte been, dat mij zo kinderachtig en week maakt,'
zei hij telkens verontschuldigend tegen zichzelf. En om zich groot te
houden vloekte hij daarbij, zodat Rufino luidop in een lack schoot, en
vroeg: Ten je heus al een man?'

154

ZEVENDE HOOFDSTUK

PACIFIC-STORMEN
I
Een Stille Oceaan, in dagenlange eenderheid bevaren, met korte bonte
afwisseling van havens die gewoonlijk op elkaar leken; een rusteloze navigatie, met plotselinge wendingen in de route, als de lading
ergens anders heen moest dan men had gedacht, omdat berichten van
de wal het hokje van de marconist binnenvielen, en zo door verre en
onzichtbare handen de 'Proxima Centauri' kriskras van de ene kustplaats naar de andere te zwenken had. Champerico, Puntarenas, Guayaquil, Aguadulce, Manta, Buenaventura, Callao, dan weer noordwaarts,
dan weer zuidwaarts ; meest zuidwaarts toch, op deze zogenaamde uitreis waarvan niemand, niet eens kapitein Jones wist, wat de volgende
week zou brengen.
Om deze tijd van het jaar heette de Oceaan met recht de Treedzame',
want zelden kwamen kleine stormen de gelaten rust van zijn ontzaglijk
watervlak verstoren. Het lag meestal in azuren pracht te stralen onder
laaiend zonlicht, of verzadigd in de koele avonden onder een sterrenhemel die vol lichtend plankton scheen, net als het schuim van de zee.
En onder al de vele dieren die het borg en voedde en een weg deed
vinden naar ontzaglijk verre kusten, was dit schip er een, dat wel aan de
oppervlakte bleef, maar slechts gelukkig scheen wanneer het witte voren ploegde in het rimpelloos glasachtig blauw, en achter zich een smalle weg van kokend schuim liet, die de blik vervolgen kon tot aan de horizon. Omdat het, ongelijk een vis en nog niet helemaal een vogel, niet
alleen in water leefde maar ook in de vrije lucht, sloeg het nog een schaduwachtig spoor naar boven, met zijn dunne rookpluim die van achteren, wat terzijde, opsteeg en een fijne smalle wolk wend, wijd omhooggebogen tot aan het blauw, waar andere wolken vrij en los van de aarde
dreven.
Op zulke stille dagen wist Rufino zich omhoog getild in ruimte die
geen water en geen lucht was, maar tweeslachtig en toch harmonieus ; de
ware middenstof voor hem, die immers ook tweeslachtig was, zoals het
schip; geen aardewezen en geen engel, maar een mens die zich een
nieuw bestaan gezocht had in de reine isolatie van niet-te-zijn hetgeen
hij scheen, en wel-te-zijn hetgeen de onwetenden voorgoed verdwenen
achtten. Het kon anderen ingewikkeld voorkomen, zo'n bestaan; maar
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zelf wist hij, dat het simpel was, — het simpelste wat leefde kon bereiken
met de wil om goed te zijn en volkomen zichzelf, zoals hij dat herkend
had in de Ander ; stil, ongestoord en duurzaam.
En evenals hij hier nu leefde en gedijde in de harmonic van water en
lucht, evenzo leefden zijn gedachten in de harmonic van zijn onbestemd,
verwaasd verleden en het vloeiend, spiegelgladde heden. De wereld
condom hem was een zuivere weerspiegeling van zijn innerlijk leven.
Wellicht was het deze worm van beantwoording aan de beide werelden,
deze harmonie, die men `geluk' noemde. In dat geval was hij werkelijk
gelukkig, heel wat dagen lang.
Rufino onderging deze toestand des te intensiever, sinds hij menig
uur van de dag in de afzondering van de commando-brug, ver boven
het gedoe van de anderen, moest doorbrengen. Amos Fyffes had hem als
roerganger aangewezen, vooral vanwege zijn ongeschiktheid voor
zwaar lichamelijk werk, en omdat Palomino ook op de brug ongaarne
gezien werd. De ernst en nauwkeurigheid van Rufino waren hem te pas
gekomen bij zijn nieuwe taak ; hij leefde al heel gauw het weinige dat
een kwartiermeester weten moest, en telkens als de stuurman of de kapitein het kompas kwamen controleren en hij de opgegeven koers herhalen moest, konden zij slechts hun goedkeuring brommen, of zich
hullen in een zwijgen dat evenveel betekende. Na hem een week goed
op de vingers gekeken te hebben, durfden ze hem verder wel te vertrouwen.
towel de stuurman als de kapitein waren beiden even weinig bespraakt als Rufino zelf; daardoor werden deze uren hem de aangenaamste van de dag en van de nacht. Nog het meest van de nacht, terwij1 boven zijn hoofd de sterren pinkten en voor hem de gekooide ster van het
kompas lag te trillen, en om hem heen de stilte zong over het water. De
maansikkel hing als een halfverbrande lampion in de touwen van de
voormast; het toplicht leek te schuren tegen het hemelgewelf. Hoe goed
was het, bier te zijn op het balkon van de aardbol, op een schommel in de
zacht-spattende stilte der wereld, die alleen werd stukgeslagen door het
korte, krachtige schallen van de scheepsklok, wanneer de wacht de glazen sloeg. Hoe goed was het alleen te zijn en ver-weg van alle gewoel ;
te weten dat hij veilig werd gedreven door alle zeeen van vergetelheid
been, op geheime onderstromen die de wil zijn van het Goddelijke, in
de koele nachtwind die de adem is van zijn alom-nabijheid, naar een doel
dat naamloos, ver en altijd verder, aan het eind van alle zeeen, aan de cinder alley Binders ligt.
Het was misschien dit gevoel van weggeworpen-zijn en stil gedrevenworden, wat de mensen `vroomheid' noemden. In dat geval was hij
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werkelijk vroom, al die nachten lang. Ofschoon hij slechts bad tot zichzelf, tot zijn eigen hart en het lot van een menselijk Zijn waarvan hij de
drager was. Thesaurier van duizenderlei gulden gevoelens, beiaardier
van het zilveren klokkenspel der nachtelijke gedachten.
Zijn vingers rustten op het stuurrad met het vroom gebaar van
iemand die bidt door half-opgeheven handen, en toch tot de greep bereid van dat wat van hemzelf of ping. In harmonie ook met de wetmatigheid aller dingen en de wetteloosheid van het Zijn, de heilige willekeur van het verlangen. Hoe kon hij anders zijn dan stil en ingekeerd,
zwevend tussen de sensaties, tussen recht en onrecht, dood en leven.
Zo zag hij zichzelf, degene die hij geworden was, de verwezenlijking
van zijn diepst verlangen, transfiguratie van het vergeten gezicht, door
de wil van een geheimzinnige macht die door ons allen heen zijn onnaspeurlijke entelechie tegemoet tuimelt en tevens opheft.
Rufino zelf noemde dit : `groeien in je binnenste' en onderging dit
rijpen van het eigen Ik als de groei van een dierbaar afbeeldsel binnen
de baarmoeder van zijn rood-besloten, ingekeerd bestaan. De dwazen
brachten kinderen voort als karikaturen van hun Zelf-idealen; hijzelf
baarde zijn nieuwe Ik, ontvangen in de extase van een copulatie die niets
meer met het zaad der dwazen van doen had. En zoals het kind niets
weet van het ogenblik dat het ontvangen werd, omdat het toen eerst aanyang kreeg en wezen, – zo lag het andere, de liefde en het eerste leven
van Rufino, in een wereld die hij zich wel met morbide inspanning reconstrueren kon, maar die hij niet beledd had, – die in werkelijkheid
zich buiten zijn herworven Zijn beyond.
Op de grens van zee en luchtruim leefde hij, als een kind dat wordt
geboren, of een stervende op de grens van zijn en niet-zijn. En op deze
grens zich weten, was het hoogste avontuur ; waarin hij leefde en trilde
tot in al zijn vezels, zoals het schip door diepe zeeen werd gedragen en
geschud in alle binten, tot in zijn geheimste hoeken. Dit was wairlijk
leven...
Zo sterk werd hij zich hiervan bewust, dat de havens hem niet meer
deerden. Hij kon het rumoer der mensen en de benauwenis van de kust
over zich heen laten gaan, zoals de wandelaar een regenbui die hem toevallig tegemoet drijft. Hij wist nu immers dat hij een dag later toch op
de brug zou staan, achter het veilige schild van een stuurrad, zwevend
op de lichte deining van open water en open dagen.
Amos had de laatste tijd weinig meer rechtstreeks met hem to doen;
zij die dienst hadden op de brug stonden onder het directe commando
van stuurman Henderson, die afstand bewaarde en vooral de nietAmerikanen als vreemdsoortige, ietwat griezelige machines behandelde.
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Rufino kon niets beters wensen. En sinds Henderson tevreden met hem
scheen, behandelde de oude bootsman Rufino meer op voet van gelijkheid, met nog altijd iets vaderlijk-beschermends in zijn omgangstoon,
maar toch met kennelijke voorkeur. Hij was tevreden, want hij had zich
niet vergist in zijn eerste indruk van de Spanjaard, die hij al van toen of
min of meer als een gaarne-aanvaard buitenbeentje beschouwd had.
Wanneer Rufino van de brug kwam, hield Amos hem dikwijls vast
voor een praatje, waarin meer dan eens van de dochter gerept werd, die
in Oakland op haar vader wachtte. `Bij elke reis denk ik, nu kom ik terug
en vind ik een schoonzoon,' zei Amos. 'Het leven van de zeeman is niets
dan verwachting, dat zal je nog ondervinden.'
`Ik heb niets om te verwachten. Ik ben volmaakt tevreden hier,' antwoordde Rufino.
De bootsman schudde ongelovig het hoofd en meende, dat tevredenheid een deugd was die nooit lang standhield. 'Want wij mensen,' zei
hij, `weten toch nooit wat ons geluk is, voordat wij het verloren hebben.'
Rufino keek hem twijfelend aan.
II
Met de kapitein zou Rufino na zijn aanmonstering misschien nooit meer
in aanraking zijn gekomen, had men hem geen roerganger gemaakt.
Bob Jones hield zich volstrekt afzij dig van iedereen. Wat hij in zijn vrije
tijd deed, wist niemand ; hij bleef meestal opgesloten in zijn cabine,
kwam alleen naar buiten op de uren dat hij wacht had, 's ochtends voor
de inspectie en 's middags om de zon te schieten en het bestek te maken; een taak die hij nooit aan Henderson alleen overliet. In de pantry
verscheen hij heel ongeregeld, en was dan zelden spraakzaam; meestal at
hij alleen. Maar hij was niet lastig, en daar hij zijn yolk nooit een achterbakse streek leverde, had niemand een uitgesproken hekel aan hem, al
kon hij evenmin op populariteit prat gaan. Dit was trouwens het laatste
wat hij verlangde. Hij had in zijn leven een paar onprettige ondervindingen opgedaan, die maakten dat hij zich liever van alle anderen terugtrok, verzoend met zijn lot en toch mokkend dat buiten zijn schuld alles
scheef gelopen was; duldend dat zijn zuurverdiende geld door anderen
werd opgemaakt terwijl hij zichzelf opvrat en zijn laatste illusies naar de
bliksem gingen; en toch zonder de generositeit die alleen in staat is persoonlijke offers te veranderen in een zoete last. Hij mokte veel en filosofeerde weinig, het leven en de mensen beschouwend als een noodzakelijk kwaad, en zijn eigen bestaan onder het motto: Navigare necesse
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est.' Het leek hem onzinnig naar de zin ervan te vragen; het was nu eenmaal zo, een gegeven toevalligheid zoals weer en wind, die hij te aanvaarden had en waartegen hij slechts morde om lucht te geven aan zijn
overkropte gevoelens : zijn emotionele warmte ontwikkeld door het
wentelen van zijn gedachten om steeds eenzelfde punt. En daar hij nooit
geleerd had die weinige gedachten aan anderen mee te delen of ze te
toetsen aan hun twijfel, en omdat hij reeds lang ontwend was weerklank
van zijn gevoelens bij anderen te vinden, trok hij zich meer en meer terug en verdeed hij liever zijn uren in eenzaamheid.
Daarbij cultiveerde hij, die zich onrechtvaardig door het lot behandeld waande, een soort van starre en onvruchtbare rechtvaardigheidszin, die zich soms in bruuske en driftige daden openbaarde. Besluiten
ondoordacht en instinctief genomen, waarop hij later echter nooit terugkwam, zelfs al drong enige twijfel zich aan hem op, waartegen hij dan
vocht met de hardnekkigheid van een verongelijkte, die het onrecht dat
hij zelf verdragen moest, altijd groter bleef vinden dan elk ander onrecht. In rustiger ogenblikken evenwel, nam hij weer een pijnlijke
nauwgezetheid in acht, zelfs voor goedaardigheid toegankelijk, zoals
bijvoorbeeld tegenover Amos Fyffes, die hij immers al in gelukkiger dagen gekend had.
Met uitzondering van Amos was de lagere bemanning voor hem een
anonieme massa van onderdelen die de grote machine van zijn schip
nodig had om in beweging te blijven en geordend te kunnen manoeuvreren. Bleek een van deze onderdelen ongeschikt, dan wend het eenvoudig vervangen door een nieuw dat hopelijk beter functioneerde.
Dat was alles. Noch het aanschaffen, noch het afschaffen van zulke onderdelen had verdere problemen voor Bob Jones. En wie dit niet aanstond,
kon gaan ; er waren handen genoeg die om werk vochten. Daarom ook
ging hij niet in op discussies met minderen ; zijn ja was ja en zijn neen
neen. Hij handelde autocratisch, zonder een bepaalde wil-tot-macht,
wijl het zo het gemakkelijkst was en hij voor zichzelf – door alle onrecht dat hij manmoedig geduld had – zijn eigen rechtvaardigheidszin
als hoogste gezag erkende en door anderen erkend wilde zien.
Rufino had de eerste tijd weinig of niets van hem gemerkt, en dit was
hem aangenaam genoeg geweest, daar het vragen onmogelijk maakte,
waarop hij het antwoord had moeten schuldig blijven, of die hem in
verlegenheid hadden kunnen brengen. Maar nu hij op de brug te doen
had, kwam hij haast elk etmaal in aanraking met de kapitein en vreesde
hij dat het de een of andere keen toch zou gebeuren dat Jones zich nader
met hem ging bemoeien, iets vragen over zijn vroegere vaarten of zijn
herkomst. En dan moest hij ontzettend voorzichtig zijn.
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Het fatale ogenblik bleef echter uit. De kapitein hield van Rufino omdat hij geen woord meer zei dan strikt nodig was; en de enige opmerking die hij over hem maakte, was tegen Amos : 'Die Spanjaard is de
beste kwartiermeester die wij tegenwoordig hebben; reserveer hem
daarvoor.'
Waarop de bootsman vergenoegd grijnsde: ' Ja-ja, ik ken dat yolk.
Het is een goed soort.' En eens te meer voelde hij zijn voorliefde voor
Rufino gerechtvaardigd en aanwassen.
De stuurman was minder op zijn hand. Hij was geen vriend van
Amos en evenmin een bewonderaar van exotische volkeren; dat waren
voor hem alle anderen dan geboren en getogen Amerikanen, van Fransen en Grieken tot Chinezen en Negers, al dat yolk dat zich zo breed
maakte in de Verenigde Staten en de `echte' burgers het brood voor de
neus wegkaapte. Spanjaarden en Mexicanen waren voor hem zonder
uitzondering `greasers', – ranzige vetpeuken die olie vraten en ernaar
stonken; van wie hij vies was. Dat was altijd en overal zo, en hier op dit
schip waar hij – dank zij de concurrentie van de Jappen in de Pacific –
voor zo'n vervloekt beetje geld moest werken, leverde Palomino het
beste bewijs ervan. Hij kon zelfs de schaduw van die vent niet uitstaan,
de hoofdreden waarom hij Amos ertoe gebracht had, deMexicaan op het
achterdek bezig te houden, en Rufino in zijn plaats te zenden. Alsof deze
ruil niet van de wal in de sloot voerde ...
Het was waar, dat hij met de beste wil van de wereld niets positiefweerzinwekkends aan Rufino kon ontdekken. Toch was er iets aan deze
al te rustige roerganger, wat hem ongedurig maakte en prikkelde. Een
ingekeerdheid die hem bijna agressief leek en die hij als grenzeloze
hoogmoed opvatte, nadat Rufino op een paar schampere aanmerkingen
van hem, een volkomen stilzwij gen had bewaard. Nu beeldde hij zich in
dat de Spanjaard een lafbek was, of zich voor superieur hield. Een Amerikaanse matroos zou ongetwijfeld geantwoord hebben, desnoods met
een brutaliteit ; dat was hem tienmaal liever geweest. Maar zulk een
greaser nam het gemakkelijk, deed alsof hij hem maar half verstond, of
veinsde een deemoed die hem onmannelijk leek en een al te goedkope
soort van hooghartigheid.
Bovendien had Rufino iets in zijn schaarse bewegingen en gebaren,
zelfs in zijn houding wanneer hij zich alleen en onopgemerkt waande,
wat stuurman Henderson een gevoel van griezelige afkeer gaf, die hij
niettemin telkens weer wou verifieren door vlak bij de matroos te gaan
staan, zich bruusk om te keren wanneer hij naar de andere zijde van de
brug liep, of bij het spreken de ander hard en streng aan te kijken en hem
onverwachts een bevel toe te snauwen. Kon hij maar ontdekken wit
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hem zo irriteerde, hij zou hem verder met rust gelaten hebben, want
natuurlijk was zo'n buitenlander het niet waard dat men zich verder om
hem bekommerde, laat staan opwond. Zijn geprikkeidheid groeide
soms tot een obsessie – dezelfde die hem als kind zo'n woede bezorgd
had tegen zijn verschillende nurses, die hij zich allang niet meer herinneren kon – en nu vooral, in de lange uren van de hondenwacht waarin
hij soms onbestemd aan zijn jeugd terugdacht, en niets beters te doen
had dan te ijsberen van bak- naar stuurboord en van hot naar her, terwijl hij tevergeefs de namen van al de sterren die hij kende bij zichzelf opnoemde, halfluid mompelend, dat ze kionken als vloekwoorden; terwiji
zijn blikken tOch steeds weer de gestalte van de roerganger zagen, – een
schier onbeweeglijk silhouet bij het kompas, niet zo hoekig meer als in
het begin aan boord, maar goed-gelijnd, met bijna iets weeks dat echter
in tegenstelling was met het vriendelijk-vastberadene van het jongensachtig gezicht, en iets hards om de mond wanneer men hem vorsend
aankeek.
Hij wilde dat deze roerganger iets deed waarvoor hij hem berispen
kon, hardvochtig zijn, en zo de spanning van de stilte breken, die hem
op dit uur hier op de brug benauwde. Maar de rare gast scheen er een
hels plezier in te hebben, juist niets, niets te doen wat die onbeweeglijkheid en het geconcentreerd-blijven op zijn taak verstoorde.
Groot en vierkant bleef Henderson met zijn handen in de zakken vlak
achter Rufino staan. Deze keek niet om, zelfs niet toen de stuurman zijn
keel schraapte. Geen andere beweging van hem, dan het korte wrikken
aan het stuurrad, trouw beantwoord door het zachte stampen van de
stuurmachine.

Henderson deed een paar stappen zijwaarts, alsof hij iets zag in de
verte ; vroeg dan plotseling de koers. Monotoon herhaalde Rufino hetgeen hij pas tien minuten geleden al gezegd had. De stuurman verdween in de kaartenkamer, sloeg met de deur toen hij weer naar buiten
kwam. De roerganger bleef onbeweeglijk.
Henderson had hem minutenlang door het venster gadegeslagen met
een doffe woede die hem des te meer ergerde omdat zij volstrekt onberedeneerd was. Een vreemdeling, een vreemdsoortig wezen was het,
dat het roer van dit hele schip in handen hield. Jones was een idioot om
zulk yolk aan boord te nemen, – onverschillig voor alles als hij was, een
hermiet die het tot kapitein gebracht had, zo'n zee-hermiet. Amerika
voor de Amerikanen, en dit schip was een stuk Amerika goddank. Wat
deden ze dan met zulke ongemoedelijke elementen?
Maar hij had geen reden, geen enkele aannemelijke om te vragen dat
ook Rufino vervangen zou worden. Dat ging teveel lijken op chauvi16 x

nisme en doordrijverij. En hij wilde niet de naam hebben; wist nu, zelfs
na een jaar op deze schuit nog niet, of Jones hem goedgezind was of
slecht; noch wat hij over hem rapporteerde bij de maatschappij. Hij had
daar rekening mee te houden. Aileen daarom verdroeg hij dit onamerikaans gedoe, dit onaangenaam-exotische op de brug.
Onderwijl dacht Rufino aan alles behalve aan Henderson met zijn
overdreven mannelijkheid, waarachter zich natuurlijk pietluttigheid en
zwakte verborg. Van alien aan boord scheen de stuurman hem de minst
interessante persoonlijkheid, en de minst gevaarlijke ook, omdat deze
hem behandelde zoals men personeel pleegt te behandelen, waarvan
men uitsluitend diensten wil, of zoals men met de oudere, lelijkste hoeren in een bordeel pleegt om te springen. Neen, niet als in een bordeel,
dat was te hatelijk ... dat leek Rufino te ver en te gemeen om aan te willen denken. Misschien als die Henderson de wal opging, dan deed hij
daar ... Hij wou er niet aan denken, hier op dit reine, rustige vrachtschip waar geen vrouwen waren.
`De koers ?' snauwde Henderson, schor van de dauw in zijn stem.
`Zuid-zuid-oost, driekwart oost !' riep Rufino gelaten, voor de zoveelste maal.
Achter hem ijsbeerde Henderson verder. Zo was het menige nacht.
Overdag scheen de tijd sneller te gaan, was het minder vermoeiend aan
het rad te staan.
Maar vermoeienis deerde Rufino niet; die werd steeds beloond met
een diepe, donkerblauwe slaap. Middelerwijl schreed de tijd zijn hoge,
onzichtbare stappen door de nacht, over landen, over zeeen, voor het
schip uit, in het kleurloos-lege dat Rufino `toekomse noemde.
Havens, zeeen, havens, zeeen... en de dagen bleven ongeteld.

III
Zijn demon ging rond, en heette Palomino. Hij had het van de aanvang
of geweten, maar ook : dat niemand zijn noodlot ontloopt. Men kan het
wild bevechten, of omhelzen in de hoop dat het zich ter elfder ure nog
vermurwen laat ; maar men kan het niet ontwij ken, omdat men het overal
weer ontmoet, vooruitgelopen en hardnekkig. Zo kon Rufino niets anders doen dan de Mexicaan in de gaten houden, zich zijn vriendschap
laten aanleunen zover dat draaglijk was, en hem kort en zakelijk op zijn
plaats zetten wanneer hij zich te opdringerig gedroeg.
Palomino had echter een sluwe manier van optreden, en het was Rufino nog niet goed duidelijk wat hij eigenlijk van hem wilde. Nu eens
scheen hij goedaardig en enkel gesteld op de natuurlijke intimiteit van
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mensen die eenzelfde taal spreken temidden van vreemdelingen. Dan
weer was het alsof hij Rufino een geheim wilde toevertrouwen, hem binnenslepen in een duister ruim vol verborgen dingen, waar de Spanjaard
weerloos aan hem overgeleverd zou zijn, zoals het meisje in de geschiedenis van Blauwbaard. leder woord, ieder gebaar van Palomino leek dan
listig en berekend, zijn vreemde veelkleurige blik vol verleiding en bedrog. Andere keren weer, was zijn optreden brutaal en hatelijk, zei hij
grove dingen met een koele onbeschaamdheid, die het er op gemunt
scheen te hebben te tergen en te verwonden.
Vergeefs trachtte Rufino hem uit de weg te blijven. De alleenslapende
Palomino kon een uur lang in de deur van het bakboord-logies blijven
staan, wanneer Rufino in zijn kooi lag te rusten en niemand van de anderen er was. Dan begon Palomino hem uit te vragen over zijn indrukken
van Mexico dat hij toch dwars door was getrokken, en vooral of hij
daar geen vrienden gevonden had, – er waren zoveel vriendelijke en
aangename jongemannen in dat land, en ook, dat Rufino toch de geschikte persoon was om snel en spontaan sympathie te wekken. Rufino
moest echter antwoorden, dat hij integendeel daar helemaal alleen geweest was en volstrekt niemand nader kende; hij had niets anders gedaan dan van Veracruz uit, over de hoofdstad naar Acapulco reizen,
omdat hij van schip wenste te veranderen en een zwak had voor de Pacific. Hij had zich geen tijd gegund om op de mensen te letten.
Palomino schudde ongelovig het hoofd en een glimlach speelde om
zijn dikke proevende lippen. ' Je houdt je van de domme,' zei hij. 'Maar
mij bedrieg je niet. Je weet wat ik bedoel ...' Maar Rufino kon enkel de
schouders ophalen; hij wist inderdaad niet wat de ander meende, die
immers onmogelijk zijn geheim doorvorst kon hebben. Anders zou hij
toch stellig over vrouwen gesproken hebben; en dit was juist het thema
dat Palomino angstvallig tegenover hem vermeed. Of deed hij dat juist
omdat Rufino ook nooit hierover sprak? Bij de andere matrozen was dit
toch juist het geliefde onderwerp van bijna alle gesprekken. Rufino
moest oppassen zich niet uitzonderlijk te tonen, en begon nu zelf van
tijd tot tijd erover, insinuerend dat het langzamerhand toch nodig wend
dat hij weer eens de wal op ging, en dat het tenslotte toch ongezond
was maandenlang zonder vrouw te blijven. Hij trachtte te praten als zijn
maats.
`Het zal jou ook goed doen,' zei hij half-schertsend tegen Palomino.
Met iets wreeds in zijn toon antwoordde de ander : `Zullen we soms
samen gaan?'
Het liet Rufino huiveren. Hij had ervoor te zorgen dat dit in geen geval
gebeurde; en hij vermeed het onderwerp weer met de pijnlijkste angst163

valligheid. Ook Palomino kwam er niet meer op terug, begon hem alleen
na een paar dagen kameraadschappelijk op de rug te kloppen, soms onder het gesprek — met een schijnbaar onwillekeurig gebaar — de arm om
zijn schouder te leggen, zodat Rufino hem met een wrevelige beweging
van zich of moest schudden en de Mexicaan verlegen begon te lachen.
De Spanjaard bleef Palomino ontvluchten bij Ole, die nog altijd in
zijn dekstoel op het achteruit had te zitten. En dat was nog het zekerst,
want zolang hij air was, kwam Palomino niet in zijn buurt, jaloers als
hij was op de duidelijke voorkeur van Rufino voor de jonge Scandinavier. Rufino had Ole moeten beloven dat hij hem, zodra hij weer zou
kunnen lopen, in de eerste haven de beste aan wal zou vergezellen om
een stevig glas op zijn herwonnen gezondheid te drinken. Rufino kon
het niet weigeren, en Ole — ongedurig van het gedwongen stilzitten —
maakte wilde plannen en fantaseerde grote drinkgelagen in het een of
andere paradijselijke tropenstadje. Desnoods zonder vrouwen, als Rufino toch niet wilde ...
Jets daarvan moest hij aan Palomino hebben laten doorschemeren
— juist om hem te ergeren — want ook deze ontwierp een plan waaraan
Rufino zich lastig zou kunnen onttrekken, als ze maar eerst samen op de
vaste wal stonden.
Het schip naderde een barre, steile kust, die snel en geweldig opdoemde, alsof de hooggebergten van het vasteland zich daar halsoverkop in de oceaan stortten, begerig om ook him ontzaglijkheid te verliezen in de grondeloze diepten van het scherfachtig gebroken ultramarijne water. De bootsman had losgelaten dat men omstreeks de
avondval een kleine haven, ergens tegen de waterlijn van dat bochtend
gebergte aangeplakt, zou binnenlopen om er suiker en cacao te laden.
Als ze vroeg genoeg aankwamen, kon dat voor degenen die geen wacht
moesten lopen, een vrolijke avond worden. Palomino had al berekend
dat zijn vrije-tijd samentrof met die van Rufino, en wist al met instinctieve zekerheid dat de ander zich op de begane grond toeschietelijker
zou tonen dan aan boord, — als hij hem maar eenmaal zover meekreeg ...
Het stadje Salaverry verscheen vlak voordat de zon aan het andere
einde in de oceaan verzonk, verrassend opgedoken aan de voet van
hoge bergkruinen die met goudrood blinklicht overgoten waren. Het
gloeide zelf als een robijn, met zijn witte huizen die nu rossig schenen,
en het glanzen van metalen daken en laat licht over de kleine groepjes
bomen bij de kade. Even later, na een koele schemer van slechts enkele
minuten, was het plotseling avond, vonkten al de havenlichten aan, begon het zwoele ronken van de tropennacht die uit de bergen over het
stadje en de enkele schepen op de rede neergezegen kwam.
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Er was geplas op het achterdek, en lustige bedrijvigheid in het vooronder, van hen die straks de wal op zouden gaan, vanwaar een muzikaal
gezoem over het water doordrong tot waar de 'Proxima Centauri' lag
geankerd.
Palomino wachtte uitgedost in licht en elegant palmbeach aan dek;
hij zag er dandyachtig uit, met om zijn mond een ongewoon plechtstatig
lachje. Zijn gezicht nog vreemder, losser van zijn lichaam, boven deze
zondagskleren. Een barkas voer knorrend af en aan tussen de schepen
en het kade-licht. Wie van boord ging, kon de man daar bij de reling
niet ontlopen; ieder die de trap af liep naar de barkas, moest hem voorbij. Maar Rufino kwam niet, en de ander ging nu ongeduldig naar het
vooronder om hem aan te manen en te doen alsof er werkelijk een afspraak tussen hen bestond.
Hij vond hem niet, – eerst op het achterdek dat naar de haven toegewend was, bij de stuurhut waar men Ole had gebracht opdat hij iets
zou kunnen vangen van de geuren en geluiden van de stad en van het
pinkelend licht, dat als een halssnoer van briljanten om de gorgelende
keel van de nacht hing.
`Ben je daar?' riep Palomino met geergerde verbazing. ' Je moet je
haasten, want er komen niet zoveel barkassen meer wanneer het later
word t.'
Waarvoor?' vroeg Rufino. 'Ik ga niet aan wal.'
' Je hebt het immers afgesproken...'
`Ik? Niet dat ik mij kan herinneren.'
`Onlangs,' zei Palomino ; en met een steelse blik naar Ole: `Toen wij
het over vrouwen hadden.'
`Ach, ik heb geen zin,' weerde Rufino af. Hij Wilde niet verder argumenteren met de Mexicaan.
`Het is goed voor je... voor ons,' drong de ander aan.
Neen, ik blijf bij Ole.'
De scheepsjongen had het gesprek gehoord, zonder het te kunnen
verstaan. Maar het noemen van zijn naam had hem doen begrijpen wat
Rufino gezegd had. Hij straalde van genoegen, en in de overvloed van
zijn dankbaarheid zei hij : ' Je moet voor mij niet blijven, Rufino. Ga
gerust, ik amuseer me wel. Je bent nog geen enkele keer aan wal geweest,
zolang je hier bent. Het is goed voor je...'
`Daar ! Je hoort het...' viel Palomino de jongen meteen bij.
Maar Rufino schudde onwillig het hoofd.
`Haast je liever zelf,' sprak hij. 'Ik blijf.'
Geergerd ging Palomino vlak bij hen zitten. 'Dan blijf ik ook. Denk
je dat ik lust heb alleen er op uit te gaan, of met een van de gringo's die
overal opvallen en ruziemaken?'
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le vindt gauw genoeg gezelschap. En bovendien, je zondert je toch
af met een vrouw, niet?'
`Ik denk er niet aan. Je weet heel goed dat ik zó niet ben... Een werkelijke vriend laat ik niet in de steek, voor geen vrouw ter wereld.'
`Helaas ben ik geen werkelijke vriend,' sprak Rufino gelaten. Wat
kon hij doen om Palomino niet nog meer tot vijand te maken en hem
toch rustig alleen te laten gaan? De andere scheen er zijn zinnen op gezet te hebben, maar het bleef een onmogelijkheid. Met Ole was het wat
anders ; die was nog een kind dat zich zou kunnen laten leiden en hem
niet in ongelegenheid zou brengen. Maar de Mexicaan was onberekenbaar en voerde iets in zijn schild. De wijze waarop hij hem ook nu weer
aankeek, indringend wantrouwend, bewees genoeg dat hij werkelijk
iets van plan was. Aan land was Rufino onveilig ; overal kon hij daar in
moeilijkheden raken, alleen aan boord was hij zekerder dan waar ook –
men kende hem nu al wekenlang op het schip – hij was hier onder mannen.
`Als je iets tegen mij hebt, waarom zeg je het dan niet rechtuit? 2 begon Palomino weer, nu zachter en vleierig, in de zekerheid dat Ole hem
toch niet kon verstaan. `Ik heb je bij mijn weten nooit jets in de weg gelegd, integendeel.'
Rufino zweeg. En Palomino herhaalde met nog meer nadruk: `Integendeel...'
`Integendeel wat?' ontviel het Rufino, die op zijn beurt geergerd
wend door de aanhoudendheid van de Mexicaan.
Deze begon bedachtzaam te spreken, met kleine tussenpozen alsof hij
naar zijn woorden zocht en ze zorgvuldig afwoog : `Integendeel, ik ben
het met je eens dat je niet voor vrouwen voelt. Ik ook niet. Het is beter
van niet, als je eenmaal zo bent. Het is voor alles beter. Daarom voel ik
me verwant met je. Van het eerste ogenblik af. We moeten elkander bijstaan, is het niet? Het is een reden voor vriendschap. Voor bijzondere
vriendschap. Je houdt je onnodig van de domme. Je weet heel goed
wat dat betekent. Ik heb een hut alleen ... we hebben het niet nodig de
wal op te gaan ... jij en ik ...'
Rufino was opgesprongen bij deze woorden. `Ik begrijp je maar al te
goed ! 2 riep hij uit. 'Maar daar komt niets van in. Nooit. Ik ben niet
z o...
Probeer het ... 2 zei Palomino toonloos.
De Spanjaard had zijn vuisten gebald in zijn zak. `Schoft, 2 zei hij zacht
voor zich uit. `Schoft.'
Ole keek verbaasd naar zijn plotselinge toorn. Het was de eerste maal
dat de lichtmatroos hem boos zag, bleek van woede.
166

`Goed,' antwoordde Palomino traag, en ook opstaand. `Schoft, nietwaar? Je hebt het gezegd ... Ik wist het al. Vaya, vaya, vaya ...' En hij
verwijderde zich met slepende, onverschillig-slingerende schreden, zijn
handen in de broekzakken, zijn gezicht naar de nacht-antenne geheven.
In de verte kwam een barkas aangeknord; dat was zeker de boot die hij
nu nemen zou naar de stad van de lichtjes.
Zodra hij ver genoeg weg was, vroeg Ole nieuwsgierig : Vat heeft
hij gezegd? Wat is er gebeurd?'
`Niets,' antwoordde Rufino spijtig. `Kinderachtigheden.' En hij bleef
hardnekkig zwijgen, ook toen Ole opmerkte : `Hij heeft je zeker beledigd, niet ?'
Maar Rufino ergerde zich niet alleen over de Mexicaan, maar ook
over zichzelf. Hij had geen recht gehad de ander een schoft te noemen,
hem zo bot en beledigend of te wijzen. Wist hij dan niet genoeg van deze
wereld om rustig te kunnen erkennen dat er bij alien een behoefte aan
warmte en geborgenheid bestaat, die zich op de zonderlingste wijzen kon
openbaren? Had hij niet zelf... Neen, daaraan wilde hij niet denken, dat
was volstrekt onnodig ; dit van Palomino was volkomen aan zijn wezen
vreemd. En bovendien ... Maar terwijl hij dit tot zichzelf zei, vond hij
reden om dat eigen verwaten Ik schamper uit te lachen. Wat was by
dan? Hij stond buiten de wet en buiten het gewone Leven der mensen;
zijn bestaan was onvergelijkbaar. Hij was een geslachtloos wezen geworden, blootgesteld aan alle mogelijkheden. Dit ontnam hem alle recht
om wie-dan-ook te veroordelen, om wie-dan-ook te beledigen in dat
wat voor hen het waardevolste scheen. Hijzelf was ... Waarom moest
hij juist nu weer het gezicht van een dode voor zich zien – het vergeten
gezicht – dat van zijn nog niet geheel verschrompeld verleden, zijn verbloede jeugd ... het witte naakte kadaver op het dooreengewoelde bed,
terwijl door het huis nog de echo's van revolverschoten daverden?
Hij hief zijn hardgeworden handen op, als wilde hij ze uitstrekken tot
afweer, ter omhelzing. Maar ze bleven liggen op zijn knie, ze bewogen
zich niet, – handen van een ander, die gestreeld hadden en gegrepen,
gebeden en gehoerd, en nu machteloos geworden waren, ontzaglijke
tranen die afdrupten van zijn verloren lichaam.
Het was als slikte hij snikken, terwijl hij voor zich uit zat te staren.
Hij merkte niet, hoe Ole zich naar voren gebogen had om zijn gezicht
te kunnen zien, dat hij had afgewend in zijn ontzetting; en hoe de knaap
zich rekte om een van die smalle, al vereeltende handen te kunnen vatten, die hier open lagen op zijn schoot.
De lichtmatroos riep hem, hoog en beangst zijn nog kinderlijke
stem: `Rufino !'
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Hij hoorde het niet. Welke visioenen ! Wat een bleekgroen gezicht ...
De spoken van het nieuwe leven, de spoken die hun weg vonden tot in
het tweede, gezuiverde bestaan. Dat deed de nabijheid van het land, de
bergen, – het dodenrijk van spoken. En Palomino die jets van hem wou
dat eens en voor altijd was vergeven aan een ander... Aan degene die
hij zelf geworden was. Van niemand anders had hij te houden dan van
dit dierbaar geworden Zelf...
`Rufino ! ! Zeg lets ... zeg jets !'
Ole had zich opgericht, half op zijn gespalkte been gesteund, half aan
de dekstoel hangend. Hij viel aan Rufino's schouder, de blonde kop tegen hem aan geprest. Nu eerst schrok de Spanjaard op. Onontkoombaar was de menselijke warmte, zolang hij bier op aarde leefde; onontkoombaar de verborgen functie die wij hebben : voor een ander de geborgenheid, de warmte en het doel van een verward verlangen voor
een korte tijd te zijn. Hoe zou hij zich daar ooit aan kunnen onttrekken?
Hij leefde immers samen met anderen.
Met al zijn wilskracht dwong hij zich tot rustig denken, rustig spreken.
`Domme jongen ! Wil je voor een tweede keer dat been gebroken hebben?'
En zachtjes zette hij Ole in de stoel terug, terwijl de knaap herademde
nu de ban gebroken was.
`Ik dacht ... je keek ... Ik dacht aan mijn moeder,' verontschuldigde
Ole zich. 'Het is de nabijheid van het land. Wonderlijk.' Maar hij glimlachte omdat Rufino's handen, toen deze hem weer neerzette in zijn
stoel, zo moederlijk aangevoeld hadden. Tenslotte was hij bij hem gebleven en niet met Palomino meegegaan, die door Ole van nu of als een
openlijke vijand werd beschouwd.
IV

Enkelen hadden gemerkt dat Palomino dronken teruggekomen was
met de laatste barkas, door Nichols en de kok meegesleept en met
moeite naar zijn kooi in het vooronder verstouwd, waar hij onverstaanbare dingen riep, die soms als scheldwoorden klonken en dan plotseling
weer als klachten van een treurig en vereenzaamd dier. Zij hadden heel
wat met hem te stellen gehad, maar hun solidariteit was groot genoeg
om ervoor te zorgen dat zelfs bij een zo onbeminde kameraad als Palomino de kapitein en de stuurman niets te weten kwamen, en het ook
voor Amos verborgen bleef dat de Mexicaan als een beest tekeergegaan was, toen Nichols en de kok hem op hun weg door het nachtelijke
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stadje uit het begin van een oploop bevrijd hadden.
Nu lag hij zijn roes uit te slapen. Ze moesten er alleen voor zorgen
dat hij bijtijds weer bij zijn positieven was, om op het app61 te verschijnen wanneer zijn dienst begon. Ook Rufino had natuurlijk gemerkt in
wat voor toestand de Mexicaan zich 's ochtends be yond, terwijl aan dek
al heen en weer geloop was, en de lichters langszij kwamen gedreven,
met veel gekrakeel van de luie tropensjouwers, wier stemmen over het
gladde water schalden.
' Je landsman heeft het weer eens vies laten liggen,' merkte Bruce tegen Rufino op. `Als jullie allebei zo waren, hadden we handen vol extrawerk aan boord.'
`In de eerste plaats is het niet mijn landsman,' antwoordde Rufino
koel.
`Nu ja, bij wij ze van spreken. Dat jullie zo verschillend zijn als een
negerin van de heilige Maagd, ziet zelfs een kind.'
`Het komt er maar op aan, wie de negerin is, en wie de heilige
Maagd,' schertste Rufino.
`Als er een maagd aan boord is, dan ben jij het,' spotte Bruce terug.
`Zelfs Henderson hebben ze gisteravond ergens binnen zien gaan, nou
hoor ... Aileen jij hebt een heilige schrik van de wal.'
`Zoals de heilige Maagd van alle onheilige snollen,' merkte droogjes
Watson op, die ook bij de winches stond en de avond tevoren aan boord
had moeten blijven.
Rufino glimlachte, heimelijk verlegen. Wat viel op al die dwaasheden
te zeggen? Half-ernstig antwoordde hij : `Weet je, wij Spanjaarden zijn
katholieken, wij gelOven in de heilige Maagd. Dat is de reden waarom
er zo gehoerd wordt bij ons. Elke man vereert een maagd.'
Watson trok een scheef gezicht. 'En wat vereert bij jullie elke vrouw ?'
`Zichzelf. Degeen die ze had willen zijn of had willen blijven. Vandaar hun trots.'
`Gelukkig zijn we veel simpeler in de States,' stelde Bruce vast. 'Niemand maakt zich bij ons veel muizenissen over wat hij doet. Waarom
ook ? Vrijheid, blijheid.'
`Ze zijn net als je aap,' plaagde Rufino; en Watson begon heel hard te
lachen, zodat hij zijn bulk moest vasthouden. Met gemaakte boosheid
wandelde Bruce weg.
Daarop begonnen de winches weer te draaien, want er was een nieuwe lichter langszij gekomen, en het gesprek ging verloren in het geraas
en de aandacht die het werk vroeg. Palomino was met een kennelijke
kater aan dek gekomen. Hij zag groen en sprak met geen sterveling,
zelfs niet met degenen die hem veilig aan boord geloodst hadden, en die
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hem nu ietwat sarcastisch en toch ook medelijdend aankeken. Hij voelde
zich verraden en vereenzaamd op deze schuit, en zon er op, haar zo
spoedig mogelijk te verlaten; maar niet hier, waar hij zich verward
herinnerde schandaal aangericht te hebben, en waar het moeilijk zou
zijn te verdwijnen omdat het schip op de rede lag en niet aan de kade.
Maar hij had de tijd ; spoedig genoeg zouden ze ergens anders komen.
Hij zou zich misschien eerst nog kunnen wreken, bleef kwaad en ontoegankelijk, zelfs toen ze weer buitengaats in voile zee zaten en de 'Proxima Centauri' zich opnieuw zuidwaarts haastte, waar het koeler begon
te worden, met korte rukwinden soms, die pasten bij de naakte, troosteloze rotsen die zij van verre, aan bakboord te zien kregen.
Rufino liep hem uit de weg, – dat scheen hem het beste toe, totdat het
boze woord vergeten zou zijn; het had immers geen nut er verder over
te praten. Gezegd was gezegd, en Palomino wist nu tenminste waar het
op stond. Hij wou geen uitgesproken vijandschap ; zocht de Mexicaan
kameraadschap op een behoorlijke basis, zoveel te beter. Dat lag aan
hem. Maar Rufino vond het eigenlijk heel rustig en plezierig zo; alleengelaten, en op-een-afstand vriendschappelijk met iedereen.
Hij wist niet hoezeer Palomino hem bleef bespieden; hoe juist de
botte weigering zijn eerzucht en verlangen bleef prikkelen, tot het een
obsessie geworden was, waarvoor hij desnoods alles op het spel wilde
zetten. Wie kon hem tenslotte wat maken? Het was dezelfde razernij
die in zijn land een handjevol mannen ertoe bracht een opstand te beginnen tegen de regering, – verwoestend door de dorpen te trekken
met steeds meer aanhangers, om eindelijk de hoofdstad te veroveren en
zelf nieuwe tirannen te worden, verschrikkelijker dan alle vorige. Een
soort van sluipende moed die zelfs de schijn van lafheid aannam als het
nodig was, om dan plotseling uit te barsten in de dolste roekeloosheid.
Dat was de eigenschap die hij met alle Mexicanen gemeen had, en hij wist
dat hij op zekere dag die roekeloosheid niet meer zou kunnen onderdrukken, maar alles eraan wagen zou om te verwerkelijken wat telkens
heviger zijn zinnen overweldigde. Daarop zat hij nu te broeien; hij vertoonde zich niet meet tenzij bij zijn werk dat hij zwijgend en wrevelig
deed, – soms nageoogd door Amos die bedenkelijk het hoofd schudde
en zich niet kon voorstellen wat er eigenlijk met deze matroos aan de
hand was, die nu loenser keek dan ooit. Vreemd yolk ...
Op een avond, reeds tamelijk laat, stond Rufino als zo vaak op de
voorplecht voor zich uit te kij ken in de blauwgrijze, lichtbewolkte nacht
waarin hij zijn gestalteloze toekomst projecteerde. Hij had de hele middag en avond dienst gehad op de brug, tezamen met Henderson de
stuurman, en nog was hij niet zatgekeken op de zee, die immers van uur
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tot uur van wezen en kleur veranderde, al naar gelang de stemming van
de dag en de fluisteringen van de avondwind. Er was geen kust meer te
bekennen. Het verre donker, slechts in kleine vlekken met sterren doorspikkeld – nieuwe groepen die hij pas sinds kort had leren ontdekken
wanneer zij voor hem uit schommelden op de brug – het donker dat
van ichter deze kleine lichtjes scheen te komen, had alles in zich opgezogen, land, zee en lucht. En ook dit schip waarop hij stond scheen
voortgezogen naar de diepe mond van duister, het kanaal in van de
nachtelijke wereld waarvan niemand te berichten weet, omdat niemand
die daarin verdween, ooit teruggekeerd is.
Pijnloze, onbeangstigende doodsgedachten maakten zich soms van
hem meester wanneer hij zo op het voorschip stond te staren in het
schuimend water of naar de nachtomhulde verte. Zonder verlangen en
zonder vrees dacht hij eraan, dat ook voor hem de tijd van niet-zijn zou
komen. De tijd ? Tijd en toekomst zouden ophouden te bestaan, dat was
alles. Hijzelf, de gedachte en het voortgedreven zich-weten dat hij was,
het kon niet ophouden te bestaan ; het kon zich enkel ontweten en opgenomen worden in het al-besef van deze wereld, waarvan het zich eens
voor korte tijd had afgesplitst. Daarom had hij ook een ander kunnen
zijn; omdat al het andere een deel was van hem, zoals hij een deel van al
het andere. Hij droeg de gedachte van de oceaan in zich, en de oceaan
droeg hem en doorstroomde hem. Hij dreef verloren in de diepe nacht,
terwijl binnen in hem de nacht donker en mild geborgen was. Er kon
geen sterven zijn, slechts een verglijden in elkaars wezen, zoals een ander in hem vergleden was en hijzelf weer verglijden zou in nieuw bestaan. Zo leefden wij elkanders nieuwe levens, een onverstoorde keten
van over elkaar geprojecteerde existenties, waarbij weleens vaag een
vergeten gezicht doorschemerde, dat weer snel uitgewist wend door
nieuwe gezichten en schaduwen van nieuwe dagen.
Hoe goed was het deze eenheid te ervaren, dit Zijn in en om het alzijn te ondergaan. Te omhelzen wat verzwelgt, te baren wat voor altijd
ons omhult. Te leven, te ...
Twee handen pakten van achteren zijn schouders vast, een warme
adem eensklaps in zijn hals. Rufino wilde zich bruusk omkeren, maar de
amen omsloten hem nu geheel, lagen over zijn borst en buik, hadden
handen die naar zijn onderlijf zochten. Hij kon niets zien, maar rook
dat het Palomino was. Beschut door de reservetanks had hij hem hier
kunnen overvallen. Het ging erom, het ging om Mies ! En met een
diepe ademteug trachtte Rufino aan zijn greep te ontkomen. De angst
om alles te verliezen doorschoot hem met een ongekende kracht. Hij
wrikte zich om en om en kon nu Palomino's hoofd grijpen, dat fluiste171

rend hij gde : Wermanito... geliefde vriend ...' Maar Rufino zag alleen
de bleke grijns van het gezicht, het blinken van de tanden in de halfgeopende mond, en drukte met twee smalle vingers zo hard op de ogen
die hem aldoor geergerd hadden, die tweekleurige, dat de ander zijn kop
wel naar achteren buigen moest en losliet, wild begon te slaan en met
zijn been trachtte Rufino te laten vallen.
Het werd een verwoede worstelpartij, waarbij beiden nog overeind
stonden, de lichamen tegen elkaar geprest, de koppen naar achteren.
Voor Rufino een afweer in doodsangst, voor Palomino een wilde omhelzing vol bloedrode lust en gewelddadigheid, – een wraak waarvan
hij nu al zo lang gedroomd had. le zült, je zillt !' fluisterde hij ademloos,
telkens met een nieuwe greep trachtend Rufino te bedwingen; maar
telkens genO6t hij, halfbedwelmd door de weekheid en de warmte van
het lichaam waarnaar hij zo hevig verlangd had en dat nu tegen het zijne
opworstelde.
Hierdoor werd hij onvoorzichtig. Rufino greep hem bij de strot, en
zij wankelden achter de tanks vandaan, aan elkaar gekluisterd. Daarop
liet Rufino weer los, gaf even mee, zoals vrouwen doen die plotseling
hun weerstand laten breken door een minnaar, – om opeens met een
snelle ruk hem neer te slaan, in een instinctieve, zekere beweging.
Palomino viel. Zijn kop sloeg tegen een van de raderen van het ankerspil, daar waar de dikke kettingen gerold lagen om hun windas. Hij
bleef liggen, schuinsweg afgegleden, met de overvallene sprakeloos
toeziend in een zwarte nevel. Zijn bovenkleren waren uit elkaar gerukt.
Toen Rufino opkeek, stond stuurman Henderson naast hem, met
gloeiende ogen, de handen in de zakken, zoals somtijds op de brug ...
Plotseling opgedoken uit de donkerte van het voorschip. Rufino wilde
iets zeggen, kon geen woorden vinden, bukte zich naar Palomino.
Maar reeds kwam de Mexicaan weer tot zijn positieven en kromde zich
omhoog. Een brede bloedstreep lag over zijn gezicht, hij was beneveld,
scheen Henderson niet te zien, want overeind gekrabbeld aan de winch
wierp hij zich weer op Rufino, met vernieuwde woede, zonder lust nu,
enkel in een blinde razernij, en met de woeste wil hem overboord te
smij ten.
`Los ! Laat verdomme los !' schreeuwde de stuurman, ontzet door Palomino's bloed-bedropen gezicht en wild om Rufino's ijzig-verbeten
afweer.
Hij trachtte ertussen te komen, met zijn brede ellebogen stompen
uitdelend naar links en rechts, alsof hij bang was zijn handen vuil te
maken aan deze beide vreemdelingen. Het nutteloze ervan inziend, omdat Palomino geen kamp gaf, greep hij naar zijn fluitje, liet drie harde
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tonen snerpen door de nacht, over het dek. Het vechten had hem wild
gemaakt, de reuk van dit greaser-zweet en Palomino's bloed, het schemerend gezicht van Rufino vooral, die zich slechts verweerde, scheen te
lijden, iets onwerkelijk-irriterends had ... Maar de ander was gewond.
Er kwamen een paar mannen aangelopen; Nichols, een van de machinisten. En zich weer kalmer voelend, sloeg Henderson zich nogmaals
tussen de twee vechtenden in, met heel zijn woede-lust, en gaf op zijn
beurt Rufino een vuistslag tegen zijn kaak, die hem achterover deed
tuimelen tot aan de reling. Palomino waggelde van verbazing om deze
plotselinge hulp.
Bevredigd wreef Henderson zijn knokkels en zei tegen de beide mannen die waren toegelopen : '1k wou alleen maar getuigen hebben. Daar
zul je meer van horen.'
Zijn rapport bleef hem bespaard. Want terwijl de machinist zich bezighield met Palomino die ineengezegen was, zijn best deed om hem
weer op te beuren en zich te laten verbinden, en tegelijkertijd Nichols
naar Rufino gegaan was om hem mee te tronen – hij Wilde niets met
Palomino te doen hebben en had een gevoel alsof de vuistslag van
Henderson hemzelf getroffen had – kwam ook de kapitein aangestapt
met afgemeten haast en een : Vat hebben we godverdorie nou weer
aan de hand?' op de lippen.
`Stierengevecht a la Mexicana,' grinnikte Henderson, de beide slachtoffers niet zonder welgevallen monsterend, terwip. hij het licht van zijn
zaklantaarn schril op hen liet schijnen.
Nu zagen de anderen ook dat Palomino hevig bloedde uit een wonde
die als een nieuwe scheve lip over zijn voorhoofd openlag. Treng hem
meteen weg, ik wil geen lijken op mijn schip,' donderde de kapitein
tegen de machinist, die zich daarop haastig verwijderde met de rochelende, half brakende Palomino tussen hem en Nichols in.
De hele ergernis van Jones kon zich thans op Rufino ontladen. `Dat
gedonder op mijn schip moet uit zijn,' bulderde hij. 'Het schijnt dat jullie
allemaal hier gek worden; elk ogenblik is er wat anders. Nog nooit heb
ik een reis gehad met zoveel geduvel onder het yolk. Ziekten, potenbrekerij, vechtpartij en. Wat bezielt je?'
`Het is omdat er zonderlinge elementen aan boord zijn. Een paar
kwaadaardige elementen,' kwam Henderson ertussen. `Zo uitgestreken
als hij daar staat, en nog altijd schijnt,' – hij wees op Rufino – czo'n venijnige vechtersbaas is het. Geniepig. Vecht niet eens als een man. Een
rustverstoorder is het, die ik allang in de gaten heb.'
De kapitein kauwde op zijn kaken. Dat was een onbedrieglijk teken
voor wie hem lang genoeg kende. Het was een van de zeldzame keren
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dat hij weer eens een grote aanval van ergernis had. Henderson zag het
en verkneukelde zich.
Alsof de woorden van kauwgom waren, langzaam en half-binnensmonds, zei Jones : 'Ben dergelijk sujet moet ik hier geen dag langer dan
noodzakelijk is. Ik wil rust op mijn schuit en behoorlijk werk, versta je ?
Daarvoor worden jullie behoorlijk betaald. Niet voor gedonderjaag.'
En luider, bijtend : Vat heb je daarop te zeggen?'
`Niets,' antwoordde Rufino met gebogen hoofd, zijn kaken pijnlijk.
`Niets.' Hij wist dat of hij, Of Palomino van boord moest; zij konden
niet meer beiden blijven op deze kleine drijvende plek.
`Dan ruk je de eerstvolgende haven uit,' zei Jones scherp. le kunt je
gage bij mij komen halen wanneer het zover is.' Hij keerde zich meteen
bruusk om en liep terug naar de brug waar hij wacht had, haastig gevolgd door Henderson, die geen seconde meer alleen met Rufino wilde
blijven, opeens weer onrustig en zonder de autoritaire zekerheid die hij
nog even tevoren getoond had.
Treurig en traag sloop Rufino naar het vooronder. De kaakslag
brandde nog op zijn gezicht; het was erger dan alles wat hij van Palomino ondervonden had, het beschaamde hem en riep zelfs een doffe
wraakzucht wakker, die hij vergeefs trachtte terug te dringen. De Mexicaan was er zeker erg aan toe; het was een ongeluk geweest... en eenmaal had de ontknoping toch moeten komen. Maar waarom had Henderson hem geslagen? Hij had toch duidelijk kunnen zien dat Rufino
zich slechts verweerde, en de Mexicaan als een dolle tekeerging, buiten
zichzelf van pijn en razernij, zonder dat Rufino er iets aan kon doen. Nu
werd hij van boord gejaagd ... aan land... moest hij opnieuw beginnen,
elders ... zien hoe hij zich redden zou. Zijn vrede was van korte duur
geweest.
Onrustzaaier had Jones hem genoemd. Was hij dan nog niet rustig
genoeg geweest? Had zijn aanwezigheid dan werkelijk onrust onder de
mannen gebracht? Omdat hij niet was zoals zij ? Dan zou dat overal
hetzelfde wezen, op geen enkel schip beter. Wat ging hij dan beginnen?
Rufino zat met het hoofd in de handen, op de rand van zijn brits.
Zijn kop deed hem pijn, zijn gedachten deden hem duizelen. In de andere hoek sliep Ole zijn gezonde kinderslaap ; hij was niet wakker geworden van hetgeen op dek gebeurd was. Een poos later bracht men de
verbonden Palomino naar zijn hut, waar hij de hele nacht lag te kreunen
en te jammeren, als om Rufino en alle maats te ergeren met zijn pijn.
Kort daarop verscheen Nichols in de deur van het logies waar Rufino zat.
Vat zei de ouwe?' vroeg hij.
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`Morgen krijg ik mijn gage,' antwoordde Rufino opziend.
Tat is een verdomd gemene streek. Dat heb je aan Henderson te danken. Net als die vuistslag ... Als hij mij dat geleverd had ...'
Rufino maakte een gebaar van onverschilligheid, eer hulpeloos. Het
ontroerde Nichols en hij kwam verder naar binnen.
`Die krijgt van mij een peut voordat ik van boord ga, dat zweer ik je.
Jij bent niet sterk, daarom deed hij het; maar ik kan hem aan, en twee
van zijn soort !'
Ondanks zijn gezwollen gezicht moest Rufino glimlachen. 'Hoe is
het met de Mexicaan?' vroeg hij.
`floor je hem niet janken? Die stelt zich aan, om de zaak erger te maken. Het is niet zo slim. Waardoor is het gekomen? ledereen kon zien
dat het een ongeluk was.'
`Stom ongeluk.'
‘Nou ja ... Je vindt gauw genoeg een andere schuit. Deze is ook geen
paradij s.'
Vie zal het zeggen.'
`Ik wed dat die-daar begonnen is,' zei Nichols met een beweging naar
Palomino's hut.
`Dat heeft me weinig geholpen. Ik ga, morgen of overmorgen.'
`Overmorgen,' zei Nichols zakelijk. `Hou je taai en neem bokslessen
zolang je niets beters te doen hebt. Jammer dat ik er niet aan gedacht
heb, je een paar trucs bij te brengen. Nu is er geen tijd meer.'
Rufino's gezicht vertrok zich nogmaals tot een pijnlijke glimlach.
Waarom konden niet alle mensen zo eenvoudig en humaan met elkaar
omgaan als Nichols en sommige anderen aan boord? Was dan alles / n
schuld? Het ken niet zijn. Het was niet mogelijk. Niemand wist immers ... niemand ken jets vermoeden. Hij was in alles aan de anderen
gelijk geweest, had toch al zijn best gedaan om in niets op te vallen, alle
verschillen te verdoezelen en zich volkomen aan te passen ...
`Goeie nacht dan,' zei Nichols vriendelijk, en stapte ruggelings naar
buiten.
Ole draaide zich om en vroeg in zijn slaap : Vat is er? Rufino?' Maar
de ander hield zich stil. Geruisloos ontdeed hij zich van zijn gehavende
bovenkleren.
Hoofdschuddend ontving Amos Fyffes Rufino de volgende dag aan
dek. Hij had al vroeg gehoord wat er aan de hand geweest was, en dat de
Spanjaard niet meer op de brug gewenst werd. Morgen zouden ze Payta
aandoen; slechts een paar uur om olie te lossen en enkele tonnen huiden
in te nemen. VOOr die tijd moest Rufino zijn gage halen en waarschijnlijk nog een slotreprimande, als Jones zijn hoofd ernaar stond. Maar dat
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hij daar van boord moest, stood wel vast, vertelde Amos spijtig. Hij
trachtte nog te troosten: `Er is niet -altijd rechtvaardigheid in deze wereld, mijn jongen.'
Rufino poogde zich groot te houden: 'Het is geen ramp; ik vind wel
een andere boot.'
`In Payta komen er niet zoveel, geloof ik,' zei Amos. 'Maar in Acapulco ook niet, tenslotte. En toch heb je daar deze plaats gevonden.
Laat de moed niet zakken.'
`Het zal moeilijker zijn nog zo'n bootsman te vinden,' antwoordde
Rufino dankbaar. Maar Amos klopte hem op de schouder en beloofde
dat hij toch nog zou proberen om van de kapitein een behoorlijke afmonsteringsbrief voor Rufino te krijgen, zodat hij dan niet al te veel
moeite zou hebben om ergens werk te krijgen, waar men de Bingen
nauwlettender nam dan Amos zelf gedaan had.
`Meer krijg ik toch niet van Bob Jones gedaan; ik ken hem, zoals ik
mijn pijpje ken,' mopperde Amos. 'Hij krabbelt nooit terug. Het is
jammer.'
Rufino deed 1.1 zijn best om deze laatste dag aan boord niet te tonen
hoe moedeloos hij was. Integendeel, hij moest Ole kalmeren en troosten
in zijn verontwaardiging, toen deze van Watson gehoord had dat Rufino weggejaagd was, en hij ook iets over de vuistslag van Henderson
vernomen had, door Nichols met de nodige overdrijving aan zijn kameraden afgeschilderd. Zij hadden daarbij onwillekeurig opgekeken
naar de brug en verder het hoofd geschud over Rufino's deemoedigheid. Als hij toch weg moest, dan had hij dat in Been geval op zich moeten laten zitten. Maar dit waren overwegingen achteraf; het was nu te
laat. Ze zouden de stuurman echter in de gaten houden; hoe vriendelijk
Henderson zich ook tegenover hen zou gedragen, voortaan wantrouwden zij hem; meer dan de kapitein die tenminste logisch en binnen zijn
machtsbevoegdheid gehandeld had.
Toen zijn jonge verontwaardiging geluwd was, bleef Ole verslagen
en treurig. Zelfs Rufino kon hem niet meer aan het lachen brengen. Al
de vloekwoorden die hij zich herinneren kon, slingerde de knaap om
zich heen, zodat hij nog vermaningen op de koop toe kreeg van zijn
verongelijkte vriend.
`Ik wou dat ik ook van boord kon,' zei de jongen. 'Maar wat begin ik
met dit vervloekte been? Ik weet zeker dat we elkaar nooit meer terugzien als je nu weggaat. Wanneer ontmoeten twee schuiten met vrienden
elkaar in dezelfde haven?'
`De wereld is klein,' suste Rufino. 'Veel kleiner dan je denkt. En je
hebt heel wat jaren voor de boeg. Ook om te vergeten. Je vindt nog
vrienden genoeg.'
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`Niet zoals jij ...'
Het was bijna hetzelfde als wat Rufino tegen Amos gezegd had, maar
hij bedacht bitter dat het Ole heel wat makkelijker zou vallen een minder terughoudende vriend te vinden, als hemzelf een schip waarop hij
ongestoord zou kunnen varen. Hij wilde er nog niet over piekeren; liever een laatste sprank van hoop bewaren, dat de zaak zich ter elfder ure
nog ten goede zou keren. Misschien verdween Palomino uit zichzelf,
als niemand hem nog verteld had dat zijn tegenstander ontslagen was ...
Zijn toestand was immers ook onhoudbaar geworden aan boord; als
Rufino eerst maar de ware toedracht van zaken bekend maakte. Wat
liet Palomino veronderstellen dat hij het niet zou vertellen? Niets gaf
hem het recht dat te denken. Maar het zou een gemeenheid zijn... Net
zo'n gemeenheid als wanneer een ander hem bespied zou hebben in het
badhok, om dan zijn zorgvuldigst bewaard geheim uit te kramen. En
wat moist hij er tenslotte van, of Palomino niet inderdiad iets gemerkt had.
Of hij niet daarom juist ... Neen, dat leek hem nog onmogelijker. Dan
zou de Mexicaan stellig gesproken hebben; minstens tegen Rufino zelf.
Wat had hij gezegd? Wermanito ... geliefde ... vriend ...' Die woorden
hadden zich nog altijd vastgebeten in zijn oren ; maar ze hadden hem
niet gedeerd, want de ander had niet gezegd `vriendin' ... Hi) had hem
niet als een man behandeld, maar ook niet als een vrouw. Had Palomino
hem niet gehouden voor datgene wat hij eigenlijk was ... een niets, een
neutrum, en daarom voor elke behandeling vatbaar?
Maar dat kon de ander immers niet weten, – en het voor de hand liggende was, dat Palomino het veld ruimde, nu hi) zich zozeer bloot gegeven had, en hem de weg vrij liet ... Hij had het recht dat te eisen; zijn
hoogste belang stond hier op het spel.
Maar hijzelf kon niet spreken; zelfs niet met Palomino, die zich in
zijn logies had opgesloten. Het zou trouwens nutteloos zijn, want hun
vijandigheid zou er slechts door toenemen. Hij had zijn noodlot te nanvaarden, zwijgend, onbewogen.
De zware offers en de moeilijkheden begonnen nu pas ; hij had het
ook veel te gemakkelijk gehad. Wie gaf hem het recht te denken dat het
nieuwe leven enkel uit aangename dromen en een lichte, onverstoorde
toekomst bestond? Wanneer misschien niet eens de dood zo was ...
Had de eerste Rufino rust? Werd hij niet opgejaagd als stomme getuige
van dit tweede bestaan, was hij niet de onrust die op dit schip gekomen
was, de onrust die deze hulpeloze verslagen matroos hier doortrilde? Hij
had zijn opgaaf onderschat, de eigen vermogens te zeer vertrouwd.
Zijn liefde was misschien toch niet sterk genoeg, niet geweldig genoeg
om het wonder te voltrekken, al het andere te dragen, een wrakke en
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geschonden vrouw volkomen tevernietigen, – een ander te zijn. Het was
deze twijfel die hem het meest van alles teisterde; die nu duizenden gedachten in zijn brein tevoorschijn woelde, waarvan hij geloofd had dat
zij voorgoed begraven waren.
Hij ging de volgende dag, nog voordat de haven in zicht was – slechts
de kustlijn begon zich langzaam te verdikken – naar de kapiteinshut en
klopte aan. Bob Jones bleef hem een seconde aanstaren, trok toen zwijgend de lade van zijn bureau open, haalde de loonlijst en geld voor de
dag. Neen, hij kwam niet terug op eenmaal genomen besluiten, en zeker
niet als hij ze reeds aan anderen had meegedeeld. De oude Amos werd
sentimenteel ; wat had hij aan al dat pleiten ? In iedere haven waren wel
lieden te vinden die dolgraag op een Amerikaanse vrachtvaarder aanmonsterden. Want dollars waren overal dollars, – een onnoemelijk aantal rein of soles of bolivars wanneer men in deze streken kwam.
Nog steeds zwijgend overhandigde hij Rufino het ontvangstbewijs om
of to tekenen. Het was de ander te moede alsof hij zijn doodvonnis moest
onderschrijven. Met grote, ietwat bevende letters zette hij zijn naam :
`Rufino Lopez', en nam het geld van de tafel. ' Mijn afmonsteringsbrief?'
vroeg hij, eraan denkend omdat de bootsman ervan gerept had.
`Die kun je krijgen,' antwoordde de kapitein. zijn pen aarzelde even
bij het invullen, vervolgens schreef hij bij de 'Reasons of discharge' omzichtig : `Onrustzaaien en vechtpartijen.' Het stond belachelijk nu het
iemand betrof als deze matroos, die hier stil en bedremmeld voor hem
stond met een houding die hem had kunnen treffen als hij zich helemaal
gerust gevoeld had, – al had hij niet kunnen zeggen waardoor. Maar
recht en discipline moesten hun loop volgen; dat waren de grondslagen
van een goed bewind op elk schip. Had Henderson niet zelf gezegd dat
deze man een ongewenst element was ? Hij kon gerust zijn. In zo'n
geval woog het oordeel van zijn stuurman stellig op tegen de stem van
Amos, die oud begon te worden en geen orde meer onder zijn yolk
hield.
Met een handbeweging wenkte Jones de matroos dat hij gaan kon.
`Pas beter op, als je een andere schuit krijgt,' riep hij hem nog achterna
ondanks zichzelf, in een kleine opwelling van spijt, omdat de rug van
Rufino hem plotseling zo vreemd, zo hulpbehoevend toescheen.
Maar de ander hoorde hem niet meer, en Bob Jones haalde de schouders op toen hij weer alleen zat achter zijn bureau en de papieren wegsloot.
Rufino was naar het logies gegaan om zich te verkieden en zijn boeltje
bij elkaar te pakken. Het was heel weinig wat hij bezat; de kostbaarheden die de rode bundel bevatte – waardeloos in de ogen van anderen,
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voor hem de regalia van zijn nieuw bestaan — en de enkele taken die hij
in Acapulco tezamen met zijn zeildoeken plunjezak gekocht had. Binnen enkele uren zou hij op de vaste wal staan, in een plaats waarvan hij
zelfs nog nooit gehoord had, in een land dat hij niet kende. Maar dat
was om het even; des te beter zelfs. Hij wist dat de grond hem onder
zijn voeten zou branden, dat een geweldig verlangen hem zou trekken
naar de zee, de enige ruimte voor zijn leven, tijdeloos, grenzenloos ...
Hoe was het nog mogelijk te leven onder de mensen... Hi) die een mens
zo liefgehad had, — dat hij alleen nog kon leven bij de dingen, de zeer
grote, onomvatbare, zoals de oceaan, de wolken en de sterren. Op het
land zou hij pas geheel eenzaam en verloren zijn. En wanneer zou hij
weer kunnen vertrekken ? Zou het ooit nog mogelijk wezen ? En dan, een
herhaling van dit alles ? Een tweede 'Proxima Centauri', een tweede
Palomino, een derde, een vierde ... op zijn best ... Dat was nog het
gunstigste wat hij kon hopen. Maar het stemde hem moedeloos ; hij zou
heel zijn wilskracht nodig hebben om deze moedeloosheid te kunnen
overwinnen.
Hi) ging weer aan dek om nog eenmaal de zee te zien, los van het
land, nog altijd geheel los, en zwijgend de gelofte of te leggen, dat hij
zou terugkeren, zich niet laten klein krijgen door het land, maar trouw
blijven aan zijn bestemming, aan zijn verlangen naar reinheid en bevrijding, aan zijn liefde voor de mens die hij had willen zijn en die hij bezig
was te worden.
Er stond een zachte deining, maar het water rondom was blauw en
spiegelklaar. Het harde tropenzonlicht brak daarin stuk tot gouden en
zilveren scherven en iriserende sterretjes; in het schuimwit langs de kid
vonkten alle kleuren van de regenboog. Wel doemde groot en bruin de
rotsige kust op, en knaagden de onherbergzame kapen steeds grotere
hoeken uit de einder weg. Maar aan de andere zijde lag de oceaan nog
open en onbedreigd; daarheen was de koers van zijn hart, — en zijn verlangen zou een kompasnaald zijn, die niet kon ophouden hem in de
richting van zijn bestemming te voeren. Was hij niet de roerganger van
zijn eigen leven? leder schip moest nu en dan het anker laten vallen en
zich voor een tijdlang hechten aan de aarde; maar juist het anker was
symbool van de hoop, al sleepte het door modder en zand van diepe bodems.
Hi) hoefde niet bang te zijn voor het land ; hij zou zich weten te bevrijden en weer uitvaren. Mg was hij niet gestrand, en nog geen wrak,
verloren aangespoeld en reddeloos. Hij moest eerst weer tot bezinning
komen, dan zou hij stellig een uitweg ontdekken. Het kwam er vooral
op aan, wat voor een oord dit Payta was, hier in een verloren uithoek
van Peril.
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De grauwbruine kust die nader en nader kwam, leek onvriendelijk en
onherbergzaam genoeg. Grote witte en grijze vogels omfladderden het
schip als was het een drijvend aas ; de branding van witte brekers
schuimde al tot hier, maakte de zee in de nabijheid van het land onrustig en vijandig. De 'Proxima Centauri' leek zo broos en nietig thans,
in de schaduw van die hoge, steile bergen die hun naaktheid in het
schuimend-wilde water spoelden. Verlaten, star en dreigend stond een
witte vuurtoren op een van de kapen. Er omheen gleed een troosteloze
zandwoestijn gelig zeewaarts tussen de gesteenten.
Verderop, in de inzinkingen tussen de andere bergen waren ook
zandduinen, doodse steppen zonder plantengroei, zonder het minste teken van leven. De hoge golfrimpels van het zand leken lelijke caricatures van de zee, in een vale kleur die vloekte met het blauw van de
oceaan, dat nog onvertroebeld straalde aan de stuurboordzijde van het
schip.
Een scherpe bocht bracht onverwachts de kleine havenplaats in zicht;
een hoekje uitgeschuurd tussen de rotsen, waar zij lager werden, – misschien niet meer dan van een ingestorte bergwand. Daarop had men het
stadje met zijn wit-en-grauwe houten huisjes uitgespreid. Een nietigheid.
Het schelletje van de telegraaf rinkelde door de ingewanden van het
schip dat naar binnen manoeuvreerde en zijn draai nam als een kat die
zich de makkelijkste plaats zoekt bij de haard.
Rufino haalde zijn bagage, drukte zich zijn hoed diep op het hoofd, –
die had hij sedert Acapulco niet meer op gehad. Hoe lang was dat geleden? Het lag al jaren-ver terug; zijn avontuur had alle tijd weggewist;
de zee had elk besef van dagen weggespoeld, daar hij geleefd had zonder
wachten. Maar aan land zou hij de uren tellen ...
Toen het schip de steiger had gevonden, wou hij weggaan zonder afscheid. Amos liep hem echter in de weg en schudde hartelijk zijn beide
handen. In het logies had Ole hem ver geten toegeroepen : `loch zien
wij elkaar terug, je zult het zien.' Maar in de hut ernaast had Palomino
zich heel stil gehouden; bijna was hij hem vergeten, – morgen zou hij
hem vergeten zijn, wanneer het schip weer uit de haven weg was.
Op de steiger keek hij nog een keen om, naar deze plaats waar zijn
nieuwe leven was begonnen. Met een beetje bitterheid, een weinig weemoed die zwaarte aan zijn reiszak gaf.
Een gestalte wuifde hem vaarwel, nabij de reling van het voorschip.
Hij zag zon op blonde haren: het was Ole, die met moeite, ondersteund
door Watson zich tot daar gesleept had, om hem voor het laatst to zien.
De papegaai die bij hem was geklauterd, schreeuwde : 'Mariam ! Mari18o

con!' en kreeg een tik tegen zijn kop van zijn meester.
Maar Rufino kon het niet nicer horen. Zonder nogmaals omtekijken,
liep hij snel het stadje in.
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ACHTSTE HOOFDSTUK

`HET VERMOEIDE TEEFJE'
I
In een uur tijds was Rufino uitgekeken in het plaatsje. Zijn enige ontdekking was, dat het aan het einde van een nauwe trechter lag, die tussen
de bergen door naar het zandige gebied scheen te voeren, dat vaal en met
oranje weerschijn van het hogere stadsdeel uit te zien was. Een starre
troosteloze armoede, als van vergane grootheid, heerste hier. De houten
huisjes van de buitenwijken waren scheefgezakt en verveloos, de planken hingen dikwijls los en lieten openingen vrij, waardoor de lompen
van hun bewoners puilden. Aileen die in de havenbuurt waren iets beter
verzorgd en met heldere kleuren opgesmukt. Er was haast geen groen,
daarentegen stoffigheid in overvloed : een dunne, geligbruine laag over
alle dingen uitgespreid, die binnendrong in alles, door de kleren heen
zich vastzette in de plooien van de huid en klonterde, de slijmvliezen
verdroogde, kittelde in de neus en tussen het gebit bleef knarsen. Poederig-fijn zand overal.
Het was alleen maar verbazend dat het stadje nog niet dichtgeblazen
was, hier in de nauwe doorgang van het stuifzand tussen bergen, naar de
zee. Maar de plaats was windeloos, verstild, niet overmatig heet, als ingeslapen buiten de kleine zone van bedrijvigheid nabij het schip.
Hij deed zijn best het schip niet meer te zien, vermeed de haven tot
het weer zou zijn vertrokken. Pas dan Wilde hij – in de havenbuurt natuurlijk – zoeken naar een logement, en trachten zijn bezinning te hervinden. De atmosfeer van het geheel deed hem, ondanks al de verschillen, onweerstaanbaar denken aan het kustgebied van Mexico, – daar
waar hij het laatst aan wal geweest was. En eerst nu viel het hem in, dat
dit ook inderdaad hetzelfde land was, de gelijke kustlijn van eenzelfde
continent, al had men aan dit rijk een eigen naam gegeven. Het veranderde niet met zijn naam, zo min als mensen, evenmin als hij ... Alles
was maar herhaling; zo was heel het leven blijkbaar ... Nog liep hij hier
vreemd, maar morgen, overmorgen zou hij ingeburgerd zijn. En dan?
Hoe lang zou hij nog moeten wachten, voordat een ander schip hem
meenam?
Dit enkele vaartuig dat hier lag, zou binnen korte uren weg zijn, en
dan lag de haven leeg, verlaten, voor hoe lang ...
Hoewel hij dan tenminste onbelemmerd op de steiger kon staan en
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uitzien naar de open zee, vanwaar zijn redding komen zou, voordat de
bergen zich ook bier op hem gestort hadden, en hem voorgoed omsloten
in de duistere aarde-buik.
Toen Rufino uit de kleine herberg kwam, waar hij zijn gedachten aan
de rokerige wand gemaald had, was de 'Proxima Centauri' werkelijk
vertrokken. Voortaan deed hij beter te vergeten dat hij op dit schip gevaren had, – dat nu zou krimpen, spoedig een onzichtbare stip ging worden aan de horizon van zijn herinnering. Hij mocht alleen aan de open
baai, de wachtende van de toekomst denken.
En nu lanterfantte hij Tangs de kleine kade, – verlaten op siestatijd en
nog armoediger dan hij zich voorgesteld had. Drie, vier stapels balen
lagen nog te wachten, een verroeste kabel hing van een der meerpalen in
het water; hij herkende een half wrak van een gezonken zeilschip, dichtbij. Dat was alles. Maar in gouden verte glinsterde de oceaan, een wijder,
fijn zich kartelende lichtvlek in de lege middag, waarboven vogels
zwierden, net als zijn fladderende hoop; en plots weer doken, evenals
de kolken van zijn moedeloosheid. Maar niet een verdronk, niet 66n lag
dood met uitgespreide vleugels op het water; alle wisten weg te komen
in de hoge vrije lucht, naar de verborgen plaatsen van hun nesten, onbereikbaar voor de koenste klimmers aan de kust.
Zo moest hij zelf zijn. Met een stille glimlach doopte hij die onbekende vogels met zijn eigen naam : crufino's' ... Omdat hij toch geen andere wist.
Toen de mensen weer tevoorschijn kropen in de koelere namiddag
en de haven opnieuw bevolkt werd – maar flu door slenterende wandelaars – begon Rufino uit te kijken naar een goedkoop logies. Hij had aan
het zuidereinde van de haven, op een kleine hoogte waar een steengroeve of een cementfabriek de rots uitkrabde, in de verte een wit gebouwtje met een galerij gezien, dat uitkeek op de zee. Het leek een
fonda, en de plek trok hem aan bij de eerste blik ; een vriendelijke wachtpost, dichtbij, en toch buiten het gedoe beneden in de havenwijk, dat hij
het liefst vermij den wilde, uit vrees voor lastige ontmoetingen.
Hij ging er naar toe. Een herberg was het niet, maar een café, zoals
het uithangbord vermeldde, dat hem lachen deed. Want onder het
woord 'Cafe' was een wit beest geschilderd, met een pluimstaart, dat de
kop liet rusten op zijn stuntelig gekruiste voorpoten. Het had evengoed
een schaap of zelfs een llama kunnen zijn, maar eronder stond met ruwe
letters : 'La Perrita Cansada', – 'Het Vermoeide Teefje'. En dit liet geen
twijfel meer.
Nog met de glimlach om dit uithangbord op zijn gezicht, stapte Rufino over de gaanderij naar binnen, in de ruimte waar een oud biljart
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stond, dat ternauwernood nog plaats lietV0Or twee tafeltjes en een buffet,
en aan de andere kant een automaat waaruit vermoedelijk ooit muziek
gekomen was. De plaats was helemaal verlaten.
Rufino klapte in de handen, tikte op de toonbank bij het buffet dat vol
met rode en groene aangebroken flessen stond. Maar niemand kwam.
Hij opende een deur om verder te verkennen, stapte over een kleine
binnenplaats naar het achterdeel van het huis, waar woonvertrekken en
de keuken schenen te zijn. Terwijl hij tot daar wilde binnendringen, trad
een oudere, nogal gezette man hem tegemoet, die een smerig voorschoot
droeg en hem toescheen de waard te zijn.
Rufino vroeg of hij hier logies kon krijgen, en tegen welke prijs.
De man schudde van neen terwijl hij de handen aan zijn voorschoot
afveegde. Hij vertelde dat zij er geen fonds op na hidden, alleen een café
waar men desnoods ook eten kon als men geen al te grote eisen had.
Maar hij Meld Rufino terug toen deze, teleurgesteld, snel verder wilde
gaan om geen tijd te verliezen.
`Ik weet het ook niet; ik durf niets te zeggen,' pruttelde de man hoofdschuddend, en toen met een verlegen lachje : Wil je niet wat drinken en
zolang wachten tot mijn vrouw terug is uit de stad ? Misschien ... er is
eigenlijk plaats genoeg in huis, sedert Gumersindo, dat is de zoon van
mijn eerste vrouw, weg is. Maar de meesten willen hier niet wonen omdat het te ver is,' vertelde hij verder, bijschuivend aan het tafeltje waar
Rufino had plaatsgenomen naast zijn plunjezak. 'Al te veel wordt bier
dan ook niet verdiend... Aileen op zaterdagavond en op zondag komt
nogal wat yolk naar buiten. Ja, daar moeten wij het van hebben. Voor
de rest, meer vliegen en muizen dan kianten.'
Een dergelijke rust was juist wat Rufino zocht. De waard zag er met
al zijn geklaag niet ontevreden uit; een goedmoedige lobbes, die stellig
onder de pantoffel zat van zijn vrouw, dacht de matroos. Hij was besloten het er op te wagen, want ook de omgeving beviel hem buitengewoon. Van de galerij, die eigenlijk een soort veranda was, met bougainvines en donkerrode campanula's overgroeid – terwijl de onderrand
met tijgerachtig gevlekte croton-struiken afgezet was – keek men uit
over de haven vanwaar geen gerucht meer tot hier doordrong, naar de
reeds licht omnevelde verte. Mar was een strook van de kust en een
donkere hoek van de kaap te zien; erachter het klare blauw van de zee,
en er omheen dezelfde blauwte, vredig in de naderende avond. Zilte
geuren, vermengd met het zoete aroma van nabije bloemen, woeien
naar binnen. Het was de liefelijkste plek van Payta, dat had hij nu al gemerkt, en het zei hem genoeg van de stompzinnigheid der havenbewoners, dat ze zo zelden de moeite namen tot hier te klimmen, waar ze be184

schut waren tegen de stoffigheid, en van het uitzicht en de voorhanden
verfrissingen konden genieten.
De waard begon hem uit te vragen hoe hi) hier gekomen was en wat
hij dacht te doen. Hij veronderstelde dat Rufino uit Piura kwam, de enige grotere stad binnen de afstand van een dagreis, die door een kleine
spoorweg met de haven verbonden was, en waar vandaan alles scheen te
komen waarop Payta's haven teerde. Hij was verbaasd te horen dat
Rufino niets van dit alles wist, en een volslagen vreemdeling was in het
land. Ietwat medelijdend en met vaderlijke affectie bekeek hij hem; later
ook met enige bewondering, toen hij vernomen had, dat de vreemdeling een zeeman was.
°peens hief hij het hoofd op, omdat hij stappen hoorde. `Daar komt
ze,' zei hij, opstaand om zich naar het veranda-terras te haasten.
Hij keerde terug met de vrouw die hij haar mand afgenomen had; zij
leek enkele jaren jonger dan de waard, en moest in haar jeugd mooi geweest zijn; nu zaten er al wat grijze haren tussen de vele gitzwarte, en
lag er een stroeve trek om haar reeds plooiende mond, wel enigszins
in tegenspraak met haar heldere zwarte ogen. Zij sprak met een sterk
accent, maar snel; een vreemdelinge die lang in deze omgeving moest
geleefd hebben.
`Senor,' zei ze zonder verdere inleiding, 'het is hier geen logement.
Het is teveel werk om daaraan te beginnen. In Payta zijn er verschillende plaatsen... duur en slecht weliswaar, — maar dat is ieder zijn eigen
zaak.'
`Zo,' antwoordde Rufino geergerd, en begon zijn boeltje te pakken.
Hij kwam overeind en wilde weggaan. Maar nu bekeek de vrouw hem
aandachtig, en bij dat monsteren scheen ze van mening te veranderen.
`Er zou misschien iets in te richten zijn,' sprak zij, half naar haar man
gekeerd, die meteen ja-ja knikte.
Welnu dan...' zei Rufino.
De vrouw bleef hem bezien, en vertelde dat zij voor hem een uitzondering wilde maken, want hij leek haar een goedmoedig en beschaafd
mens. Ze wenste geen last, maar van een aangename huisgenoot was zij
niet afkerig. Mits hij geen eisen had... En of hij lang dacht te blijven?
Rufino vertelde dat hij het niet wist; het hing van de boten af. Zij
noemde tenslotte de prijs, die laag was, en ging toen heen om een kamertje voor hem in orde te maken.
Zodra ze weg was, zei de baas : `Zie je wel ... Als ze je mag, is alles
goed; dan is niets haar teveel. En als ze je niet mag, is er geen land met
haar te bezeilen ...' En hij schudde filosofisch zijn dikke kop.
Rufino verheugde zich. Het kamertje kon hem minder schelen. Hier
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in deze ruimte kon hij leven, en het terras lokte hem aan. Hij kon er
's nachts misschien zelfs een hangmat binden en er slapen ; dag en nacht de
zee voor ogen hebben en zijn tijd afwachten. Geen schip kon hem ontgaan, en lukte het hem hier niet, dan zou hij nog altijd naar een grotere
haven kunnen reizen waar dagelijks boten binnenliepen. Al was daar
dan ook meer concurrentie ... Neen, in zulke kleine plaatsen had hij
waarschijnlijk toch de beste kansen; dat had hij al in Acapulco gezien.
Een poos later kwam de vrouw terug om hem te zeggen dat hij het
zich gemakkelijk kon maken. Aan de overkant van de binnenplaats
toonde zij hem het vertrek dat zij voor hem bestemd had. Het was eenvoudig maar zindelijk en leek hem volkomen afgesloten. Juist wat hij
nodig had.
`Hier heeft mijn stiefzoon geslapen,' vertelde de vrouw. 'Ben juweel
van een jongen, maar onrustig om de wijde wereld te zien. Hij is nu al
meet dan een jaar weg. Ach...' Zij zuchtte. `Ook wanner het niet eigen
is, blijft je hart hangen aan zo'n kind. Hij had het goed kunnen hebben,
bier bij ons. Maar plotseling kreeg hij het te pakken en wilde niet meet
blijven. Mannen zijn veranderlijk. Vooral wanneer ze jong zijn.'
Rufino knikte en gafgeen verder commentaar. De vrouw bleef nog een
korte poos staan praten, schoof toen zuchtend het kamertje uit, terwijl
ze mompelde: Wel-wel, zo'n matroos ...' en Rufino zich neerzette op
de rand van zijn bed. Nu was hij werkelijk weer aan land... Op devaste
wal die thans minder vijandig scheen dan hij gevreesd had.

II
Al de volgende dag was de logeergast meet dan voldoende op de hoogte
van de levensomstandigheden van het mensenpaar bij wie hij inwoonde. Het scheen behoefte te hebben aan wat aanspraak, en ze wisselden
elkaar of om Rufino bezig te houden met hun conversatie. De man vertelde van de vrouw en de vrouw van de man; zo werd de vreemdeling
ingelicht.
Don Cosme leefde in een ietwat angstige bewondering voor zijn gade ; ze waren pas sedert een vijftal jaren samen gaan wonen, nadat de
waard zich lang genoeg als weduwnaar met huishoudsters geplaagd had.
Dona Anita was uit Brazilie hierheen gekomen, had jarenlang in Lima
geleefd; maar ze was een Italiaanse, vertelde haar man trots, en ze had in
haar jonge jaren bij een opera-gezelschap gewerkt. Had de zeeman misschien ooit gehoord van de zangeres Anita Morelli? Of van een balletteuse van die naam? Don Cosme sprak haar naam nog altijd uit met een
zekere wellust, naar het rollen van de consonanten te oordelen. Maar de
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vrouw behandelde hem streng, en hij had niet veel meer in te brengen in
zijn eigen zaak.
Gumersindo, zijn zoon, die eerst in Guayaquil werkte, was later op
uitdrukkelijk verlangen van zijn stiefmoeder thuis gekomen, om voorgoed bij hen te wonen en mettertijd misschien het cafe uit te breiden, in
geval Payta ooit een grote havenstad werd, wat door velen al voorspeld
was. Maar ofschoon hij het best scheen te kunnen vinden met Anita, en
zijn vader dol op hem was, had hij het maar een paar maanden kunnen
uithouden en was toen plotseling stuurs en afgetrokken weggereisd. Nu
zwierf hij wie weet waar, en don Cosme maakte zich zorgen over hem.
`Daarom, jongeman,' zei hij tegen Rufino, `hou ik van het idee dat je
hier bent en we voor je kunnen zorgen. Misschien dat er ergens in de
vreemde fatsoenlijke mensen zijn, die dan net zo zorgen voor Gumersindo. Die gedachte troost me.'
Hij liet het Rufino dan ook aan niets ontbreken.
Dona Anita was drukker en spraakzamer nog, maar toch voorzichtiger met haar woorden. Het was alsof ze veel sprak om niet genoodzaakt te zijn alles te zeggen wat zij in haar gedachten had, en iemand de
kans te laten ze te raden. Zij kon Rufino soms met een breeduit-zittende
aandacht bekijken, die hem onaangenaam was en haar nabijheid ongemoedelijk maakte. Maar meteen daarna lachte zij hem vriendelijk toe en
vroeg of hij het naar zijn zin had, – zodat hij snel zijn zelfbewustheid herwon en geen reden vond om zich te verontrusten, noch om haar speciaal
uit de weg te gaan. Soms sprak ze van don Cosme als van 'de Baas' en
soms weer als van `Gumersindo's vader'. Hij was geen zakenman, vertelde ze, en had zich zijn leven lang laten bestelen. Maar nu was dat anders geworden, sinds zij het heft in handen genomen had.,Want een mens
had zich te bekommeren om zijn toekomst. ' Je moet maar eens zien
welk een toeloop er zaterdags en zondags hier is,' zei ze. `Dat was vroeger niet zo. Toen was senor Veytia ongeveer de enige die hier zat, net als
nu op sommige avonden door de week. Maar met geduld en een goede
behandeling en wat muziek, Madonna, hebben wij het een stuk verbeterd. Met zorg voor de zaken vooral , en laat dat aan mij over. Als het
door de week ook zo was ...'
Zij wreef haar handen, alsof zij zeer snel kleingeld telde.
Dona Anita was overal tegelijk in het huis en bleek inderdaad degene
die het leeuwendeel van de werkzaamheden verrichtte. Don Cosme
deed wel wanhopige pogingen om ook zijn aandeel bij te dragen, maar
zijn bedrijvigheid was gewoonlijk onproduktief, en Rufino werd geamuseerd door de kleine trucs die zijn vrouw gebruikte om te maken
dat hij niet teveel in de weg liep. Een kind kon zien dat zij hem tienmaal
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te slim of was en zich niet van haar ambities liet afbrengen. Ook Rufino's
aanbod om kleine huiselijke diensten en boodschappen te verrichten
zolang hij niets anders te doen had, wees zij van de hand. Ten vrouw
kan dat alles veel vlugger en beter,' zei ze. `Spaar je krachten maar...
totdat een vrouw ze nodig heeft.' En ze gaf hem een knipoog, terwij1 ze
lachend wegging.
In twee dagen was Rufino er geheel kind in huis, en hij voelde zich
haast bedremmeld door de vriendelijkheid waarmee het echtpaar hem
bejegende. zij vroegen nooit waar hij naar toe ging, wanneer hij naar
het stadje en de haven afdaalde, maar schenen telkens weer blij als hij
terugkwam en de gelagkamer binnentrad. Alsof ze er behoefte aan hadden hem weer te zien.
Weet je wat ik geloof,' zei dotla Anita die bij hem was komen zitten,
toen Rufino zich alleen in een hoek van de veranda beyond, peinzend in
de vallende avondschemer die de kaap begon te omhullen, – `ik geloof
dat je ons beiden troost met de afwezigheid van Gumersindo, de ondankbare. Denk niet dat omdat het mijn stiefzoon is, ik niet van hem kan
houden zoals een moeder van haar kind, en meer dan dat. Ik ben nog
niet oud ; ik ben nog te jong om kinderloos hier rond te hangen en de
baas bezig te houden. Hij is trouwens zelf een kind, en is dat altijd geweest en zal dat altijd blijven, ofschoon hij veel ouder is dan ik –al een
oude man. 1k ben een druk leven gewend... in grote steden. Ah...'
`Don Cosme mag er nog best zijn,' antwoordde Rufino.
Wind je? Maar een zoon kan hij me niet geven, allang niet meer; en
de andere zoon is nu weg,' sprak dofia Anita met een zucht. Daarop
vroeg ze eensklaps, zonder overgang: Wordt het je niet te koud in de
pergola?'

`Neen, integendeel. Ik wil de zee zien. Ik zou hier best willen slapen
als ik een hangmat had. Alleen al om de bries 's nachts te voelen.'
`Zo verslaafd aan de zee, eh... Net als de matrozen aan boord slapen,
wat?'
`Net als op sommige schepen.'
`Ik kan me je niet voorstellen als matroos,' zei de vrouw. `Daarvoor
ben je veel te fijn gebouwd. Is het geen ontzettend zwaar leven?'
`Draaglijk,' antwoordde Rufino. `zwaar misschien in het begin; maar
dat went gauw genoeg.'
`Veel te gevaarlijk,' meende de vrouw. Waarom zoek je niet liever
iets aan wal? Er is nog werk genoeg te vinden voor een serieus en aantrekkelijk jongmens als jij. Zelfs hier in Payta.'
Rufino voelde zich blozen. Gelukkig dat het al to donker was dat zij
het kon merken. `Neen,' zei hij, `ik haat het land.'
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`Heb je geen moeder meer ?' vroeg doria Anita teder.
Het lag op zijn lippen om te antwoorden: Ik weet het niet ... Maar hij
bedacht zich snel en zei : `Neen. Ik ben een wees.'
De vrouw zuchtte weer. Na een pons stond zij op en zei : `Ik ga naar
binnen. Het is vrijdagavond, en dan komt Senor Veytia altijd, als hij niet
ziek is. Hij zal wel zó hier zijn.'
Rufino had die naam al vaker Koren noemen door het echtpaar ; een
klant die het in de jaren bijna tot vriend des huizes gebracht had. Don
Cosme had hem geprezen als `een groot man' en zelfs Anita scheen hij
een zekere onderdanigheid in te boezemen. Toen de schaduwige gestalte met zijn wandelstok verschenen was, kwam de vrouw zelf om Rufino
te halen, opdat hij zich bij hen zou voegen. En hij deed wat er van hem
verlangd werd, wilde zich niet eenkennig tonen.
Senor Veytia had een baardje en twee vlugge ogen achter brilleglazen. Een intelligent gezicht, dacht Rufino aanstonds. Hij kon van dezelfde leeftijd zijn als don Cosme, of mogelijk jonger, zoals de vrouw.
Slechts een dunne haardos bedekte zijn ronde schedel ; maar al waren
aan de slapen grijze haartjes te zien, zijn wangen hadden nog een blozende kleur, als die van een kind, – ondanks de verbrande huid.
`Ah, dat is de vreemdeling,' zei senor Veytia, terwijl hij hoffelijk opstond om Rufino een hand te geven. 'Wel, het is mij zeer aangenaam,
zeer aangenaam. Uw dienaar ... en hoogst erkentelijk als ge u bij ons
wilt zetten ... Bij een u nog onbekende.'
De man had een overdreven hoffelijkheid die dwaas had kunnen aandoen, als zijn gezicht daarbij niet zo intelligent geweest was, en de oogjes
achter zijn gouden bril niet zo trouwhartig keken. Rufino voelde zich,
zeldzaam genoeg, meteen tot hem aangetrokken, vooral toen hij merkte
dat Veytia even voorkomend tegen don Cosme en zijn vrouw was, als
tegen hemzelf. `Ge hebt u dus aan de goede zorgen van tante Anita toevertrouwd,' sprak de man. Wel-wel. U kon het niet beter treffen in onze
uithoek, de nobele en loyale stad Payta. Wel-wel.'
De vrouw protesteerde : `Ik ben niemands tante, senor Veytia. Ik ben
nog te jong om een tante te zijn. Waarom noemen de mensen me zo?'
Don Cosme begon hartelijk te lachen, maar Veytia ging er ernstig op
in : tante was tenslotte een naam die eerbied uitdrukte, doria noemde
zich tegenwoordig iedereen ...
`Ah, senor Vera, senor Veytia ... Het is alles even merkwaardig wat
u zegt,' verzuchtte de vrouw.
De bezoeker maakte zich gereed om het dominospel te beginnen, dat
zijn geregeld tijdverdrijf met don Cosme was, en waaraan Rufino met
doria Anita als zijn partner nu ook kon deelnemen. Zij zat tegenover
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hem en stiet hem aan met haar knie, om tot een verstandhouding te komen bij hun spel. Zij had er haar zinnen op genet senor Veytia en haar
man te verslaan. Trots blonk op haar gezicht, toen ze inderdaad de partij wonnen.
Wij begrijpen elkaar,' lachte ze tegen Rufino. En don Cosme knikte
tevreden: Vie kan ook tegen zo'n uitgeslapen vrouw op spelen?'
' Je merkt het nooit, maar ik lig lang genoeg wakker naast je, om niet
meer uitgeslapen te zijn,' antwoordde de vrouw half spottend, terwijl
zij maar een secondedeel naar Rufino opzag, die snel zijn blik afwendde
en deed of hij niets gehoord had.
Senor Veytia keek schuin over zijn bril naar Rufino, als om diens gedachten omtrent alles te raden. En deze blik doorstond Rufino rustig;
Veytia was een van de weinige mensen van wie het hem niet hinderde, –
net als bij Amos Fyffes, aan wie deze man hier hem even liet denken.
`Heeft u geen relaties met boten? Ik wil zo gauw mogelijk weer aanmonsteren,' zei Rufino.
`Met boten? Misschien ... ik hoop het zeer ... misschien dat ik wat
voor u doen kan.'
`Hij heeft haast om weg te komen; het bevalt hem hier niet,' spotte
dotia Anita zacht. Maar Rufino verontschuldigde zich: 'Als mijn geld
opraakt ...'
`Dan zetten we je nog de deur niet uit, nietwaar vrouw?' bromde don
Cosme goedig.
`Zoals je zegt,' antwoordde de vrouw, en keek Rufino lang aan.
Toen senor Veytia opstond om weg te gaan, vroeg Rufino of hij hem
nog een eindweegs begeleiden mocht. Hij Wilde toch nog even over de
boten praten ; wanneer de ander werkelijk iets voor hem kon doen...
`Met welk schip is u eigenlijk gekomen?' vroeg de bezoeker onderweg. 'Met de Capdevila?'
`Neen. Een met een rare naam. De Proxima Centauri.'
Niet zo'n rare naam, vriend. Het is de naam van een ster. Van die
waarvan beweerd wordt, dat zij zich het dichtst bij de aarde bevindt.'
Rufino bedacht, hoe omineus dat was. Zijn ster was het dichtst bij de
aarde geweest, was tegen de aarde opgebotst, en had hem laten vallen...
'Ik moet zo gauw mogelijk een schip zien te krijgen; een beter schip,'
vervolgde hij.
Terwijl zij langzaam het pad afliepen, zei Veytia : `U kunt er op rekenen, jongeman. Als ik iemand van dienst kan zijn, dan acht ik het mijn
plicht, en een eer zelfs. De hemel weet, hoe graag ik wat voor u doen
zou ... Maar wat kunnen wij mensen voor elkaar? Goed dan. Ik ken al
de scheepvaartagenten hier, natuurlijk. Morgen ga ik er op uit, en
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zodra ik jets weet, ben ik hier boven bij u. Maar wat weten wij mensen? Toch, ik kom zodra ik jets weet. Zonder mankeren. En als ik u
met een kleine som gelds van dienst kan zijn, – een twintig soles heb ik
nog wel te missen. Ik hoop dat het u niet beledigt, het is niet meer dan
mijn plicht ...'
`Het is werkelijk te vriendelijk,' sprak Rufino geroerd. `Ik hoop lang
voordat dit nodig is, een boot te hebben.'
`Als het uw bestemming is, dan maakt u een goede kans,' troostte de
ander filosofisch. 'Don Cosme zal u overigens niet in de steek laten.
Met de vrouw... wel, men moet voorzichtig zijn.'
Waarom?' vroeg Rufino nieuwsgierig.
Veytia zweeg een tijdlang, zwaaide met zijn wandelstok naar onzichtbare dingen. Even later begon hij met een paar lichte kuchjes : 'Het
is geen kwaadspreken, jongeling, maar ik ben eens zelf het slachtoffer van
mijn onervarenheid geworden, – als je het mij niet kwalijk neemt van
onervarenheid te spreken. Maar dat is een andere geschiedenis ... Het
is daarom echter mensenplicht de onervarenen hun ogen te openen; zo
ze dat toestaan. Welnu... dolia Anita, wel.... Anita Morelli wel te verstaan ... zij is op haar manier een avontuurlijke vrouw. Ze heeft jarenlang in Lima gewoond en tevoren in Rio de Janeiro, dat weet iedereen.
Maar a weet bovendien, dat zij daar gehandeld heeft in menselijke
waar, – dat is hair zaak natuurlijk, en iedereen kan zijn leven beteren, al
kan niemand het kwaad ongedaan maken dat hij heeft aangericht. Helaas. En begrijp me goed, – ik ben de laatste om een steen op een ander
te werpen, want al de stenen der aarde zouden zich tegen mij keren, en
met recht. Maar dat ze don Cosme achter zijn rug met de zoon... U begrijpt me. Gumersindo is er vandoor gegaan, zo snel hij kon. Ik heb
hem gewaarschuwd ... Neen, ik ben geen hoeder van de moraal, denk
dat niet, maar na alles wat ik heb meegemaakt ... Ik weet wat er in de
wereld gebeurt, en ik weet hoe het kwaad ontstaat, zich uitbreidt als
olie op het water, zonder dat je meer verhinderen kunt dat het zich
steeds verder spreidt ...'
Senor Veytia sloeg boos met zijn dikke stok tegen de stenen op de
donkere weg. Het slapende stadje was al dichtbij. `U bent dus gewaarschuwd, waarde vriend,' vervolgde Veytia na een korte poos. `Ga dan
in vrede, en wat ik voor u doen kan, zal niet ongeschied blijven. Hoe
weinig het ook mocht zijn... Als gij u goed verstaat met don Cosme, en
de vrouw met de juiste tact behandelt, niet van haar afhankelijk wordt,
dan zal het u aan nets ontbreken daar. En u kunt over mij beschikken
als over uw onderdanige dienaar.'
Rufino keerde verbaasd en geslagen naar zijn verblijfplaats terug.
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Het was toch goed dat hij met het zonderlinge heerschap meegegaan
was, en dat deze hem gewaarschuwd had. Nu zou hij beter op zijn
hoede kunnen zijn, ofschoon – hij moest erom glimlachen – zo gevaarloos als hij voor de deugd van Anita Morelli, was wel niemand ...
Maar des te beter, – hij kon nu zijn spel des te veiliger spelen zolang hij
hier was. En eenmaal terug op een schip ... Zo deed hij tenminste ervaring op, en praktijk, en zou hij werkelijk gevaarloos zijn. Voor zichzelf en voor alle anderen, om zich weer te kunnen bezinnen op het
nieuwe, het wêrkelijke leven.
Bij de herberg aangekomen, zag hij dat onder de gaanderij bij de
plaats waar hij in de schemering gezeten had, een hangmat gespannen
was. Anita wachtte hem in de deur en vertelde hem dat hij daar slapen
kon, voor het geval hij nog lust had. Daarna haastte zij zich weg.
Getroffen door deze attentie, wist Rufino niet meer, wat hij van de
breedsprakige senor Veytia en diens waarschuwingen denken moest.
Welke reden had hij eigenlijk om een zo zonderling mens te geloven,
zolang de feiten hem weerspraken? Als Veytia werkelijk wat voor hem
deed, zou zijn verblijf hier bovendien nog maar een kwestie van dagen
zijn.
Hij verkleedde zich in zijn kamertje waar niemand hem bespieden
kon, en liep op zijn tenen naar de hangmat terug. Alles was al doodstil
in het huis ; buiten ruiste zacht de zee; als hij scherp oplette kon hij het
Koren. Een koele wind omwoei de hangmat, die hem een gevoel gaf als
lag hij in een kano, wiegend op een spiegelgladde oceaan. Zo werd hij
meegevoerd door de donkere stromen van de slaap, en liet hij zich veilig en hoopvol drijven in het ademloze ritme van de nacht.
III

Het bleke licht van de maan, die van achter de kaap tevoorschijn geschoven was en hem nu in het gezicht scheen, had Rufino wakker gemaakt. De ochtend kon niet zo heel ver meer zijn, maar om hem heen
was alles nog in ragdunne nevels gehuld, als lag hij tussen tulen gordijnen, wijd weggedreven boven de zee, tussen onzichtbare hemel en onzichtbaar water.
Hij sloot de ogen weer, om deze wiegende illusie nog een tijdlang
vast te houden ; maar eensklaps kreeg hij het gevoel dat iemand hem
gadesloeg en in zijn nabijheid was. Daarom richtte hij zich op, en keek
nogmaals rond. Er was echter niets te zien; het terras stond leeg en de
huisdeur die hij achter zich dichtgetrokken had, leek ongeopend. Toch
verliet dit gevoel hem niet meer, groeide veeleer aan, – een sensatie die
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hij lang niet meer ondergaan had, en die hem nu zozeer verontrustte,
dat hij opstond en om het huis heen begon te wandelen, tot langs de
bananenbosjes die er achter stonden, spiedend of er inderdaad iemand
was.
Onverrichterzake keerde hij terug van de andere kant van het huis.
Maar toen hij zich weer in zijn hangmat wilde uitstrekken, sprong hij
ontzet terug. Daarin lag een menselijke gestalte, heel stil en in elkaar
gedoken. Hij bong zich weer over de hangmat om het dek op te lichten,
daar de gestalte onbeweeglijk bleef. En nu ontdekte hij dat het Anita
Morelli was, die op hetzelfde ogenblik haar armen om hem heen sloeg
en hem in 't oor fluisterde : `Stil ... maak geen leven, anders wordt het
oudje wakker. Hij denkt dat ik hier slaap, zoals vaker ... en jij in je kamertje... Ben je erg geschrokken? Het heeft toch niets te betekenen...'
Rufino had zich zachtjes losgemaakt en stond weer overeind, deed
een paar stappen terug, en bleef met de armen gekruist op zijn Borst
enkele seconden sprakeloos toezien, nog niet bekomen van zijn verbazing. VOOr alles moest hij natuurlijk ieder schandaal zien te vermijden,
en ook geen onnodige vijanden maken; hij wist nu maar al te goed hoe
lastig die konden zijn. Vervloekt dat hij alweer in zulke moeilijkheden
geraakt was ; wat ging hij doen?
`Blijf gerust liggen,' fluisterde hij. 'Ik ga naar mijn kamertje terug, er
is verder niets aan de hand.'
Hij sloop voorzichtig naar de deur die nu aanstond, terwijl Anita
hem achterna fluisterde : 'Neen, domoor ; luister nu toch... het is me
toch te koud ...'
Maar hij deed alsof hij het niet hoorde, en verdween al naar binnen.
Weg waren al zijn schone illusies. Huiverend en vol ergernis kroop hij in
zijn bed, en trachtte nog wat te slapen.
Geklop op zijn kamerdeur wekte hem 's morgens vroeg uit zijn onrustige halfslaap. Toen hij opendeed, stond Anita vOcir hem, alsof er
niets gebeurd was, met glanzend zwarte ogen en een geheimzinnig
lachje op haar gezicht. Rufino vroeg zich af, of hij het gepasseerde in de
nacht niet gedroomd had, en niet gedroomd hetgeen hij meende dat
senior Veytia hem verteld had... In het vroege daglicht leek het alles zo
onwaarschijnlij k .. .
De vrouw had een grote kop dampende koffie in haar hand, zwart
als haar ogen, en zei : 'Hier ... dat buiten slapen maakt kil en huiverig.
Vooral de ochtenddamp. Drink dit op; het zal je goed doen.'
Hij had behoefte aan helderheid, en de koffie-warmte doortrok al
zijn ledematen. Dankend gaf hij haar de lege kop terug, en dofia Anita
schudde tevreden het hoofd, als was zij dankbaar dat hij haar geen ran193

cune toedroeg. Ilaast je niet met opstaan,' zei ze nog. 'Het is buiten
nog koel. En ik heb de hangmat al weggeruimd.'
Rufino ging op de rand van het bed zitten, om na te denken wat hem
te doen stond. Wat ging hij beginnen met Anita? Dat werd een tweede
Palomino, en gevaarlijker nog... Vandaag nog of morgen zou zij haar
aanvallen op hem verdubbelen ; juist omdat ze wist dat hij spoedig weer
weg zou gaan. Hij moest vandaag nog er vandoor, – helaas. Senor
Veytia zou begrijpen waarom, en zijn aftocht misschien dekken. Ach,
nergens was zijn rust van lange duur ...
Hij greep naar zijn hoofd dat zwaar was van gedachten, van ergernis.
Hij had een kou gevat, geloofde hij. Bij dat nachtelijk rondwandelen...
0, niet ziek worden... dat vooral niet ... Het laatste beetje wilskracht
bij elkaar schrapen... zichzelf dwingen. Maar eerst even languit liggen, heel even maar, om weer tot zichzelf te komen. Hij had zijn deur
toch gesloten? Ach, de enkele minuten... aanstonds ... straks ... Hoe
was het, dat alle bloed uit hem begon weg te vlieten... als een vrouw die
verbloedde... als lang, heel lang geleden, toen een meisje dacht dat zij
verbloedde... als ... in de lichte, wezenloze witheid opgenomen, die
schuim leek... een schuimzee... wolkenzee ... anders dan marisuana,
reukloos, smaakloos ... toch ditzelfde glijden en vervlieten waartegen
niemand zich weren kon, – niemand... niemand... niemand meer
zijn ... niet zijn ... weggeebd zijn in het witte -wereldschuim dat opstijgt
langs de hemelwanden, alles overstelpt, alles oplost, binnendringt in
alle porien... alle vezelen tot schuim maakt.
Ging de deur nu open? Ging de sluis nu open, waardoor alles uit kon
stromen... schuimzee in de afgrond stortend... niagara van het leven ...
van het nieuwe leven ... Niagara ... Welke handen tilden? Welke ogen
staarden, grote donkere sterren aan de schuimlucht... o, Rufino... o,
Rufino die het Zelf is ... Een kreet om het verdrinken, een schreeuw
om het vergaan... en reeds verklonken, opgelost in het eeuwig neergutsen van dit schuimend zijn, daar waar de wolkenstapeling geboren
wordt, de oceaan vergaat ... vergaat ... vervloeit ...
Met losgewoelde kieren werd Rufino wakker; een vreemde helderheid in hem, alsof hij plotseling de wereld, heel zijn omgeving hier
nieuw zag, zoals nooit tevoren. Hij wist dat er nu iets gebeurd was, iets
ergs en ingrijpends. Maar wat? Als een catastrofe, ergens ver, waar hij
toch geweest was. Waar was hij dan geweest? Wat was er het laatst geweest ...
Een laffe, kleverige smaak verschaalde in zijn mond; hij had een kou
gevat... Het laatst was Anita met haar koffie aan de deur gekomen. Hij
moest weg, weg uit dit behekste huis dat de schimmige Veytia hem
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onbewoonbaar gemaakt had, en waar Anita en don Cosme nu rondliepen als onwerkelijke wezens, — schimmen uit een dodenrijk.
Haastig begon hij zijn boeltje bij elkaar te pakken. Waarom had hij
nog zo lang gewacht... Hij was onmachtig geweest, — in een soort van
trance, als mensen die aan vallende ziekte lijden. Als een hysterische
vrouw. Hoe lang had hij hier gelegen? Zijn besef van tijd was weg geweest.
Hij trok de deur open, die niet op slot zat ; het was al volop dag. Hij
moest een uitvlucht vinden voor don Cosme; een aannemelijke verklaring voor zijn plotseling vertrek. De vrouw kwam er niet zo erg op
aan. Ben woord kon hem voldoende zijn: 'Ik wil geen tweede Gumersindo worden ...'
Op de binnenplaats kwam doiia Anita hem tegen. Veranderd, — een
vreemde uitdrukking op haar gezicht. Alles was veranderd. Zij vatte
hem bij de beide armen en drong hem zachtjes terug : `Ga niet weg,
jongedochter, het heeft geen nut ...'
Vat?' schreeuwde Rufino. Hij drukte zijn vingers tegen de oren, het
was alsof ze verstopt zaten, en zijn eigen stem klonk hem schril en onbekend. Nu begon hij ook nog het onmogelijke te horen...
`Ik zeg dat het voor meisjes en jonge vrouwen gevaarlijk is, alleen
door de wereld te gaan. Zelfs in Payta. 1k begrijp ...'
le bent razend, wijf!' riep Rufino, en trachtte haar opzij te schuiven.
Maar Anita Morelli was krachtig genoeg ; ze ging wel opzij, maar
hield hem bij de arm vast, zodat hij alleen ontkomen kon door geweld
te gebruiken. En nu moest hij dit nalaten, want don Cosme was op de
drempel van de gelagkamer verschenen, de handen in elkaar slaand:
Wel-wel... wilde de vogel ontsnappen? Wel-wel ... wie zou dat ooit
gedacht hebben... Kalmeer toch, meiske ... wij willen je geen kwaad...
Zijn wij opeens anders dan gisteren?'
Hij sprak als tegen een kind.
Rufino had zijn zak neergesmeten. Vat heeft dat allemaal te betekenen?' vroeg hij wanhopig.
`Dat je ontdekt bent. En beter doet met ons te vertrouwen,' antwoordde Anita zakelijk.
`Ontdekt? Wat ontdekt? Heb ik soms iets gestolen?'
Rufino ging zich weren tot het laatst. Het was een onmogelijkheid
dat zij jets wisten; geen demon ter wereld... En wat dan nog?
`0, het was per ongeluk ... het was maar per ongeluk,' sprak de
vrouw nadrukkelijk. 'Ik had te laat gemerkt dat al mijn aftreksel van
coca-bladeren in de koffie terecht was gekomen. En toen ik bij je binnenkwam om te zien hoe je het maakte — uit bezorgdheid — maar het kan
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verder geen kwaad, neen volstrekt niet – toen ... Wel, het is niet zo
erg, ik ben tenslotte toch ook een vrouw, en ik had je moeder kunnen
zijn, kind ... zo goed als don Cosme je vader. En toen heb ik ontdekt...'
`Dat ik geen Gumersindo ben?' ontviel het Rufino die wit zag, en
zich moest vasthouden, omdat het hem begon te duizelen.
`Geen man als Gumersindo, maar een meisje, een vrouw ...' grinnikte
don Cosme, half kinds, en beloond met een goedkeurend ja-knikken
van Anita.
Rufino bleef enkele seconden in zwijgend nadenken staan. Hij was
verloren, en toch... Zich plotseling opmakend om weer te vertrekken,
riep hij : 'En wat dan nog? Wie gelooft zoiets ? Wat gaat het jullie aan?'
Hij zwaaide de zak over zijn schouder en liep naar de deur waar don
Cosme stond. Maar Anita kwam naar hem toe en sloeg een arm om zijn
middel.
`Korn,' fleemde ze teder, `wij vrouwen verstaan elkaar beter. Waarom
zouden wij elkaar niet helpen? We zullen raad schaffen. Blijf voorlopig
gerust hier. Er is in werkelijkheid immers niets veranderd ... Niemand
hoeft er iets van te weten, buiten wij. Kom, mijn kind ...'
Ze nam Rufino mee naar de gelagkamer waar het ontbijt al klaar
stond, dat nu haast de plaats van het middageten kon innemen. Ze
drukte hem in een stoel waarop hij zich krachteloos liet neerzakken. 1k
moet weglopen ... ik moet weglopen... bedacht hij nog; maar alle
weerstand was uit hem geweken, plotseling voelde hij zich zo verslapt,
alsof de spanning van de laatste tijd – waren het jaren geweest, of
slechts maanden? – eensklaps gebroken was, en alle levenssappen uit
hem waren weggevloeid.
Het echtpaar liet hem met rust; ze bleven enkel tegenover hem zitten, hem nu en dan nieuwsgierig aanstarend. Ze schenen er zeker van
te zijn dat hun gast niet meer weg zou lopen. Toen don Cosme even
opgestaan was, zei Rufino halfluid voor zich uit : 'Het is opzet geweest.'
`Van het eerste ogenblik af, dat je hier was, heb ik mijn vermoedens
gehad,' antwoordde Anita. Het was niet na te gaan of ze loog.`Geen
vrouw loopt erin bij zoiets,' ging ze voort. En Rufino overwoog spijtig,
dat hij inderdaad tot dan toe alleen met mannen samengeweest was ...
Dwaas die hij zich getoond had al die tijd. Zelfs tien Palomino's leken
hem nu minder gevaarlijk dan deze 6ne vrouw. Ze was tot alles in staat,
juist zoals hijzelf tot alles in staat geweest was. Hoe kon men deze
vrouwelijkheid anders dan met vrouwelijkheid bestrijden? Hij moest
vergeten dat hij Rufino was ... Een vrouw zou zich nu niet laten klein
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krijgen, zou weten te ontkomen, zou weten te triomferen uit de kracht
van haar liefde, en niet langer energieloos, met verwarde gedachten
hier neerzitten, zoals hij thans deed. Was Rufino niet het land ontvlucht, het land waar de vrouwelijkheid oppermachtig heerste, – in
zijn angst daar voorgoed onder te gaan? Was hij niet diirom gevlucht
naar de zee, die slechts mannen toebehoorde ... om zelf weer man te
zijn, steek en rechtvaardig en onbreekbaar in het avontuur ? Maar hier
op het land, in de verstrikkingen van vrouwelijke listigheid, temidden
van de inzuigende, verlammende tentakels van deze vrouwelijke aardewezens, daar kon slechts een vrouw ontkomen... als vrouw... met de
inzet van al haar vrouwelijkheid misschien... Had Matilde het gekund ? Ach Matilde ... gestorven Matilde, verdwenen Matilde...
`Het moet iets vreselijks, iets ontzettends geweest zijn, dat je gedwongen heeft tot zoiets ... absurds,' sprak Anita vleierig. 'De mensen
houden van travesti's in de opera; ook ik in mijn jonge jaren ... ha-ha,
het gaf me soms duivels plezier om als jonge held of als page op te komen. Maar in werkelijkheid ... ah caro mio Casanova, – wanneer je die
geschiedenissen buiten het toneel wilt gaan herhalen, komt er niets van
terecht. Is het een grOte liefde? Een erge liefde? Er zijn soms vrouwen
die terwille van een andere vrouw ... Hoe heet je eigenlijk?'
Rufino bleef met het hoofd tussen de handen zitten; zonder te antwoorden. Toen don Cosme terugkwam, werd de vrouw weer menselijker, omzichtiger.
`Wij beschouwen je als onze dochter ... een dochter in moeilijkheden,' zei ze. `Laat ons samen beraadslagen.'
`En als we geen oplossing weten, senor Veytla zeker,' meende de
waard.
`Last senor Veytia er in godsnaam buiten,' smeekte Rufino. Hoe zou
hij ooit hier wegkomen, als deze hem in de steek liet?
Anita had reden genoeg om haar mond te houden, als hij dat verlangde. Maar don Cosme? Aileen door de autoriteit van zijn vrouw.
Daarom besloot Rufino alles in het werk te stellen om Anita voor zich te
winnen. Misschien was vertrouwelijkheid nog het beste middel. Er waren geen nieuwe complicaties meer mogelijk. En hij was bovendien tot
alles bereid, het geheim was ieder offer waard, want zo alleen bleef er
nog uitzicht om in de toekomst te redden wat nog te redden viel, en
voor alles, elk openlijk schandaal te vermijden, dat fataal zou zijn.
`Wij met zijn beiden,' begon Rufino tegen Anita, `wij moeten overleggen.' En de vrouw ging er gretig op in, terwijl don Cosme goedkeurend knikte: 'Anita weet overal raad op; je had niemand verstandiger kunnen uitkiezen ... Zo'n vergissing met de coca-bladeren! En ze
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heeft vergeten mij een nieuw aftreksel te koken tegen die eeuwige vermoeidheid ...'
Hij hield van de kleine gewoonten van zijn land, de weinige die Anita
bij hem duldde.
IV

Het was een zaterdag, en de drukte die al 's namiddags in 'La Perrita
Cansada' begon, liet noch Anita, noch don Cosme veel tijd om zich
met Rufino te bemoeien, die zich in zijn kamertje teruggetrokken had,
niet in staat op deze dag nog nieuwe mensengezichten te zien. zelfs de
aanblik van de zee kon hij niet meer verdragen. Het was alsof hij een
verraad gepleegd had aan zijn roeping, aan de vrijheid van de verre einders en het wijde watervlak; als had hij zich door eigen schuld ingesloten in een warnet van intriges, waaruit hij zich niet meer bevrijden kon.
Maar waar lag dan zijn schuld? Was hij tekortgeschoten in zijn liefde?
Toch zeker niet bewust ... Hij was bereid geweest tot ieder offer ; nag...
Maar het grote, het geheimnisrijke, heilige, leek nu voorgoed bezoedeld. Hij had het blootgegeven ... in de letterlijke zin; en nu leek het op
een vulgair bedrog, alwat hij begaan had... Of overschatte hij juist
deze soort van vereenzelviging, – gold het lichamelijke, uiterlijke minder dan hij dacht en voelde en verlangde? Het ene – zo had het hem lang
toegeschenen – was onbestaanbaar zonder het andere; wat kwam er van
zijn liefde terecht zonder gedaanteverwisseling? Hoe kon Rufino nog
bestaan zonder de dood – zonder de definitieve dood – van Matilde?
zijn leven of het hare; het alternatief was onverbiddelijk. En omdat zij
Matilde gehaat had, zoals een een mens alleen zichzelf haters kan, met
onmeedogende, weergaloze verachting, – en omdat zij Rufino lief had
met alle verering, alle overgaaf waartoe zij in het subliemste ogenblik
van haar leven in staat geweest was, – daarom was deze overgang mogelijk gebleken, noodzakelijk zelfs. Een zelfvernietiging en wedergeboorte tegelijk. Hoe was het dan mogelijk dat dit niet duurzaam
bleef, – een droom gelijk, van iemand die ellendig inslaapt, weggevoerd
wordt naar helwitte paradijzen, en opeens weer schril ontwaakt in gillende afgrijselijkheid, gefolterd en gevangen in de nacht ... Nog was er
kans, nog was er een ontsnappingsmogelijkheid, nog kon de droom een
wijle blijven Buren ... Maar hoe? Wat kon hij doen? Waarheen?
Hij bleef vertwijfeld urenlang zijn denken schrapen. Een stil, maar
hevig en hardnekkig worstelen van Rufino met Matilde... wederkeer
van doden ... schijngevecht van schimmen, – waarbij levenden vetstarren van ontzetting, een verlangen wordt versmoord zoals een zuigeling terwijl hij wordt geboren, een laatste hoop vergaat zoals een oude
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vrouw ontzield onder een vrachtkar valt. En dreigend, op de achtergrond van alles : het violette weten dat de uitslag toch tenslotte niet bij
hem lag, maar in de omstandigheden, in het wetmatig verloop der dingen en het starre in-elkander-grijpen der gebeurtenissen. Wat nog vrij
aan hem was, – voortaan heette het Rufino. Vrije wil en willekeur :
zijn vlucht en avontuur. Het gebondene, wetmatige : Matilde. Dat wat
onontkoombaar bleef: de lijdensweg, – het aardse. Tussen deze polen
heen en weer geslingerd, wat kon hij nog doen behalve zich te laten
drijven, weerstandloos en willig ... raakpunt van de tegenstrijdigheid
die alle leven in zich bergt.
De waard kwam hem roepen; het was al avond geworden, en senor
Veytla zat op de veranda, tussen een menigte andere gasten. Hij wenste
Rufino te spreken. Tot hier over de binnenplaats drong het rumoer van
de pratenden door, en de muziek van de speelkast, die hij nu pas hoorde. Don Cosme was erg vriendelijk, met een bijzonder soort van tegemoetkomendheid, vaderlijk en vleiend, zoals oudere mannen zich
tegenover jonge vrouwen tonen. Het liet Rufino huiveren. Met overdreven mannelijke stap ging hij het cafe door, tussen de biljarters in de
grauwberookte zaal, naar het terras.
Veytla beyond zich bij een groepje spelers : Mestiezen bijna alien, net
als in de zaal. Hij begroette Rufino weer even hoffelijk als de dag tevoren, en vertelde dat hij al had nagevraagd. Hun kansen stonden
slecht; in de komende week werd geen enkele grotere boot verwacht.
`Dan naar Guayaquil !' zei Rufino beslist, – de handen in de zakken
gestoken.
`Ik heb ook naar Guayaquil geinformeerd,' vertelde Veytla. 'Ik doe
niet graag half werk wanneer ik iets beloof... Maar (Mar lopen ze met
dozijnen rond, te wachten op een schip. Tenzij u een speciale aanbeveling heeft, kan het daar maanden duren. Net zo in Callao.'
`Dan moet ik zien aan zo'n speciale aanbeveling te komen.'
`Daar kan ik u wel aan helpen. Maar geduld ... Geduld is het geheim
van alle menselijk geluk ... Dat wil zeggen, het helpt ons over het
wachten heen; en alle leven is immers een wachten, verwachten wel te
verstaan... zoiets als verspelen en vergeven, met uw welnemen ...'
Veytla's metgezellen begonnen hartelijk te lachen : '0, o, don Graciano ... Daar senor, steek het in uw zak...' Alsof ze gewend waren dat
Veytla slechts komische of absurde dingen zei.
Rufino boog het hoofd. 'Ik zal het wel moeten leren, te wachten.'
`Men leert het ... Het went ... En u is nog jong,' troostte Veytla. `Uw
onderdanige dienaar ... Ik zal niet nalaten te doen wat in uw belang is.
Met permissie ...' En hij zette zich weer aan zijn spel, daar zijn beurt
gekomen was om de stenen te verdelen.
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Rufino wandelde langzaam weg, het pad naar Payta af, waarachter,
gelukkig door het duister verhuld, de zee ingesluimerd lag. Het licht
van de vuurtoren bij de kaap sloeg regelmatig een lichtende arm tegen
de hemel, – gymnastiek van een geketende gigant in de kosmische
nacht. Rufino zag niets anders meer.
De zondag bracht nog grotere drukte in de herberg. Het begon al
's morgens vroeg, terwij1 het irriterende geklep van Payta's kerktoren
hem tot hierboven kwam hinderen. Eerst verschenen de arbeiders die
niet ter misse gingen, om bij 'Het Vermoeide Teefje' hun zondag te
vieren; tegen middagtijd ook hele families, voor een feestelijke dronk.
Don Cosme wreef zijn handen van agitatie en tevredenheid, terwij1
Anita niet achter het buffet vandaan kwam.
Rufino had zich ook in het gewoel begeven; hij moest zichzelf noodzaken om ongedwongen tussen de mensen te verkeren, – zichzelf en
ook het echtpaai tonen, dat het niets ongewoons, niets gevaarlijks was
wat hij deed. Het tweetal had hem gelukkig met rust gelaten; het had
teveel te doen. Anita wierp slechts af en toe een blik op hem, over de
hoofden der andere aanwezigen heen, en glimlachte stil voor zich uit.
Hoeveel mannen die zich hier bevonden, zouden zich niet volkomen
anders gedragen, als zij wisten... Als zij hier een andere attractie wisten
dan doria Anita alleen ... Dat was het wat Naar glimlachen deed, met
een kleine weggeslikte bitterheid. Of don Cosme voor iets dergelijks te
vinden zou zijn? Maar ze kon hem ertoe brengen op de duur, dat wist
zij zeker.
Het waren toch meest vrijgezellen en loslopende lieden die op andere
dagen tot hier kwamen. Buiten het oog van de kleinsteedse dwarskijkers. In Payta zelf zouden ze er anders voor staan met de zaak, – daar
viel meer te doen; maar Cosme was aan deze plek gehecht, en op zijn
leeftijd kon ze hem er niet meer toe brengen te veranderen. Attractie
had deze plaats nodig, opdat de weekdagen en de gewone avonden net
zo voordelig zouden zijn als nu de zaterdag en zondag. Al die loslopende kerels ... de Indio's vooral, die uit Piura en Catacios kwamen
en zich hier dagenlang moesten ophouden zonder vrouw... nu zaten ze
hier alleen omdat het een feestdag was, en kauwden hun coca-bladeren
terwijl ze dachten aan de meisjes thuis ... In Lima was dat anders geweest met de verdiensten; om niet te spreken van Rio ... Maar hier had
ze zelfs geen flauwe kans gezien, bij gebrek aan vrouwen ... Welke
vrouwen zouden ook hierheen komen, naar zo'n verloren uithoek? Dat
zieke stelletje ouden van dagen in de vieze bordelen van Payta, waar zelfs
geen hond binnen zou lopen, omdat men er stierf van honger ... Een
paar wrakken waren het, die als suffe beesten het donkerste hoekje had200

den opgezocht om er te sterven. Neen, er waren geen vrouwen in
Payta. Als Gumersindo gewild had... Maar dat was nu uit. Hij zou niet
meer terugkomen, dat wist zij maar al te zeer ... Toch moest er meer
geld verdiend worden, voor het geval dat Cosme vandaag of morgen
kwam te sterven...
Het bezorgde Anita telkens een lichte grootheidswaanzin, wanneer
zij de herberg zo vol zag, en de kans kreeg op een dag meer te verdienen dan in heel de rest van de week. Waar was deze Rufino gebleven?
Morgen zou zij zich weer aan dat raadsel kunnen wijden, dat haar meer
intrigeerde dan zij op dit ogenblik zichzelf wilde bekennen. Het voornaamste was, dat de vrouw haar niet ontkwam...
Zij ontdekte de raadselachtige gast op het tetras, bij een groep Indio's en Mestiezen gezeten, die door elkaar praatten en van het binnenland vertelden, en hem tevens inwijdden in het geheim van de cocabladeren, waarvan hij zonder het te weten al een slachtoffer geworden was. Ze toonden zich niet zo gul als dofia Anita daarmee; beschouwden het beetj e dat zij bij zich droegen in kleine lederen kokers als
een kostbare schat, hoe weinig het ook kostte aan geld. Maar toen Rufino hun een dronk aanbood, werden zij toeschietelijker en lachten om
de vreemdeling die deze bron van solaas niet scheen te kennen. Rufino
had er vroeger wel van gehoord, en wist bij ondervinding wat zulk een
troostmiddel kon beduiden. Doch mariguana leek iets weerzinwekkends,
hierbij vergeleken. Ofschoon . . . Hij voelde plotseling een sterk, heimweeachtig verlangen ernaar ... naar een herhaling van de coca-roes. Heerlijk was het uiteenvloeien in de schuimzee geweest. Maar hij moest oppassen, voor alles oppassen niet verslaafd te raken aan zoiets. Reeds de
ene keer was hem fataal geweest, als niets anders in zijn leven... Niet
opnieuw ...
Hij weigerde toen een van de Indio's hem, meer uit hoffelijke verplichting dan uit bereidwilligheid, zijn koker en wat kalkaarde aanbood. Het stemde hem droevig, dat er zo veining verschil was tussen
al de landen van dit continent; tussen al deze in-zichzelf-gekeerde melancholische bewoners van Amerika. Opeens kwam het hem voor dat
hij dit alles reeds tienmaal beleefd had; steeds even pijnlijk, en thans
ondraaglijk, juist omdat het zo'n domme herhaling was. Juist omdat nu beelden terugkwamen, vage herinneringen zich verstrakten, een
interval van leven ongedaan gemaakt werd, en het veel oudere plotseling weer aansloot bij het heden ... Alsof de spankracht van zijn liefde
versiapt was, en het witte vacuum waarin hij de laatste tijd geleefd had,
nu eensklaps weer vol liep met heel de modderstroom van het verleden. Dat waarin hij verstikken zou en Ondergaan ... aarde, aarde,
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vloeibare aarde en vuil waarin hij neergezogen werd.
Hij staarde wezenloos de Peruanen aan, die zich verbaasden om deze
ongewone vreemdeling, en zich afvroegen of hij zelfs de aanblik van zo
weinig coca-bladeren niet verdragen kon. Verwijfd leken die vreemdelingen, zo groot en blank als zij waren; zwakkelingen naast de kleine,
gedrongen Quetchua's uit het gebergte, en de eenzelvige verbeten
mannen die de vruchtbare yunga's bevolkten, welke voerden naar de
kust.
Bijna sluipend, met slechts een halve groet, gingen ze van hem weg
en lieten hem alleen, verzekerd van hun eigen ontoegankelijkheid en
die van alle anderen, – zoals bergbewoners zijn.
Rufino zat daar nog een poos lang over na te denken, hoe eenzaam
alle mensenkinderen leven, en hoe zij toch verdrongen worden door
elkander, weggesleept van wat zij het liefste wilden en vervreemd van
hun intiemste wil. Eenzaamheid binnen een mensenhorde; gemeenzaamheid die toch het binnenste nooit raakte, maar je wel vervuilde en
aanvrat en voorgoed verwoestte.
In de gelagkamer sloegen hard de biljartballen tegen elkaar; soms
steeg gelach op. Dit alles was nog eens geweest ; hoe ver, hoe lang geleden? En het zou nog lang zo zijn... na jaren... nog na een eeuw misschien. Wanneer hijzelf niet meer bestaan zou, door iedereen zou vergeten zijn. Wat baatte het dan eigenlijk, met moeite dit bestaan nog
voor een tijdje te rekken? Nergens duurde liefde; als iets dergelijks al
bestond, ging het voorbij als de seizoenen, kwijnde en stierf, of laaide
uit in korte snelle brand die niets dan slakken en sintels overliet ... of
eindigde eensklaps als een tragedie waarbij gordijnen en coulissen onverwachts in vlammen opgaan en de spelers razend uit elkaar rennen.
Deze liefde die nog schrijnen bleef zolang er dagen kwamen en verlaten
nachten voor een van de twee, was nog de duurzaamste, de sterkste.
Dat was alles wat hij van zijn liefde moist, en alles wat Matilde ooit daarvan ontdekken kon. Om deze liefde had zij nu haar verachting verloren
voor zichzelf, – stond zij buiten elk beklag en iedere verwachting.
Steen die naar een spookbeeld werd geworpen om het nog te achterhalen en te treffen. Vreemd en eenzaam, wat er ook gebeuren zou, – of
zij zelf een schim en niet meer dan een herinnering was, dan wel terug
zou komen als gelouterde, die ook hair nieuw leven had verdiend en
door mocht maken.
Want nu voelde hij wel duidelijk, dat er geen identiteit was buiten
deze stroom die tussen luchtblauw en azuren oceaan hing, – als een web
van wonderlijke ordinaten waarop zich gevoelens en gedachten projecteerden. Broos als een spinneweb vol dauw. Elke mensenhand ver202

stoorde deze droom; iedere mensenhorde die voorbijmarcheerde
schond het weefsel. En je had te leven tussen mensen, met de mensen,
Ondanks hen ...
De laatste gasten gingen pas na middernacht naar het donkere Payta, –
nog mummelend zingend onderweg. Rufino bleef als allerlaatste. Dona
Anita kwam hem aan de arm schudden, omdat zij het licht wou nitdoen, en hij misschien zou vergeten om naar bed te gaan.
`Ik zou nu maar niet buiten slapen,' zei ze. 'Het is gevaarlijk voor een
vrouw. Soms komen dronken kerels langs, laat in de nacht.' Ze lachte
geagiteerd, een blos op haar gezicht, van alle vermoeienis na zo'n
drukke dag.
Bij het weggaan zoende zij Rufino goedenacht.
v
Na de maandagse opruiming en schoonmaak liet de waardin er geen
gras over groeien, eindelijk tot klaarheid te komen met haar gast. Zij
greep Rufino aan, waar hij het kwetsbaarst was, en begon uit te worsen
hoe zijn leven op het schip geweest was en waarom het zo plotseling
geeindigd was. Dan, waar zij haar avontuur als matroos begonnen was
en vervolgens, wat daartoe de aanleiding had kunnen zijn. Zij wist zeker dat een tragedie of een misdaad erachter stak.
Zeker, Rufino hoedde zich er wel voor, iets anders dan oppervlakkige feiten te vermelden, maar doila Anita was ervaren genoeg om
enigermate, zij het ook vaag, de motieven te kunnen vermoeden die tot
deze bedrieglijke gedaanteverwisseling hadden gevoerd. Zij meende
dat het om een vlucht ging, uit angst voor de gevolgen van een vergrijp, – eerder dan om een liefdesgeschiedenis of een romantisch avontuur. Want niemand, geloofde zij, doorstond zoveel met zulk een overmoed, tenzij uit een gebiedende noodzaak, – om een vraag van dood of
leven. Om de politic te verschalken in geval... Zij moest en zou het te
weten komen.
Ook Rufino's schrik en terughoudendheid, bij zoveel vriendelijkheid
als men haar toch in dit geval betoonde, legde zij zo uit, dat het geheim
een bloederige achtergrond moest hebben, of minstens die van bankroof of brutale diefstal. Zij maakte er toespelingen op, zonder rechtstreeks het woord `gevangenis' te noemen. Met opzet liet zij een nog
onverwoord en veraf dreigement in haar vragen doorklinken, – tortuur van een vrouwelijke, instinctieve inquisitie.
Rufino was er niet tegen opgewassen, wist zich niet eraan te onttrekken. Het bruuske, openlijk-vijandige viel te ontduiken of te bestrijden;
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het sluipende, vastzuigende van Anita's vriendelijke zorg was een poliep die op tien plaatsen tegelijk omarmde, en des te vaster omsloot,
naarmate een lidmaat heftiger trachtte zich te ontworstelen.
Waarom wil je me niet vertrouwen?' vroeg de waardin zacht vleiend.
`Had ik je niet allang moeten aanmelden bij de politie? Maar daar dênk
ik niet aan... Ik weet te goed wat het leven al niet voor zonderlinge
gevaren met zich meebrengt. En dat je zoiets niet voor niets doet.
Maar je moet me vertrouwen, nu ik je bewezen heb dat je me kunt vertrouwen.'
zij deed heel gemeenzaam, mee-voelend, mee-vrouwelijk; als was zij
de medeplichtige van Rufino. `Ik kan je niet meer zo noemen,' zei ze
nog. 'Het wil niet over mijn lippen, deze mannennaam. Hoe heet je in
werkelijkheid? Of als je dat niet zeggen wilt, met welke vrouwennaam
zal ik je dan aanspreken?'
`Is Rufina niet het gemakkelijkst?' vroeg de ander bitter. Maar Anita
stelde vast : `Dat is stellig niet je ware naam; niemand neemt dezelfde.'
En ze zuchtte weer, alsof haar een grout onrecht werd aangedaan door
dit gebrek aan vertrouwen.
Later, toen zij zag dat zij ondanks alle pogingen weinig met Rufino
opschoot, begon zij te beweren dat het nu toch wel een onmogelijke
situatie geworden was. Een vrouw kon zich niet voor man blIjven uitgeven. Ieder moest het merken op den duur, – waar deze pseudo-Rufino
ook kwam.
`Ik ben niet ervarener dan elke andere vrouw van mijn aard,' zei ze
als tot zichzelf. 'En toch heb ik van het eerste ogenblik af geroken dat
er iets niet in de haak was. Ook zonder de vergissing met het cocaaftreksel zou ik het ontdekt hebben, – op het gevoel af, door een van
die honderden toevalligheden die dagelijks voorkomen en die je toch
niet kunt vermijden. Elke vrouw zal het ontdekken, en ook de mannen
op het laatst, al zijn ze veel onnozeler dan wij. Je moet niet zo-een nemen als Gumersindo's wader. Maar ben je niet daarom weggemoeten
van die boot? Ik durf er op te zweren.'
De ander zei niet veel op al die argumenten, maar werd langzaam,
ondanks zichzelf doordrongen van hun juistheid, – zoals een onbekend
vergif wordt ingeslurpt met andere, onschadelijke stoffen, en zijn uitwerking niet mist. Precies als het coca-aftreksel. De overtuigingskracht
van al dat praten, dat schijnbaar afgleed langs het wezenloos starend
mensenkind, werkte overrompelend. Het was maar al te duidelijk dat
eigen wil en voorstelling nog geen massa-suggestie bewerkstelligden.
Er waren donkere onderstromen, geheimzinnige uitstralingen – als die
waardoor mensen een plotselinge, nog ongemotiveerde voorliefde of
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afkeer voor elkander ondervonden – een eigen kleine levensatmosfeer
die ieder bij zich droeg en die niet te veranderen was door kleding en
gebaren, niet eens door de geweldige inspanning van een liefde welke
alle levenswetten wou doorbreken, zelfs de dood opheffen en een gelijkwording bewerkstelligen, zoals nog geen liefde ter wereld had kunnen bereiken.
Nog geen?
Het was waar, soms zag men paren die in jarenlange intiemste omgang zelfs elkanders trekken en elkaars stemgeluid aannamen, in een
mimicry die de gelijkheid van hun levenssfeer en diepst gevoel bewees.
Soms, wanneer een van beiden stierf, kwijnde de ander binnen enkele
dagen weg, omdat hij niet alleen bestaan kon, uitgevloeid was in de
partner. Maar dit was geen bewijs van eenwording, slechts van aanleuning, een werking van de tijd en de traagheid van het mensenhart
dat alle leegte, alle nieuwheid, alle werkelijke avonturen weerstreeft.
Het was een kleine, liefdevolle maar bedrieglijke goocheltoer met twee
verschillende betekenissen van het 'is gelijk'-symbool, waarmee wij
onszelf zo vaak bedotten. Romeo is zó gelijk aan Julia, dat de een niet
zonder de ander kan bestaan; maar die gelijkheid was van een lagere
orde dan dit korte : Matilde is Rufino. 'Is', – iets wereldgroots, zoals
God 'is'.
Hoe had een mens ooit deze overmoed kunnen bestaan; zillk een
vergoddelijking van zijn vermogens en zijn liefde? En wat voor een
mens ... Niet zonder huivering viel dat nog te herinneren, – deze Matilde, in haar tuimeling, haar mariguana-waan, haar afgrond van ellende,
haar gekoppeld-zijn aan Agustin. Een mariguana-waan, ook deze identiteit ; de communie-uit-liefde van een hoer ...
En als het waan en waanzin was, wat bleef dan nog over, behalve een
misplaatste farce, een theaterstuk waarvan het zinloos was het voort
te zetten. Zelfs wanneer de liefde bleef, en het weten van Rufino ... zijn
ooit geweest-zijn, – dan nog was dit een heiligschennis ; schending van
diezelfde liefde die ze alleen nog dienen kon in onderdanigheid en deemoed. En in boete om de medeschuld aan het vergoten bloed, zijn
dood, zijn naaktheid – witte godszoon zoals hij daar verslagen lag op
het hoerenbed – zoals zij hem gelaten had, ontdaan van alles ... Hoe
had zij kunnen denken dat zij ooit dit gezicht vergeten kon, die aanblik
van de offerdood die hij hun liefde bracht. Herhaling van een oud symbool...
Nog vers en klaar stonden die beelden in het donker van achter haar
ogen, net als de echo van zijn woorden in haar hart. Dit had haar laten
denken dat zij hêmzelf was geworden, in een korte liefdeswaan en in de
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lange, nu nog ongebroken smart om het verlies. Dat had haar gedreven
om zijn weg te volgen, die toch nooit de hare kon zijn, omdat geen
mens de starre onverbiddelijke wetmatigheid der dingen kon doorbreken, enkel in schijn van willekeur zichzelf te pletter lopen aan het gebeurende, het voortbestaan.
Zij en haar sekse ... daarin lag haar wet, het fatum dat zij niet weerhouden kon, – haar aardebanden. Het liet slechts kleine variaties toe,
geen wezenlijk ingrijpen, geen veranderen. Rufino had dit ook nooit
van haar gewild. Ze was voor hem alleen maar vrouw geweest en kameraad ; nooit zijns gelijke, nooit zijn evenbeeld, – dat hij gehaat zou
hebben, zoals zij zichzelve had gehaat destijds. Hij had haar niets verweten, niets gevraagd, maar haar aanvaard zoals zij was. Zó was zijn
liefde. Daarnaar moest zij leven. Zo zijn als hij wilde dat zij was, – niet
meer, niet minder. Het offer brengen van haar hoogmoed om hemzelf
te willen zijn, – haar God gelijk. Want diarvoor werden engelen gestraft met de eeuwige afgrond, en in de uiterste der duisternissen uitgebannen ...
Opeens scheen het zo wonderlijk-eenvoudig : vrouw zijn, en zichzelf
te wezen, – uit liefde voor de dode vriend. Niet minder, ook niet meer.
Vrouw zijn in de deemoed en de overgave die het hoogste kenmerk van
de vrouwenliefde vormden. Al het andere was bijzaak, slechts theater
en fantasterij.
Liefde was zo simpel, als je slechts jezelf vergat, slechts wilde `zijn'.
VI

Anita Morelli was naar Payta gegaan voor haar inkopen. Dat deed ze
altijd alleen, en toen ze ditmaal terugkwam, diste ze niet zoals gewoonlijk verhalen van de markt en van brutale winkeliers aan Cosme op,
maar ze liep meteen Rufino's kamer binnen en zei: `Meisje, ik heb onderweg nog eens goed overlegd. Het is een geluk dat je je weinig hebt
laten zien in Payta. Dat vergemakkelijkt veel. Hier, ik heb wat voor je
meegebracht ... een klein geschenk van een vriendin die het beste met
je voorheeft.' En ze haalde enkele pakjes tevoorschijn, die ze Rufino in
de schoot legde. Ze bevatten vrouwenkleren en schoenen. 'En zeg nu
maar dat ik niet goed heb ingekocht,' vervolgde Anita tevreden, toen
ze de verlegenheid van de ander bespeurde. `Als er jets niet in orde
mocht zijn, kunnen wij het veranderen of ruilen. Maar ik geloof van
niet; ik heb een oog voor zulke dingen.' Zij wist het goed genoeg uit
de tijd dat zij voor heel wat meisjes dergelijke inkopen had moeten doen
in Rio.
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Rufino zat daar met de kunstzijden flodders en een bont-katoenen
huisjurk in de hand, – de symbolen van het onherroepelijke, de uniform
van het onontkoombare. Dit ging haar lot beslissen; er bestond geen
reden meer lets anders te trachten, geen zin meer voor een laatste poging te ontsnappen. De kleren die zij droeg, Rufino's kleren, waren behalve het werkplunje dat ze aan boord gebruikt had, het enige wat zij
bezat. Dit al een weinig gehavend grijs-flanellen kostuum, waaruit zij
eens met zoveel zorg en moeite de bloedvlek had gewassen, was nu
overbodig geworden ; enkel een bestendiging van al haar zelfbedrog ...
Het zou nu ergens in een hoek blijven liggen als eeuwige stomme getuigenis van haar liefde die geen uitweg vond zichzelf te bevrijden, –
een relikwie uit het verleden dat slechts droom geweest was ; maar hoe
streng-verbindend en hoe noodlotsdreigend. Als dromen die de hele
dag daarna bezwangeren met hun onlust en hun onheilspellende atmosfeer.
`Korn,' moedigde haar doila Anita aan, le bent nu buiten elk gevaar.
En je kunt voorlopig immers hier blijven. Je kunt mij helpen en je zult
je niet te beklagen hebben. Wat doen twee oudjes hier alleen? Je ziet
hoe druk het zaterdags en zondags is ... Hier ben je veilig en het is een
goede overgang. Kom, – zal ik je helpen bij het aanpassen?'
Dat in geen geval, dacht Rufino. Het was immers een pijnlijke en
schandelijke operatie, zoals die welke Matilde soms had ondergaan
wanneer de inspecteurs van de gezondheidsdienst haar vastgegrepen
hadden; of nog vroeger, in die grijze voortijd die zij zich niet meer
herinneren Wilde, toen zij zelf nog een kind was, – een beklagenswaardig zwanger schaap. Neen, geen vreemden bij deze operaties ; geen
mensen die zij dag-aan-dag terug moest zien in het gewone leven. Zij
had nog haar schaamte, al leek die voorgoed verloren in de straten van
de Azteken-vorsten van Mexico. Dat had zij tenminste herwonnen
door de overgang naar deze nieuwe omgeving : haar schaamte.
Schaamte om haar ontoereikendheid, haar vrouw-zijn ; schuchterheid
uit liefde. En resoluut antwoordde zij Anita : `Neen! Ik zal het doen.
Maar het moet eerst wennen. Ik moet mij nog helemaal opknappen.
Geen half werk dan ...'
De oudere vrouw scheen het te begrijpen. `Goed,' zei ze, ‘ga je gang.
En als je wilt, kan ik je later met je haren helpen. Ik heb een krultang.
Wil je crème en lippenstift? Of heb je die soms zelf nog bewaard?'
`Misschien straks,' antwoordde Rufino toonloos, en bleef alleen achter met de nieuwe kleren in haar kamertje waar het geheim ontdekt was
en de gedaanteverwisseling nu ging plaatsvinden.
Zij gooide alles van zich of en zat naakt op de bedrand; een dorre en
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onvrouwelijke vrouw. Haar oude afschuw voor zichzelf keerde terug, –
een vreemde schaamte, die nu alleen op het lichamelijke betrekking
had. Al de tijd dat zij als man verkleed voor Rufino had willen doorgaan, had zij haar eigen lichaam niet durven beschouwen. Zij had zich
gewassen als in een trance die haar ogen verblindde, terwijl ze aan andere dingen dacht. Nu zag zij zichzelf weer, – dit verwaarloosdelijfdat
zij eens, maar dat was wel lang geleden, met welbehagen had gestreeld,
en later ook had laten liefkozen door heel wat mannen. Zelfs Rufino...
Hij had immers ook haar lichaam liefgehad? En was het niet haar plicht
dit lichaam terug te geven aan dat wonderlijke gevoel van strelingen
die zich verlustigden in voile vormen, sierlijkheid, geladenheid met
passie? Zij moest trachten weer een echte vrouw te zijn, – om hem; om
deze ene schone, alles-overdekkende herinnering. Zij kon het als zij
wilde; zij wist het dat zij het kon, in enkele weken ... welke vrouw
wist niet zichzelf aantrekkelijk te maken als zij werkelijk liefhad? Haar
platte Borst, haar hard gespierde benen, nog behaard, – de onverzorgde
handen, het vervuild gezicht... dat waren maar vermommingen. Nu ze
wilde, zou ze het zichzelf bewijzen, om hem...
Met het beddek omgeslagen, ging zij weer naar buiten, – vroeg
Anita alles wat zij had te missen aan toiletartikelen; met een gretigheid
die de waardin verbaasde, maar waaraan zij graag voldeed. Zij zag dat
deze vrouw zich eindelijk bewust was geworden een vrouw te zijn...
Daarom wreef Anita zich vergenoegd de handen. Dit was haar overwinning. Nu kon zij verder geduldig zijn, terwijl de jonge vrouw alweer weg was met dozen vol zalfjes, kleuren, flessen, die Anita zelf
niet meer had aangeraakt sinds zij hier was, in dit afgelegen oord als
Cosme's vrouw.
Wandaag ga je iets beleven. Zet je ogen open, oude,' zei ze tegen
haar man. En de waard, toch al onrustig de laatste dagen, sedert hij een
vrouw als man verkleed in huis wist, meende : `Komt het er eindelijk
van? Ach, wat een vrouwmens !'
De schijngestalte van Rufino was voorgoed gestorven in het kamertje, in trage doodsstrijd. Uren later trad de vrouw tevoorschijn, die Matilde heette.
`Niet terug te kennen ! Meisje, meisje, wat ben jij een carnavalsgast!'
riep don Cosme uit, de handen van verbazing in elkaar slaand. Met half
open mond bleef hij Matilde aanstaren, die een flauw verlegen lachje
om de roodgeschminkte lippen kreeg. ' Je ziet er heel behoorlijk uit.
Bij God, een appetijtelijke meid !' prees de oude man weer luid. 'Het is
als vrouw toch tienmaal makkelijker door de wereld te komen, wel?'
Dona Anita kwam haastig uit de keuken aangelopen, om ook het
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wonder te aanschouwen. Ze zei niets, maar omhelsde Matilde en
zoende haar, voorzichtig en formeel. Ze monsterde de jonge vrouw
met vriendelijke aandacht en knikte goedkeurend, hetgeen don Cosine
de moed gaf te zeggen: 'En zo'n aardig, mondain meisje wou voor een
kerel doorgaan! Heb je van je leven ...'
Streng beet Anita hem toe: `Daarover wordt niet meer gesproken.
Geen woord meer !'
la-ja, geen woord meer,' haastte Cosme zich toe te geven.
Matilde stond daar nog steeds verlegen voor hen te kijk. Ze had zich
nu wel zo vrouwelijk mogelijk gemaakt, en de spiegel had haar geleerd
dat haar lichte ogen met de grote donkere pupillen er niet lelijker op
geworden waren, nadat zij de wimpers en wenkbrauwen verzorgd had;
snel genoeg zou zij werkelijk aantrekkelijk kunnen zijn. Maar wat ging
ze nu verder beginnen? Wat deed ze hier, juist hier ? Ach, dat was om
het even. Nu was ze weer zelfstandig, kon zij doen en laten wat zij verkoos. Werken en leven en haar eigen weg gaan. Haar leven inrichten
zoals zij zelf wilde. Zij zou met Anita overleggen, en dan stilletjes verdwijnen van hier, waar sommigen haar toch misschien konden herkennen. Ofschoon dat weinig hinderde. Alleen senor Veytia... Maar
dat was van later zorg.
`Is het goed zo?' vroeg Matilde tenslotte, met een lichte zucht, en
toch ook niet geheel zonder koketterie.
Tijna te goed voor Payta,' meende Anita. `Als de jonge kerels van
hier je zien... Ze zijn niets gewend; enkel de bioscoop ...'
`En Gumersindo ! Reken maar,' riep don Cosme met oprechte bewondering, om zich dan meteen snel te verwijderen voor de vernietigende blik die hij van zijn vrouw kreeg. Toch geamuseerd, omdat
hij meende dat Anita om zijnentwil zich een beetje jaloers toonde op de
nieuwe vrouwelijke verschijning.
Toen de beide vrouwen eindelijk alleen waren, zei tante Anita:
`Vrouwen zoals jij hebben natuurlijk geen beroep geleerd. Het leven is
zwaar in de grote steden, dat zal je zelf ook wel weten. En ik vraag je
niet meer naar je geheimen. Iedereen heeft in zijn leven dingen waar hij
niet graag over praat. De hoofdzaak is, dat je je daardoor niet van de
wijs laat brengen, zoals tot nu toe. Laat je niet afschrikken. Maar wat ik
je zeggen wou is dit: dat ik je de grote steden voorlopig afraad. Niet
naar Piura gaan en nog minder naar Lima ... In Rio ... wel, tenzij je ...'
Zij begon te lachen en vervolgde: ' Je begrijpt me wel, je bent geen
kind meer. Voor iedere goed-uitziende vrouw is er natuurlijk geld te
verdienen, en zelfs voor de andere. Maar ...'
`Ik weet het. Dat is uitgesloten. Ik heb mijn beide handen en ik wil
we rken.'
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`Natuurlijk. Ik heb niet anders gedacht. Daarom raad ik je aan hier te
blijven. Hoe graag had ik een dochter gehad, zoals jij ; een eigen zoon,
zoals Gumersindo. Maar het heeft niet mogen zijn, en het leven is niet
gemakkelijk voor mij geweest, totdat ik hier kwam. En nu neg – je
hebt het gezien – met zo'n man.'
`De rust en deze plaats zijn ook wat waard,' troostte Matilde. `Ik voor
mij verlang vooral naar rust.'
`Dat zeg ik ook. En daarom, blijf bij ons. Je helpt mee in huis, in de
zaak later, en bent verder vrij. Zo heb ik het met Gumersindo's vader
bepraat. Je krijgt wat je nodig hebt, ook wat geld, vanzelf... En we
zullen weleens zien of we deze plaats niet kunnen opwerken tot lets
behoorlijks, waar voldoende aan verdiend wordt voor allemaal. Ik heb
altijd gezegd : er is een echt restaurant van te maken, met spiegels en
glazen deuren, net als in Italie... Maar daar valt voorlopig nog niet aan
te denken. Er zijn jongere krachten nodig, aantrekkelijkere. Als Gumersindo gebleven was ... En misschien dat hij terugkomt, en jullie
beiden... Nu, wat denk je ervan?'
`Ik geloof dat dat zo het beste is,' sprak Matilde na kort overleg. 'En,
wat een passende naam: Het Vermoeide Teefje. Een uitnodiging rechtstreeks ...'
`Hoe dat zo? Die naam heb ik altijd gehaat. Hij is vulgair.'
Iiij slaat op de nieuwe toestand,' zei Matilde met een zweem van
vermoeienis in haar stem. Maar zij Wilde niet aan dit opkomende gevoel
toegeven. Rustig moest zij de toekomst tegemoetgaan, wat deze ook
zou behelzen. Was het niet een geluk dat ze inderdaad veilig hier kon
blijven, nabij de zee, dicht bij het grote gevoel van reinheid en bevrijding, dat ze zo had liefgehad en dat ook nu nog enigermate op haar
leven zou terugstralen? Ze mocht nog van geluk spreken; het had alles
zoveel slechter kunnen aflopen; ze had in de grootste moeilijkheden
kunnen geraken, in een omgeving waar men onmiddellijk haar toestand had uitgebuit, of waarin men haar had kunnen dwingen naar Mexico terug te keren, waar zij in een lugubere moordgeschiedenis gewikkeld, zeker in de gevangenis had moeten eindigen. Waar zij trouwens haar verleden niet had kunnen ontlopen.
Ook Rufino had gemeend dat weggaan, vluchten de enige oplossing
was. En dat had zij tenminste gedaan. Hier was ze onaantastbaar. Ben
vrouw die bij twee oudere lieden werkte om de herberg op gang te houden ; het was zeker geen slechter werk dan matroos zijn, – het enige verschil was, dat zij op het land moest leven in plaats van op de vrije wijde
oceaan. Maar de zee behoorde mannen toe; het land was van de vrouwen, en ieder had zijn juiste plaats in te nemen. Dat was ook Rufino's
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mening geweest, – daar viel niets aan te veranderen.
Matilde's heimwee was naar een kuststadje uitgegaan, de plaats van
haar vroegste jeugd waar haar vader geleefd had en omgekomen was ...
De man wiens gezicht zij niet meer kende, maar wiens trekken zij teruggevonden had in die van Rufino. Nu vervaagden die van Rufino zelf...
Wanneer zij in de spiegel keek, zag zij een vrouw, haarzelf, niet hem.
meer. Het enige wat overbleef was haar liefde, – de enige vruchtbaarheid die ze gekend had en nog bezat. Dat zou haar bijblijven en nimmermeer vergaan, want dat was wat haar tot vrouw maakte, – van het
ongeslachtelijke wezen dat zij in haar vermomming geweest was, en
daarvOOr als prostituee, opnieuw tot een vrouw met het conserverende,
moederlijk-bergende, waarin het behoud lag van deze wereld.
Welzalig het toeval – bries van een goddelijke wil – dat haar tot bier
geleid had, en haar de mogelijkheid had gelaten te ontsnappen, teneinde haar ware wezen in een kleine, vreemde plaats terug te vinden, –
dacht zij.
VII
Anita had besloten voor alle veiligheid senor Veytia op de hoogte te
stellen, daar hij toch de enige was, met wie de pseudo-Rufino in nader
contact geweest was, en voor wie men de nieuwe vrouwelijke huisgenote ook bezwaarlijk verborgen zou kunnen houden. Zij voelde bovendien een vreemdsoortige eerbied voor de man met het gouden brilletje, misschien omdat zij instinctief voelde dat hij ondanks al zijn
hoffelijkheid meer van haar wist dan hij liet blijken, en er tevens van
heel zijn wezen iets bizars en toch fascinerends uitstraalde.
Op fluistertoon had zij Veytia haar ontdekking meegedeeld, en de
gedaanteverwisseling die daarop gevolgd was ; hem schichtig, met een
geforceerde gemeenzaamheid daarbij voor de gek houdend, dat hij er
we ingevlogen was en zij niet.
`Ay-ay, doCia Anita,' zei Veytia zijn brit rechtzettend, `alsof niet
ieder mens de vermomming is van een ander. Ik reken daar a priori
mee, met uw verlof.'
`Maar een man die een vrouw blijkt, oh!' hield do& Anita vol, giechelend in haar hand. `Daar gaat uw mensenkennis, senor Veytia. Daar
moet je vrouw voor zijn, om zo'n subtiel bedrog meteen te doorzien.'
`Deze wereld zal nooit genoeg respect kunnen tonen voor de slimheid van vrouwen. En mijn onderdanige complimenten kunnen daar
weinig aan toevoegen. Maar de subtielste ontdekking zou zijn, wairom
dat bedrog werd gepleegd ... en wat de persoon in kwestie ermee heeft
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voorgehad. Dairover heb ik niets gehoord, dofia Anita. En ik vermoed dat wij er ook niets mee te maken hebben.'
`Het is waar, ik heb tevergeefs geprobeerd het uit te vinden. Maar
dat komt nog wel.'
Waarom zou dat moeten komen, waarde gastvrouw? Het is niet gelukt, omdat de persoon in kwestie karakter heeft. Marin heb ik me niet
vergist. Men moet het zwijgen en soms ook het subtiel bedrog van anderen weten te respecteren, geloof me.'
`Ach,' zei Anita zonder daar verder op in te gaan, `ze weet nu niet
hoe ze zich aan u vertonen zal. Ze schaamt zich natuurlijk, dat ze u ervoor heeft willen spannen de bedriegerij nog Langer voort te zetten.'
`Is dat dan geen bewijs van groot vertrouwen geweest?' vroeg senor
Veytia op de natuurlijkste toon van de wereld. `Daar hoeft niemand
zich over te schamen.'
`Ik durf wedden dat het een vrouw is, die ook in al het overige niet
veel schaamte gekend heeft. Wie zou het anders klaargespeeld hebben
zó tussen mannen te leven? Toch zeker een vrouw aan wie de mannen
niet veel nieuws meer te vertellen hebben.'
Veytia schudde het hoofd. Me weet? Waarom juist dit te denken ?'
`We zullen zien wie de beste mensenkennis heeft, senor Veytia,' lachte
Anita opgewonden. 'We zullen zien.'
Maar de ander antwoordde hoffelijk: `U heeft op dit gebied stellig
meer kennis van zaken dan ik, gederbiedigde... U heeft in Lima gewoond en in Rio, gelijk ik al vaker de eer had van u te horen. Dat zijn
grote steden; daar raakt men op de hoogte.'
`Ik stuur haar in alle geval,' antwoordde dofia Anita, alsof zij het
laatste niet gehoord had. Het kon haar immers slechts hinderen als hij
ermee bedoeld had wat zij weigerde eruit te verstaan. Zo ging het haar
altijd met deze vreemde malloot.
Zij vond Matilde in de keuken, en zei : 'Ik heb je immers gezegd niet
altijd hier te staan en het vuilste werk te doen. Daar ben je veel te goed
voor. Help liever in de gelagkamer of zit op het terras, waar we jets
aantrekkelijks best kunnen gebruiken. je hebt geen reden om je te verschuilen, en senor Veytia zit te springen van ongeduld om je terug te
zien.'
Ze drong haar zachtjes uit de keuken weg, en Matilde die besloten
had toegeeflijk te zijn, ging zich eerst nog wat gereedmaken en liep toen
resoluut de gelagkamer binnen. Eens moest het er toch van komen.
Senor Veytia en don Cosme waren al aan hun dominospel begonnen,
maar ze lieten beiden hun stukken in de steek toen Matilde op het ta21 2

feltje afkwam. Terwijl de waard seniel glimlachte, was Veytia opgestaan en drukte de verzorgde hand die zij hem gaf... aan zijn lippen!
Alsof hij dat steeds zo gewend was. Het woordeloos gebaar en de
rustige vriendelijkheid op zijn gezicht vertederden Matilde meer dan
alles wat zij sinds Rufino's laatste samenzijn met haar beleefd had. Met
geweld mOest zij de tranen terugdringen die in haar ogen opwelden, en
geen van beiden merkte dat don Cosme in de handen klapte en riep :
`Bravo ... bravo ...' met een amusement als hadden zij jets potsierlijks
vertoond.
`Dat u niet boos is ...' zei Matilde verlegen.
`Boos ... om zo'n verrassing? Aan uw voeten, mijn jonge dame.
Meer dan ooit sta ik tot uw beschikking.'
Matilde dankte hem met een stille glimlach; zijn vormelijke woorden
waren in zonderlinge tegenspraak met de oprechte hartelijkheid van
zijn gebaar. Maar het scheen op de een of andere wijze toch niet te hinderen, – het was alsof hij handelde met zijn ware wezen, terwijl hij met
zijn woorden zichzelf trachtte te verbergen. zij liet daarop de mannen
alleen, opdat zij hun spel konden voortzetten, en ging naar het terras.
Toen ze weg was vroeg don Cosme: Nou, en wat zegt u ervan sefior
Veytia?'
De ander was nadenkend geworden en ontweek de vraag : `Ik heb er
geen bezwaren tegen, don Cosme.'
De waard lachte en sloeg met de handen op tafel: 'Die is goed... die
is goed... wie zou er bezwaren tegen maken? Die blijft niet lang meer
zonder man lopen, nietwaar? ... Jammer, jammer voor ons hier.'
' Je kunt het leven zijn loop niet tegenhouden, en dat is maar goed
ook,' sprak Veytia, meer tot zichzelf.
Op het veranda-terras stond Matilde bij de bougainvilles en keek
uit naar de sluimerende verte. Het was zo'n heldere nacht ! Zilveren
licht lag over de haven gespreid en over de zee daarachter, die tot aan
de kaap zacht lag te glimmen in de maneschijn. De grote gele maanschijf dreef tussen smalle wolkenbanken die ook goud-omrand waren
en telkens werden gezoend door de verbleekte stralenbundel van de
vuurtoren, die haastig alle einders aftastte om dan voor enkele seconden te verdwijnen. De maan was deze nacht het enige ware oaken, een
koel en onbewogen stralend seinlicht, in haar aureool van uitgezeefde
regenboogkleuren. En onder dit stille schijnsel waren zelfs de laatste
geluiden uitgestorven, – geen ruisen meer van de zee, maar slechts een
eindeloos-ver uiteengegleden zwijgen, waarin dichtbij alleen het sjirpen
van een krekel, eenzaam en gestadig, tussen de gewassen rondom het
terras. Een groot en machtig heimwee lag gespreid over de nachtelijke
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tropenwereld, – en klein daarin stond Matilde, nog huiverend van aandoening om de natuurlijk-vriendelijke geste van Veytia. Als was ze
werkelijk een dame, – het achtenswaardige meisje dat ze eens had willen
zij n...
Hoe klein was zij in deze nacht, – geheel opgenomen door de geuren
van de plantenwereld bij het huis, de dunne zuivere maanlicht-wind die
haar kwam toegeademd van heel ver, over de kaap vandaan, van achter
de met goud doorweefde wolken. Zij had een recht om hier te zijn, verstild, gelukkig, en op weg zichzelf te wezen. Had zij niet het recht hiertoe heroverd? Zij zag zichzelf terug als dertienjarig meisje, voordat
alles lelijk en gemeen geworden was ... Indien ze toën Rufino ontmoet
had ... Maar het was dwaasheid om te rekenen met cindiens'. Het leven
ging zijn gang, het noodlot dreef je voort ... en toch, en toch ... Rufino
had gelijk gehad, je ken ontkomen en de last verliezen, – voor een
korte tijd misschien, maar juist genoeg om te regenereren en opnieuw
te beginnen. En soms ontmoette je een mens die deze goddelijke taak
scheen te vervullen : helend en vergevend, uit de duisternissen voerend
naar het licht. Gestalteloos, met handen die alleen je binnenste beroerden, lippen die alleen de fluisteringen van je hart herhaalden, ledematen die je raakten zonder te bezoedelen, tot in je diepste caviteiten
drongen, zonder hartstocht, schuldeloos en nobel.
Rufino was de oergestalte van dit alles ; maar de wereld was zo groot,
het leven rijk genoeg ... Zij zou van tijd tot tijd nog wel een mens ontmoeten, die haar kracht gaf om de overigen ongedeerd voorbij te gaan, –
niet meer omlaaggetrokken door hun grijpen en beledigd door hun
blikken, maar vrij, onaanrandbaar over de aarde schrijdend, als een
goede moeder medelijdend en begrijpend, – vruchtbaar in begrijpen en
omvatten. Al het andere was dan bijzaak, – waar zij was of wat zij deed.
Tussen aarde, lucht en water, aan de grens der elementen, ging haar
leven een zacht smeulen worden; het lichtend, zonder haast verbranden
van haar liefde, van haarzelf...
Er was iemand achter haar op het terras gekomen. Zij wist dat het
senor Veytia was, die zich opmaakte om naar huis te gaan. Matilde
keerde zich naar hem om en zei ongedwongen : `Ditmaal kan ik u niet
naar Payta begeleiden, sailor Veytia.'
Liefkozend legde de man zijn handen om de greep van zijn wandelstok : 'Het begeleiden zal voortaan voor mfj de eretaak zijn, senorita.'
`Ik heet Matilde.'
Het was de eerste maal dat zij haar naam genoemd had, en zij deed
het nu vrijwillig.
`Senorita Matilde,' zei Veytia vol respect, `ik wilde dat ik oak nu nog
jets voor u kon doen.'
214

`Ik heb bijna niets meer te wensen,' fluisterde de vrouw, nog dronken
van de maannacht waarin niets meer de verstilling van haar bestaan vertroebelen kon.
lierinner u mij, als de wensen ooit terugkomen. Niet dat ik tot veel
in staat ben. Maar wat in mijn vermogen is, daarover kunt u vrij beschikken. Uw onderdanige dienaar als steeds.'
Met een hoffelijke buiging verwijderde het heertje zich. Zij hoorde
zijn stappen nog kraken op het voetpad dat omlaag leidde, en haar
dankbare gevoelens vergezelden hem.
Binnen in de zaal liep Anita op te ruimen en de luiken te sluiten. Matilde haastte zich om haar te gaan helpen , ze had al teveel tijd verdroomd op het verlaten terras, nog in de nabijheid van de zee.

2I5

NEGENDE HOOFDSTUK

GEEN MAGDALENA'S
1
Nog vaker dan anders werd 'Het Vermoeide Teefje' door senor Graciano Veytia bezocht, en menige avond bleef zijn dominospel achterwege, omdat het gezelschap van Matilde hem meet dan voldoende was
en hij zich gaarne met haar onderhield. De waard volgde hun conversatie maar half, dommelde soms in. Dona Anita bleef bij hen zitten als
er geen andere gasten waren; maar het gebeurde vaker dan vroeger dat
op gewone doordeweekse avonden jongemannen uit Payta kwamen
om een glas te drinken op het terras, of binnen een partij biljart te spelen, – juist zoals ze voorzien had.
Zodra ze Matilde ontdekt hadden, na de eerste zondag de beste, waren ze aangetrokken geworden door die zeldzame, half mondaine verschijning die ze vluchtig in het achterhuis te zien kregen. Juist doordat
Matilde zich op een afstand hield en niets anders deed dan snel de glazen op het buffet zetten voor Anita, – juist daarom groeide de aantrekkingskracht die haar als een mysterieus waas omgaf.
De enige met wie zij vertrouwelijk omging en bij wie zij volkomen
op haar gemak leek wanneer geen vreemde zich in de gelagkamer beyond, was senor Veytia. Anita had jaloers op hem kunnen zijn, als niet
al haar gevoelens tegenover de zonderlinge brillekijker vermengd waren geweest met de vage vrees, dat hij teveel van haar wist en het vermogen bezat haar plannen te dwarsbomen. Ze moest hem ontzien en
tegelijk ervoor zorgen dat hij niet teveel invloed op Matilde kreeg. Zij
begon hem ‘oude gek' en `intelligente simulant' te noemen, wanneer zij
met de jonge vrouw over hem sprak. En Matilde, zwijgzamer van aard
en teruggetrokkener dan de waardin lief was, ging er nooit op in.
Voorzichtig begon zij Matilde ook te waarschuwen, haar aandacht
niet zo uitsluitend te besteden aan de oude heer die toch altijd al een
vaste klant van het huis geweest was, en door iedereen voor een respectabele zonderling werd gehouden. Het zou immers op de duur
kwaad bloed zetten bij het jonger yolk, dat – ze mocht het gerust weten – meer om hair dan om wat anders de heuvel opklom om in de afgelegen herberg hun avond te verdoen.
Matilde moest haar, onwillig genoeg, gelijk geven. Maar zij verontschuldigde zich door te zeggen, dat zij zich niet vertonen kon voor216

dat men eerst Rufino vergeten was. En als overgangsmaatregel ging zij
soms met de rug naar alle anderen aan senor Veytia's tafeltje staan, opdat de gasten die kwamen en gingen, zouden denken dat hij een oude
bekende van haar was, of een bloedverwant misschien, — terwijI Matilde zich onomwonden verheugde op de tijdstippen dat hij alleen was
en zij zich bij hem aan zijn tafeltje zetten kon, nadat hi) — onveranderlijk
in zijn hoffelijkheid — was opgestaan om haar een stoel aan te bieden.
Ditmaal was hij zelfs op een stormachtige, wilde avond gekomen, een
avond dat niemand het huis verliet en zeker niet om zich tot hierheen
te wagen. zij was hem er dubbel dankbaar voor : dat hij de regen getrotseerd had, en dat zij nu, ongestoord door andere gasten, met hem
zou kunnen praten. Don Cosine was al naar bed gegaan, daar hij toch
niemand meer verwachtte in dit hondeweer. Alleen Anita was nog op,
en zat in een hoek aan een van haar schreeuwend-bonte handwerkjes te
peuteren, die ze maar zelden ter hand nam, alleen bij gelegenheden als
deze, — wanneer het stormweer haar nerveus maakte, of teveel gedachten aan de stiefzoon haar plaagden.
Drijfnat en ietwat gehavend was senor Veytia de gelagkamer binnengevallen, onder duizend verontschuldigingen, alsof hij de beide vrouwen een groot onrecht had aangedaan door te verschijnen. Hii had zijn
dikke wandeistok verwisseld voor een boerse paraplu, en was bovendien nog in een wasdoeken regenjas gekropen, zoals sommige vissers
dragen ; een omhulling die hem een nog potsierlijker uiterlijk gaf dan
anders. Maar toen hij zich eruit gewerkt en zijn brilleglazen schoongeveegd had, zag hij er weer uit als altijd, een beetje deftig en verzorgder dan de meeste lieden uit Payta; en hij zei tegen de zorgzaam op-enneer dribbelende waardin: 'Met uw welnemen, dolia Anita, als alle vuur
in uw haard nog niet uitgedoofd is door deze inclemente regen, dan zou
ik u gaarne mijn nieuwe dankbaarheid willen doen verwerven door iets
warms ... wat het ook zij, — dat laat ik geheel over aan uw bezorgde
fantasie.'
Anita moest lachen, dat hij zelfs op dit moment zijn overdreven
plichtplegingen niet achterwege liet, en haastte zich naar de keuken om
iets gereed te maken. Tenslotte betaalde hij als ieder ander, en bij elkaar
gerekend moest het maandelijks een aardig bedrag zijn. Waar hij het
vandaan haalde, wist zij niet; het kon haar ook niet schelen. Hij oefende
geen beroep uit, voorzover zij wist, maar tenslotte was hij niet de enige
in het havenstadje, die het buiten dergelijke vermoeiende luxe scheen te
kunnen stellen. Lang voordat zij als vrouw van Gumersindo's vader
hier verscheen — die zij in Piura had leren kennen — was hij al een van
Payta's inwoners geweest. Een zonderlinge alleenloper, sinds men hem
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had ontmoet. En iemand die nu zijn zinnen op Matilde scheen gezet te
hebben, onder de leus : hoe ouder zot, hoe geiler vod. Het ontbrak er
nog maar aan, dat de mummelige Cosme ook begon.
Senor Veytia's tijd zou stellig komen, natuurlijk ; er zouden niet veel
weken meer verloren gaan. Tot zolang kon hij gerust voorbereiden;
het zou hair taak slechts vergemakkelijken. Ze kende goed genoeg de
wegen van het mensenhart en de verborgen wegen tot het donkere geheim van vrouwen. Als Matilde zich eerst nog maar wat meer bloot gegeven had ... Vanavond wilde zij hen niet storen, – maar wel bespieden
om te weten hoe Matilde zich gedroeg, en om misschien ook een wapen
tegen Veytia in handen te krijgen, revanche te kunnen nemen
Daarom bracht ze ook voor Matilde en haarzelf een groc mee, bleef
nog een paar minuten lurkend staan dralen, en verdween toen met haar
glas, onder het lachend voorwendsel dat zij Gumersindo's vader warmen moest, die stellig lag te rillen in zijn al door houtworm aangevreten echtelijk bed.
Senor Veytia fronste de wenkbrauwen, weerhield haar echter niet.
Hij zei : `Als u wilt toestaan dat ik wacht totdat de regen weer bedaard
is
`Maar natuurlijk, natuurlijk, senor Veytia. U is hier immers als in uw
eigen huis. Matilde kan voor alles zorgen, en ze gaat toch nooit vroeg
slapen, is het wel lieveling ? Ze heeft gelukkig nog niet de plicht om
iemand te warmen maar dat komt gauw genoeg maar al te
gauw... dat zeg ik.' Ze lachte geforceerd en ging.
Senor Veytia keek haar even nadenkend na. Daarna zei hij tegen
Matilde die besluiteloos bij het tafeltje was gaan staan: `Moet ik weg?
Ach, gaat u toch zitten senorita, en sta mij toe om uw vertrouwen te
mogen bedelen, als ook om uw geloof dat ik een onschadelijk mens geworden ben, al ben ik dat niet altijd geweest. Het kan u niet compromitteren met zo-een als ik alleen te zijn. Niet dat ik geen booswicht ben,
maar ik verkeer in de zonderlinge, en als u wilt gelukkige omstandigheid, dat anderen alle schuld van mijn wandaden op zich genomen
hebben, zodat ik hier in Payta leven mag als een schijnbaar onschadelijk
wezen dat niemand compromitteert. Ik bid u, vertrouw mij gerust.'
`Dat doe ik ook,' zei Matilde terwijl ze tegenover hem ging zitten.
`Hoe kan ik anders, nadat u mij zoveel vertrouwen getoond heeft. En in
wat voor omstandigheden!'
`Daar niet van. Dat is mijn verdomde plicht,' bromde het heertje ietwat verlegen.
Het was deze verlegenheid die Matilde amuseerde en haar tegelijkertijd een warm en hartelijk gevoel gaf. 0, als Rufino deze senor Veytia
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ooit gekend had, hij zou vast graag met hem te doen gehad hebben.
Het zou een heel wat betere vriend voor hem geweest zijn dan de ongure Elizondo. Maar ze bedacht meteen, dat zij Rufino door Elizondo
had leren kennen en opnieuw had kunnen ontmoeten , ze mocht ook
hem niet kwaad gezind zijn. Jammer dat mensen als sefior Veytia te
zeldzaam waren.
`Met uw boosdoenerijen zal het wel loslopen,' ging Matilde lachend
voort. En dan ernstiger : 'Het is een rare soort van grootsprekerij, maar
bij de mijne vergeleken, zullen ze wel kinderspel geweest zijn.'
`Zeg dat niet, jonge vrouw,' antwoordde Veytia nu even ernstig. `Ik
weet waarover ik spreek. En ik kan me ongeveer alles voorstellen wat een
vrouw op haar geweten kan hebben. Dat is niet zo weinig, maar toch.
De meeste zijn dieren, vergeef me de uitdrukking – die is echter biologisch gerechtvaardigd – en ze handelen als dieren : moeder-dieren,
loopse dieren, valse dieren, wrede dieren, maar dierlijk en daarom feitelijk schuldeloos. Sommige blijven levenslang kinderen, onervaren en
onschuldig, goddelijk onvoorzichtig. Lachend kunnen ze de halve
schepping verwoesten, maar wie zou daarbij kunnen spreken van
schuld? Enkele, heel weinige, trachten als mannen te zijn – ik bedoel
niets persoonlijks, vergeef me – en vender te reiken dan hun armen lang
zijn. Welke man kan daarvoor blaam op hen werpen, telkens als ze tekort schieten of daarbij omvallen? Alle vrouwen zijn respectabel, zoals
wij onze moeders voor respectabel houden.'
`Zou dat voor mannen anders zijn? 1k geloof het niet.'
`Voor sommige wel. Zij dragen om-zo-te-zeggen de verantwoordelijkheid voor de maatschappij, voor de ordening van het bestaande,
voor de organisatie van het feest dat dit leven heet te zijn.'
Ten feest,' mijmerde Matilde hoofdschuddend, `dat is wel heel wat
teveel gezegd, een feest ...'
`De vergelijking is niet van mij, en daarom misschien zo treffend,'
vervolgde senor Veytia. Ten Engelse monnik uit de middeleeuwen,
Beda genaamd, heeft het zo gezien: de mens is van oorsprong als een
schuwe vogel, die rondfladdert in de donkere stormachtige nacht
waaruit hij geboren werd, – een nacht als deze. Plotseling gaat een venster open, en vliegt hij binnen in een helverlichte zaal vol feestende
mensen. Dat is het aardse leven. Hij fladdert wat in de zaal rond,
vreemd en gefascineerd; een kort vermaak en een voorwerp van bezorgd medelijden voor de gasten. Dan vindt hij weer een open venster en
vliegt snel naar buiten in de stormdonkere nacht – een nacht als deze –
waaruit hij zijn oorsprong nam. Verloren ...'
`Het is waar, een feest ...' knikte Matilde.
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`En zo is het ook waar, vergeef mijn eigenzinnigheid, dat ik een booswicht ben... wel, een die er zijn mag. En dat zonder grootspraak. Dat
ik hier mag wonen in Payta, ik wil u wel bekennen hoe dat komt, en ik
vraag niet om geheimhouding, want ik heb het vaak genoeg gezegd,
maar niemand schijnt het te willen geloven. En dat zijn nou net de
kostelijkste geheimen, die je gewoon aan iedereen vertellen kunt omdat
toch niemand ze voor waar houdt. Zoals je een diamant het best verbergt in een doos vol glazen kralen, nietwaar? Welnu, ik ben hier gekomen om de pest te krijgen. De zwarte builenpest. Er zijn twee havens aan de Pacific al heel lang berucht omdat daar telkens pest uitbreekt. De ene is Guayaquil, de andere ons Payta. In Guayaquil wonen
teveel mensen, daar zijn mijn kansen dus geringer. Hier in dit gat —
ik woon al bijna twintig jaar in Payta — heb ik al heel wat epidemieen
meegemaakt, heel wat pestlijders verpleegd, maar mijn beurt wil nog
niet komen. Dat is misschien juist mijn straf, dag-aan-dag de gevolgen
van mijn daden te moeten meemaken, zonder dat de zwarte dood zich
over mij ontfermt. En ik blijf geduldig wachten, want ik wil mijn boete
niet ontlopen.'
Veytia zweeg even om een slok te nemen. Hij had volkomen ernstig
gesproken, en erg rustig, — zoals men dingen zegt die lang en dikwijls al
werden overdacht en waar nu niets meer aan te veranderen valt. Er was
niets zonderlings meer aan hem; een heertje met nog blozende wangen
ondanks wat zilveren haren aan zijn slapen en zijn kortgeknipt, peperen-zout-kleurig spitsbaardje ; met een gouden bril op, en voorzichtige,
weinig bewegende harden. Iemand die zijn denken en zijn doen goed in
bedwang had, maar nog volop in contact stond met het leven. Daarom
juist riep Matilde met ontsteltenis in haar stem: 'Maar dat kan niet waar
zijn ... Wat kan u in 's hemelsnaam tot zoiets gebracht hebben?'
Het was meer deelneming dan nieuwsgierigheid die haar deze vraag
had doen stellen. De man ging er echter aanstonds op in:
`Dat zal ik u zeggen, senorita. Pest behoort immers tot de drieling
waarvan hongersnood en oorlog deel uitmaken, nietwaar ? Van pest,
hongersnood en oorlog, bevrijd ons Heer ! Welnu, de oorlog en de
hongersnood zijn al voorafgegaan.'
`Ik begrijp het niet, senor Veytia.'
Welnu, ik ben de man die begon.'
`Wk begon?'
`De wereldoorlog.'
`Maar ... Ik begrijp het niet.'
`Vergeef me, jonge dame. Welke vrouw begrijpt de politiek? Niet
eens de meeste mannen. Maar ik wil trachten het u duidelijk te maken.
220

Als er wordt gevochten, als er oorlog verklaard wordt, moet iemand
toch beginnen, is het niet? Iemand moet de schuld dragen van om-zote-zeggen de eerste agressie, dat is toch wel duidelijk, niet? Goed dan;
ik ben die man geweest. Niet de een of andere natie of vorst of generale
staf of politieke partij. Ik, uw onderdanige dienaar.'
Matilde keek hem aan met half-open mond.
`U denkt natuurlijk dat ik gek ben,' vervolgde Veytia. 'Ben vermetele
gedachte voor een jonge en aantrekkelijke vrouw ; immers gek-zijn zou
mij recht tot veel dingen geven, die ik nu zelfs uit mijn fantasie moet
bannen. Neen, uw toegewijde dienaar is helaas niet gek, hij is alleen
maar ingewijd, te goed, te goed ... en weet helaas te zeer wat voor een
rol hij zelf gespeeld heeft. Anderen die prat gaan, zelfs op de miserabelste plaats in de geschiedenis, hebben na veel minder schuld zich op
een gruwelijke maar kortstondige manier gezelfmoord. Lafbekken,
met uw permissie. Ik ... ik lijd, door altijd nog, na bijna twintig jaren,
de consequenties te beleven van mijn snood bedrijf. Als ik, zelfs bier
in dit verloren hoekje van de wereld, rondloop, kranten lees, de radio
hoor, een bioscoop binnenga... Is de wereld er niet ellendiger op geworden sinds de laatste oorlog? En zijn de mensen soms niet krijgszuchtiger gestemd? Dat duurt flu al twintig jaar ...'
Hij sprak heel kalm, zonder stemverheffing, zonder pathos, als een
arts die een voorzichtige diagnose meedeelt. En toch was het beklemmend, hartroerend, de anders zo vriendelijke man deze dingen zo vlak
en koud te horen zeggen. Matilde hield zich vast aan het tafelblad en
staarde hem sprakeloos aan; er was in Naar geen twijfel aan de diepe ernst
van zijn woorden. Als steeds, van hun eerste ontmoeting af.
`Het is een lange geschiedenis, veel te lang om te vertellen,' ging
Veytia voort, 'en de details kunnen niemand interesseren. Maar als u het
toestaat en wilt luisteren, kan ik de hoofdzaken vermelden; ofschoon ze
ook in twee woorden te zeggen zijn: speelzucht en nieuwsgierigheid.
Schijnbaar lichte ondeugden, maar met wat voor gevolgen! Het zijn de
vermommingen van al wat lelijk, gemeen, barbaars en verwoestend in
ons leeft. Van de achthonderd regulaire en honoraire generaals die het
Spaanse leger bezat, was ik er een. Toentertijd vermoedelijk de jongste.
Ik werd regelmatig naar het buitenland gestuurd voor speciale missies
en technisch onderzoek; in gewone mensentaal heet dat : voor intriges
en spionage. Mijn vrienden, medeplichtigen, had ik overal zitten, in
alle kampen, want iedereen wist : Spa* wilde geen oorlog. Tenminste
dat werd beweerd ; men rekende niet met personen. In werkelijkheid
wilden alle mensen zonder uitzondering oorlog, net als vandaag, omdat
haat en agressie overal daar zijn, waar liefde en offervaardigheid gevon221

den worden. Gek genoeg, maar zo zijn wij mensenkinderen. Waar
men bommen fabriceert en verzuipende katten redt, sloppen en krotten
laat voortbestaan en tevens misdadigers executeert, gevangenissen
bouwt naast fabrieken, kerken nabij scholen, opium-bordelen bij sanatoria. Wie heeft zich niet weleens daarover verbaasd? Daar kunnen zich
de socialisten over opwinden, maar het leven is zo, dat niets bestaan
kan zonder zijn tegendeel, geen god zonder duivel, geen liefde zonder
haat, geen deugd zonder ondeugd, omdat het leven zelf niet bestaat
zonder de dood. Dat pacifisten-geleuter is dus maar een praatje voor de
vaak, zoals iedere militair u bevestigen kan, wanneer hij het met zijn
schuidgevoelens tenminste niet op een akkoordje gegooid heeft door
zijn ogen te sluiten voor de werkelijkheid en zichzelf te beschouwen als
een held. Maar ik wil niet filosoferen — excuseer me, dat is een zwak van
mijn ouderdom geworden — en zal uitsluitend bij de feiten blijven. Natuurlijk wisten wij alien elkaars zogenaamde staatsgeheimen: de Fran.sen waren precies op de hoogte van de Duitse voorbereidingen, de Russen van de Oostenrijkers en de Engelsen, en vice versa. Daarom begon
niemand. Dat was al jaren zo, net als nu, en de politici gebruikten hun
verstand precies zoals wij ze dat nog dagelijks zien doen... Tenslotte
ging het er om, wie kon klaarspelen dat een van de anderen uit de hoek
kwam. Ik deed dat, onvoorzichtigerwijze, uit speelsheid, wrevel,
nieuwsgierigheid, sadisme waarschijnlijk. De deugdzamen zeggen, zoals een gestorven vriend van mij : Laat ons graven waar wij staan, want
waar wij staan is altijd Klondyke. Maar ik snoodaard meende : Laat
ons schieten waar wij zijn, want overal kan Serajewo worden.
Ik was naar Wenen gegaan, — een brave generale staf had men daar,
koffiehuisbezoekers en meelspijzeneters. Katholieken. Wij christenen
hebben van het doopwater de angst overgehouden onze vingers aan
koud water te branden. Ik verzeker u, die Oostenrijkers zouden nooit
een oorlog begonnen zijn... En omdat ze mijn gezindheid wel vermoedden, hadden die hoge keizerlijke officieren een doodsangst zich
met mij te compromitteren. Dat prikkelde mij nog meer. Uit Sevilla
had ik een pakje ontvangen van een collega die soortgelijke diensten als
ik in Centraal-Amerika te verrichten had. Het bevatte een poeder uit
gemalen kruiden en zaden, waarvan hij mij schreef dat het overal, van
Mexico tot hier in Peru gebruikt werd om ongestraft een eigenaardig
effect teweeg te brengen; misschien is het u niet onbekend, — het wordt
in Mexico toloachi genoemd en hier adormidero, wat geen goede naam is,
en door de cowboys van Texas jamestown-weed, omdat men het een paar
eeuwen geleden daar aan de soldaten gaf, die de stad Jamestown wilden
overvallen; ze verloren hun bezinning en konden kinds en versuft op222

gesloten worden na de eerste slag. Bij voorzichtig gebruik, berichtte
mijn vriend die al een grote diplomatieke carriere achter zich had, was
de werking van toloachi onfeilbaar. Eerst werden de mensen door een
kleine hoeveelheid vrolijk en koddig, daarna bij een nieuwe dosis energiek, op echt militaire wijze, en toegankelijk voor kuddegeest en onberedeneerde collectieve actie; vervolgens kregen ze bij voortgezet gebruik de waan van roofdieren te zijn; en het slot was, dat ze versuft,
kinds en slaperig werden. Precies wat ik nodig had om een oorlog te
kunnen beginnen ! Ik geloofde wel niet helemaal aan die wonderbare
berichten, maar het kon tenslotte niet schaden de uitwerking ervan te
proberen ... bij anderen. In drank, in voedsel, in sigaren en sigaretten,
de smaakloze, reukloze toloachi was overal te gebruiken. Mijn slachtoffers waren natuurlijk de leiders van de Oostenrijkse generale staf en
een paar adellijke politici, die niet veel meer nodig hadden. Zij werden
mijn proefkonijnen, – toevallig, omdat ik daar was. De toloachi werkte
prachtig, en later heb ik hier in Amerika gezien, hoe feilloos en geweldig deze onaanzienlijke plant de mensen beinvloedt.'
Veytia gunde zich geen ogenblik rust, maar ging in een ruk voort
`Al een week na mijn eerste experimenten werd bij toeval een vorstelijk echtpaar te Serajewo neergeschoten. Zoals ik al zei, overal kan
Serajewo zijn; wat daar passeerde is vaak genoeg gebeurd zonder dat er
een wereldoorlog op volgde. Er was geen enkele noodzaak daarvoor,
maar de Oostenrij kers hadden reeds het glanzende oog der goden, zoals
onze Indianen hier zeggen van degenen die in de toloachi-roes verkeren.
Zodat ik gerust mag beweren dat ik de man ben die begon ... al kon ik
toen de gevolgen nog niet overzien. Ik leerde ze gauw genoeg kennen,
tot mijn ontzetting. De ellende van miljoenen mannen, vrouwen, kinderen ... en de hongersnood die daarop volgde in Rusland dat ik later
ook bezocht heb, in Oostenrijk, in Duitsland. Mijn geweten liet mij
geen rust meer. Alle slagvelden had ik afgereisd, ik had niet de moed
meer door een straat te gaan waar een weeshuis stond. Toen ik de tekst
van het verdrag van Versailles gelezen had, nam ik mijn ontslag uit de
dienst en verdween voorgoed uit de bewoonde wereld, veranderde van
naam, en kwam hierheen op zoek naar de zwarte dood, de verlossende
straf. Dat is alles, hoogvereerde senorita... De hemel is mijn getuige
dat ik de zaak niet mooier heb voorgesteld dan ze is. En zeg nu nog, dat
ik geen ellendige booswicht ben geweest; de grootste die misschien
ooit heeft geleefd ...'
Senor Veytia streek over zijn baardje en knikte voor zich uit, nadenkend.
`Het is een parabel, het is niet waar...' sprak Matilde zacht, bijna verontschuldigend.
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`Zijn wij parabels van onszelf, of zijn wij onze werkelijkheid? Is al de
ellende om ons heen soms een parabel? Is het niet de harde waarheid
die wij beleven; maar al te waar?' vroeg senor Veytia. Waarom zou het
dan niet zo zijn met ieders verantwoordelijkheid en schuld? Wij gebruiken allemaal onze toloachi.'
`Als dat zo was, wie zou dan nog kunnen leven?'
Wij leven ook niet in die zin ... Leven is hoop en verlangen ...
maar ... wij wachten op het einde... op onze zwarte dood... Dat wil
zeggen, ik voor mijn deel. Van anderen weet ik niets af, maar vermoedelij k heeft ieder zo zijn geheim,' antwoordde de man. En hij richtte zich
op om te luisteren of de regen al was opgehouden, want het werd laat,
en hij was een man van vaste gewoonten. Zoeven nog hadden de vlagen
buiten aan de ruiten gerukt.
`Het is nog altijd slecht weer,' zei Matilde. Vat doria Anita wel denken mag, nu het al bijna middernacht is, kunt u beter ...'
Niets zal ze denken, mijn waarde jonge dame. Ze heeft verschillende
malen door de kieren gekeken en aan de deur geluisterd, daar kunt u
zeker van zijn. Gelukkig verstaat ze niets van politiek, vrouw als ze is
van de meest dierlijke soort, met uw verlof.'
Matilde moest lachen. 'En u is de meest onwerkelijke mens die ik ooit
ontmoet heb,' zei ze bij wijze van compliment, terwij1 ze hem in zijn
regenjas hielp.
`Omdat ik mij rekenschap geef van alles, senorita Matilde; omdat ik
mij rekenschap geef.'
Hij zag haar daarbij zo trouwhartig aan als altijd, van achter zijn gouden bril. Het leek Matilde alsof zij daareven gedroomd had, en senor
Veytla voortaan ook behoorde tot die vreemde grijze droomwereld die
haar nu al zo vertrouwd was en waarin zij voortdurend met Rufino
verkeerde. Was ook zij niet begonnen zich rekenschap te geven ... En
nu al leek het alsof zij niet meer tot de banale wereld behoorde, waarin
de levenden zo achteloos praatten en handelden.
Slaapwandelend ging ze door de herberg die zij achter senor Veytia
sloot, terwijl hij verdween in de vochtige, nog stormachtige nacht.
II
Het bleef Matilde toeschijnen dat zij het verhaal van senor Veytia
slechts gedroomd had; zij wilde er liever niet op terugkomen en
vreesde zelfs de betekenis ervan geheel tot zich te laten dOOrdringen.
Haar eigen gedachten aan het verleden, aan Rufino, hadden op haar
een soortgelijke uitwerking gehad als de toloachi, het geheimzinnige
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kruid waarvan zij in Mexico al genoeg had horen spreken onder de
mariguana-handelaars en hun adepten, die er niet anders dan fluisterend
over repten.
Anita had ondanks alles misschien toch gelijk met dit ene : dat men
niet teveel moest ingaan op senor Veytia's zonderlinge invallen. Matilde had haar leven in harmonie te brengen met het gewone, alledaagse dat hier gevoerd werd, zij had er dus voor te zorgen dat niet teveel weggezakte herinneringen werden opgerakeld. Ze kroop in haarzelf terug, en daar er weken vergingen zonder dat zij de heuvel verliet
waarop het afgelegen cafe stond in zijn omgeving van enkele groepjes
bananebomen en een paar bijgebouwen — maar met dat verrukkelijke
uitzicht op de nog altijd lokkende oceaan — stelde Anita eensklaps voor,
op een toon die weinig weigering toeliet, dat zij samen voor een dag
naar Piura zouden gaan, de stad die enige uren sporen meer landinwaarts
lag en die vergeleken met Payta altijd nog tienmaal meer had te bieden.
Anita zei: le wordt hier melancholiek; daarvoor ben je te jong. Ik
moet er toch naartoe voor allerlei zaken; we kunnen samen inkopen
doen. Jij hebt ook nog van alles nodig en kunt je best een beetje eleganter kleden. De Baas kan goed een dag alleen zijn en op het buffet passen.' Waarmee Cosme aanstonds instemde.
Matilde moest wel toegeven, al bespeurde zij nog niet veel lust om de
plaats te verlaten en haatte zij de gedachte van de kust weg te moeten gaan
om zich dieper het land in te begeven. Wel moest ze erkennen dat zij
inderdaad zwaarmoedig werd en dat een klein verzetje haar niet kon
schaden. Ze was immers geen gevangene meer van haarzelf, en wat de
zee betrof, wat maakte haar een dag uit?
Zo gingen de beide vrouwen al vroeg op weg om het eerste treintje
naar Piura te nemen. In het wegdromende havenstadje was het leven
nauwelijks begonnen, en de schrale velden waarlangs de spoorweg
voerde om de smalle vruchtbareyunga's te volgen die naar het dal van
Piura toegang gaven, sliepen nog half in hun ragdunne sluiers.
Anita Morelli was in een uitgelaten stemming, die ze nog met enige
moeite trachtte te bedwingen terwille van het vroege uur. Als altijd
wanneer zij een stap deed die dichter naar de cgrote wereld' voerde,
waarin haar verleden lag, voelde zij haar energie groeien en haar levenslust aangewakkerd. Kon ze die maar meedelen aan Matilde, er zouden
zich verder geen moeilijkheden voordoen en zou zij weldra tevreden
kunnen zijn. Deze jonge vrouw met al haar zeldzame avonturen, en ondanks haar mondaine manieren die zij somtijds bemerkbaar maakte,
was echter zo serieus, dat Anita er bijwijlen aan wanhoopte ooit veel
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verder te zullen komen en iets te begrijpen van het zonderlinge schepsel. zij had nu echter al haar hoop op Piura gevestigd, en op een paar
goede vrienden die zij daar bezat.
Het was nog lang geen middag toen zij de plaats bereikten. Matilde
was opgelucht, ondanks haar tegenzin in het begin; hier was tenminste een stad waar niemand haar kende, niemand iets van haar wist,
zodat ze zich volkomen ongedwongen kon bewegen. In Payta had zij
zich rinds de ondervinding met Anita toch nooit erg zeker gevoeld.
Maar hier was zij precies degene die zij wilde zij n.
De broeiend-groeneyunga's hadden het laatste vlekje van de verre zee
aan het gezicht onttrokken, en de bergen hadden haar daarna omringd
met dor en gelig puin. En nu, in deze stad had zij eindelijk niets weer
met het verleden uit te staan. Zo vereenzaamd als Piura tussen de
katoenvelden lag, en deze weer verloren tussen de onvruchtbare,
steenachtige wildernis, — zo voelde zij zich opnieuw opgenomen door
het land, in haar oude bestaan, in de oude bedreiging van ondergang
en verschrompeling. Ze behoorde in geen geval hier te blijven in deze
afgeslotenheid, ver van het onophoudelijk zacht vermanen van de zee.
In geen geval, — dat wist zij nu. Het leek alles teveel op Mexico; een
zelfde continent, met bijna dezelfde Indio's en Mestiezen, dezelfde levenswij ze, dezelfde neergang en gevaren. Al waren de afstanden wekenver en leken de naakte steile bergen onoverkomelij k. Als schriele vetplanten over een rotstuin woekerde het menselijk leven voort over heel
de uitgestrektheid van dit werelddeel, eenvormig en alles omvattend,
tot in de kleinste uithoeken, tot hier in Piura en Payta.
De stad zelf kon haar niet verontrusten; in zo korte tijd raakte niemand ontwend aan het steedse leven. Was hier een open haven geweest, het zou haar zelfs draaglijk hebben toegeschenen in zulk een
plaats te wonen. De huizen waren niet van hout, zoals in Payta, maar
van steen, alsof de mensen zich hier al veiliger en zelfbewuster voelden
dan aan de oever van de oceaan.
Haar ging het juist omgekeerd. De woestijnrand waaraan Piura lag,
met zandduinen die als een verstarde zee van vaalbruine golven de woningen van mensen en dieren bedreigden, gaf haar een beklemming die
haar zelfs in de drukste straten niet verliet. Droogte en dorheid heersten overal; het vuil van eeuwen zette zich vast, vermengde zich met
het stuivende, alomtegenwoordige woestijnzand. Neen, zij moest tenminste in de nabijheid van de zee, van het water en een stofloze, refine
bries kunnen leven. Haar lichaam had evenzeer als haar denken en voelen, behoefte aan de ruime, zuivere atmosfeer die alleen de oceaan geven
kon. Daarin had zij zich nooit vergist. Tot elke prijs zou zij trachten
voorlopig bij Anita te blijven.
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En dofia Anita scheen haar welgezinder dan ooit; ze deed al het mogelijke om Matilde de kleine reis te veraangenamen ; scheen geen haast
te hebben met het bezorgen van haar boodschappen. Daarentegen liep
zij opgewekt de kleine, niet al te rijkelijk voorziene winkels of met de
jonge vrouw, en kocht haar allerlei niet helemaal noodzakelijke dingen
om zich op te smukken, waartegen Matilde zich aanvankelijk verzette,
maar die zij tenslotte lankmoedig, en zelfs met enig plezier aannam.
Laat in de namiddag viel het dolia Anita in : 'Nu moeten wij nog een
oude vriendin van mij bezoeken; zij woont in een prachtig oud patriciers-huis, een van de mooiste van Piura. Ze heet doria Honorata
Strang en is een erg, erg goede vriendin.'
Wanneer gaat de laatste trein?' vroeg Matilde bezorgd. Aan de
lange schaduwen in de straat zag ze, dat het spoedig avond zou zijn.
Wij behoeven ons niet te bekommeren om de laatste trein. Waarom
haast te maken, die ene keer dat wij uit zijn? Het huis van dofia Honorata is groot genoeg om ons beiden voor een nacht onderdak te geven
als dat nodig mocht zijn.'
`Als ze dan maar thuis is,' antwoordde Matilde gelaten.
Inderdaad was zij thuis, de vriendelijke oude dame, die vrij opzichtig
gekleed was en zowel door haar spraak als haar bewegingen meer nog
dan dolia Anita verried een buitenlandse, of althans een niet-creoolse te
zijn. De beide vriendinnen schenen veel intimiteiten uit te wisselen te
hebben, want al enkele minuten nadat het drietal in de burgerlijkouderwetse ontvangkamer geconverseerd had, opperde Anita : `Ik heb
nog allerlei gewichtigs met je te bepraten, geliefde vriendin. Misschien
mogen wij Matilde een kwartiertje alleen laten?'
Natuurlijk,' zei Matilde opgelucht. Het was heel lang geleden dat zij
in zo'n deftig en goed-gemeubileerd huis geweest was; maar desondanks was er iets in de hele atmosfeer dat haar als welbekend en zelfs
benauwend-gemeenzaam voorkwam. Het huis was doodstil, – zo stil
als de oude Indiaanse die zwijgend had opengedaan en Anita reeds
scheen te kennen, daar zij haar meteen in de ontvangkamer had binnengelaten, zonder ook maar een vraag te stellen. En nu hing weer zware
stilte tussen het donkere behang en de uitbundige sêvres-vazen die op
een mahonie kast stonden; er zweefde tussen de meubels ook een
vreemd, opdringerig parfum dat niet in deze omgeving paste.
Matilde trachtte zich een oordeel te vormen omtrent do& Honorata.
Anita had haar geen nadere bijzonderheden verteld, en ze had ook niets
verder gevraagd. Aileen nu zij de vrouw gezien had, en hier in deze ongewone omgeving, interesseerde het haar. Dona Honorata was stellig
meer dame dan Anita, en van ongeveer dezelfde leeftijd of misschien
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zelfs ouder. Maar veel innemender. Mogelijk een collega uit haar
opera-tijd, of... Matilde verschoof onrustig. Neen, dat was toch niet
waarschijnlijk – zij dacht aan wat senor Veytia haar over Anita Morelli
verteld had – al zo lang geleden was dat, toen zij nog voor Rufino wilde
doorgaan. Zij had er niet aan willen denken, had het verdrongen omdat
het toen van geen belang was geweest. Nu moest het haar opeens toch
te binnen schieten... Had Anita er werkelijk meisj es op na gehouden in
Lima en in Rio ? En deze doria Honorata ... Zij snuffelde eens om zich
heen. Dat was het! Ondanks alles herinnerde dit huis haar aan een bordeel ; zij kon niet zeggen waardoor, maar zij kende immers deze stile,
overdag ingesluimerde atmosfeer maar al te goed. Hoe had zij een
ogenblik in twijfel kunnen verkeren?
En nu het dat was – want zij vergiste zich beslist niet – weg dan nu,
weg! Meteen!
Zij stond op, opende voorzichtig de kamerdeur en liep door de gang
naar de zware, met koper beslagen huisdeur. Op straat zou ze op en
neer kunnen lopen en op Anita wachten, of anders stil naar een hotel
gaan en de volgende dag de eerste trein naar Payta terug nemen. Maar
in geen geval hier blijven!
Zij draaide aan de glimmende deurknop. Hij gaf niet mee. De deur
zat op slot; natuurlijk, in zulke huizen was de deur altijd op slot, – anders liep iedereen weg en betaalde geen klant. Ach, ze had zich niet vergist, oude ervarene die ze was. Wat moest ze nu doen om weg te komen? Misschien verscheen de oude Indiaanse; er naderden stappen
achter in de gang, waar het duister was.
Het bleek doria Honorata die haastig op haar toe kwam. 'Verveel je
je, lieveling? Wanneer wij oude vrouwen aan het kletsen raken, komt
daar geen eind aan. Maar wij hebben nog de hele avond. Jij en Anita
blijven vanzelfsprekend hier. Ik ben veel te blij ...'
`Ik wilde naar buiten. Wat buitenlucht inademen. Het is me plotseling benauwd geworden,' zei Matilde gedempt. `Straks kom ik wel
terug.'
`0 neen, doe dat niet. Er stuift zoveel zand in de avondwind; dan
moet je dubbel voorzichtig zijn.'
Met de arm om Matilde heen geslagen, troonde doria Honorata haar
mee, van de deur weg. Zachtaardig, maar op een wij ze waaraan geen
weerstand te bieden viel, zonder geweld te gebruiken. En hoe kon Matilde dat, wanneer zij niet meteen met Anita wilde breken, en met de
mogelijkheid om terug te keren naar het enige heenkomen dat ze nog
had: het cafe in Payta? Misschien zag ze alles overdreven, was het inbeelding en zag ze enkel spoken. Had ze bewijzen? En ze was immers
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geen kind meer, geen onervarene. Wat kon haar gebeuren?
Zij liet zich meenemen door de vriendelijke oude dame, de trap op
naar boven, in een kamer waar Anita zat.
`Onze jonge vriendin werd ongeduldig,' vertelde dolla Honorata als
enige verklaring. En toen tegen Matilde: `Ik heb een paar nichtjes uit
Lima hier te logeren, maar die hebben altijd lang werk met hun toilet.
Zo is de jeugd. Maar ze zullen niet lang op zich laten wachten, dan heb
je gezelschap.'
Juist zoals ik gedacht heb, zie je wel, zei Matilde bij zichzelf. Maar
ze glimlachte. Waarvoor had Anita haar eigenlijk aangezien? Voor zo
onervaren, of juist ... ook dit stuk van haar verleden doorschouwd?
Moest ze dan voor een tweede maal komediespelen en in haar travestie
mislukken?
`Verdienen ze veel, de nichtjes ?' vroeg Matilde plotseling.
Terdienen? Hoe dat zo?' zei dolia Honorata met overdreven verbazing. Anita begon in korte hikjes te lachen.
`Zo'n gehucht als Piura,' zei Matilde, `wat kan er ook te halen zijn...'
' Je komt zeker uit een grote stad,' bracht de oude dame in het midden, zonder op de vraag in te gaan. 'Maar Piura is een exclusieve stad.
Veel oude, rijke families wonen hier. Dan de directeuren en opzichters
van de katoenplantages, de opkopers ... alles komt naar hier. Nu bijna
iedereen een auto heeft. Neen, je moet niet te min denken over onze
stad.'
Payta heeft ook zijn voordelen,' kwam Anita ertussen. `Wij houden
ons bij onze havenstad, nietwaar Matilde? Leve de matrozen en de
scheepvaart !'
De jonge vrouw zweeg weer. Was het mogelijk het noodlot te ontlopen? Het verschijnen van de nichtjes nam haar laatste twijfel weg.
Slechts twee lieten zich zien, die zich kinderlijk genoeg voordeden met
hun korte balletrokjes, hun witte sokken en witte muiltjes.
`Dit is tante Anita,' stelde dolia Honorata plechtstatig voor, 'en dit is
een vriendin, Matilde. En dit zijn Suzanne en Merce, mijn twee jongste
nichtjes.'
`Blijft Matilde bij ons?' vroeg het zwartje dat Merce heette, en bij
heel haar kinderlijke gestalte al scherpe, harde trekken vertoonde.
`Neen, wij gaan morgenvroeg weer weg,' haastte Anita zich te antwoorden.
En op een haast onmerkbare wenk van doria Honorata vroeg de peroxyde-blonde Suzanne met al te melodieuze stem: `Mag Matilde zolang
met ons meegaan?'
`Natuurlijk ... Natuurlijk, kinderen,' antwoordden Anita en Honorata tegelijk.
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Matilde volgde het tweetal dat haar dribbelend, ieder aan een hand
genomen had. Zij had een zielsmedelijden in zich voelen opkomen met
deze aapachtig opgedirkte wezens en hun onnatuurlijke kinderlijkheid.
Het was of ze zichzelf terugzag, vroeger, heel lang geleden. Dan waren
zakelijke overeenkomsten met een Aloysia, of zelfs de slavernij bij een
Agustin nog verkieslijker ... Neen, niet dit laatste. Met een kille huivering dacht zij aan de episode waarin Agustin op Rufino geschoten
had, terwijl zij tussen het tweetal door de corridor stapte. Vreemd, dat
het haar niet meer zo beroerde. Haar medelijden met deze wezens was
sterker ...
`Met z'n hoevelen zijn jullie hier?' vroeg zij zakelijk. De dribbeldingen in het wit keerden beiden hun verbaasde gezichten naar haar. Suzanne, blijkbaar de meest uitgeslapene van de twee, antwoordde: `Sours
zes. Op het ogenblik maar vier.'
`Veel te doen?'
`0 ja. Er zijn dikwijls feesten.'
`Collectief,' voegde Merce er aan toe.
`En is de oude vrouw schappelijk?'
`Duitendief als allemaal,' vertelde Suzanne verbeten. `waar werk jij ?
Voor die andere?'
Matilde maakte een vaag gebaar. Zij wilde geen verklaringen geven.
leder commentaar kon immers beledigend zijn voor deze arme schepsels, en iedere leugen fataal voor haarzelf. In het boudoir-achtige vertrek dat ze binnengingen, kon ze de beide meisjes aandachtiger opnemen. Ze zijn net zo oud als ik, dacht Matilde bitter, en er net zo
ellendig aan toe als ik destijds ; maar vandaag, waar sta ik vandaag? Ze
kon er geen antwoord op vinden, ook niet voor haar vroegere zelf, dat
zij toch niet behoefde te ontzien, waarlijk niet ...
Merce haalde een fles brandewijn voor de dag. `Laat ons er een nemen voordat er bezoek komt,' zei ze. 'Ik walg van kerels, jij niet?'
Ze strekte haar arm uit om Matilde te omhelzen.
Suzanne stiet aan : 'Op je gezondheid, nicht ... hi-hi-hi... nicht!'
III
Een uur lang hadden dofia Anita en Matilde zwijgend naast elkander
gezeten in de ochtendtrein die hen naar Payta terugbracht. Matilde zag
niets van de vluchtende wereld om haar heen ; zij staarde voor zich uit
in de zinloze leegte, – die waarin niemand voor zichzelve vluchten kon,
omdat aan alle zij den afgronden zich openen, en iedere poging tot ontsnappen gelijk staat met een reddeloze ondergang. Zij erkende geen
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ondergang meer. Maar zij wilde ook niet denken; enkel staren in het
vormloze grauw en vergeten. Zich niet meer herinneren hoe gemakkelijk het geweest was, hoe vanzelfsprekend bijna, met de natuurlijkheid
waarmee men zich terugvindt in een oude omgeving, en het onwillekeurige waarmee men vroegere gewoonten weer opneemt.
Voor haar hadden de nachtelijke bezoekers, vrienden des huizes zoals
dofia Honorata gezegd had, geen namen gedragen, geen gezichten en
geen gestalte bezeten. Vage, bewegende herinneringen waren het
slechts geweest; symbolen van een wedergekeerd stuk verleden dat niet
meer terug te dringen viel. Een bekend stuk heden, dat toch niet meer
hetzelfde was als het vroegere, omdat het haar minder raakte, haar koud
en onberoerd liet, zelfs al staken ze hun handen uit, tastend naar haar
lijf, zich opdringend tegen haar, woelend in haar binnenste dat niet
meer haar binnenste was. Schaduwen van het noodlot, die over elkaar
streken, om haar heen speelden, elkander wegwisten. Die had zij
steeds onduidelijker willen zien, naarmate zij meer dronk en de bezoekers steeds nieuwe flessen lieten aanrukken. Suzanne en Merce kirrende, waanzinnig geworden engeltjes uit een groteske parodie waarin zij
plompverloren en toch met wetmatige zekerheid was terechtgekomen.
Met zichzelf behoefde zij geen medelijden te hebben. Aileen met de
arme ontredderde wezentjes die nu achterbleven in dat grote, exclusieve, naar goedkoop parfum stinkende huis. Zij zou tenminste straks
in Payta zijn, nabij de oceaan die alle vuilnis van haar weg zou waaien,
bij de verre blauwe horizon van het vergeten, en duizend golven die al
haar naargeestige visioenen snel zouden wegspoelen. Ofschoon het niets
te betekenen had, die nacht van idiote, dolgeworden spookgestalten;
volstrekt niets. Terwijl zij onberoerd bier zat te staren... Geen man
kon haar meer schokken of haar nog doen walgen; dit deel van haar
bestond niet meer, – zij was al lang geleden uit de oude sfeer van zelfverachting en vernietigingsdrang getreden. Wat nog van haar overbleef, was de fataliteit van een wezen dat zichzelf niet geschapen had,
en de voltrekking van het offer dat ze reeds gebracht had: zo te zijn als
Hij het wilde, – vrij, zichzelf... een kind van de aarde dat vergeefs verlangde naar de zee... een wijfjes-dier zoals senor Veytia had gezegd, en
daarom buit voor mannen die haar innerlijk toch niet raakten, wijl zij
immers ook geen mannen waren zoals Hij, met het haast vervaagd gezicht
dat Rufino toebehoord had. Ach, niet meer dan stomme, door hun
drift geplaagde dieren waren deze planters van de katoenplantages die
ze nu voorbijsnelden. Het hinderde haar niet dat zij nu door hen was
behandeld zoals alle andere ... En als het haar bestemming was ...
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`We zijn er nu in een uur,' verzuchtte doria Anita.
`Goddank.'
le had niet willen blijven?' vroeg de vrouw ietwat schamper. 'Ik
dacht dat het je erg goed bevallen was ...'
`zo, denk je dat?'
Matilde had haar pas 's ochtends vroeg teruggezien, toen zij haar
wekken kwam in het bed waaruit kort tevoren een man was opgestaan.
Daarna had Anita zich al die tijd zwijgzaam, mokkend haast gedragen.
Alsof ze het niet zelf gewild had en uitgelokt.
`Om niets ter wereld,' ging Matilde na enkele seconden voort. 'Ik
heb dat veel te lang gekend. Om niets ter wereld. Ik ben gelukkig waar
ik ben; zolang ik er mag blijven.'
Haar stem klonk rustig en oprecht; zonder verwijt.
`Tja,' zei tante Anita, in gedachten het hoofd schuddend alsof het
haar heel erg speet. 'Ik weet hoe het gaat in het leven. Ik ben ook jong
geweest. Natuurlijk kan je blijven. Maar... Je begrijpt, na wat gebeurd
is ... Je hebt gelijk natuurlijk ... Maar don Cosme ... en in hetzelfde
huis, dat gaat niet. De zaak ...'
`0 ... gaat dat niet ? Nu goed, dan vertrek ik.'
Niet zo haastig. Nee, dat bedoel ik ook niet. Ik hou je graag bij me.
Wij hebben ons aan je gewend, kindlief. Wat denk je ervan als ik een
van de bijgebouwen voor je in orde laat maken; met een beetje moeite
lukt dat. En je hebt je eigen toegang buitenom, helemaal voor jezelf. Je
blijft in het cafe, natuurlijk. Dat is een attractie, wij hebben de consumptie extra en je betaalt een kleine huur voor het huisje. Heel de rest
is dan voor jou ...'
`Ik begrijp het. Voordelig voor ons beiden, niet?'
`Het aangewezene voor jou. En misschien voor mij. Ik ben geen doria
Honorata; ik beschouw je als een vriendin. Denk er maar eens over.'
`Dat is overbodig.'
`We zijn dus akkoord.'
`Neen, integendeel.'
Matilde zat weer voor zich uit te staren in het grijze. Dan moest ze
gaan. En elders ... zou het elders niet hetzelfde zijn? Er bleef geen keus,
er was enkel nog herhaling ... als de oceaan waarachter weer een nieuwe komt en weer een nieuwe; alle vloeien in elkander, zonder grenzen;
er was maar een groot water dat naar alle hoeken, alle baaien, alle kusten stroomde. Het grote avontuur dat Noodlot heet en dat alleen uit
herhalingen bestaat van een bestemming. Wat deed het er ook toe...
zij was op deze manier vrij, aan zee ... een mens moest een beroep uitoefenen om te kunnen leven. Dit was er een, zo oud als deze wereld oud
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was, zolang als de aarde mensen baarde met hun behoeften en hun
schuwheid, met een maatschappij die maagdelijkheid in geld uitdrukt
en daarom ook voor prostitutie centen neertelt. Dat was het minste;
met vooroordelen had zij lang reeds afgedaan. Was zij soms beter dan
de arme schepselen die doria Honorata opgesloten hield? Het raakte
haar niet meer wat met haar gebeurde, zolang de schaduw van Rufino
om haar bleef, die haar had liefgehad als hoer; zonder verwijten of verwachting, – alleen door het goddelijke toeval dat de bries is van een
hogere Wil. Als deel van het onontkoombaar avontuur dat noodlot
wordt genoemd. 'En als ik ja zeg, is don Cosme ...'
`Hij heeft niets te vertellen,' antwoordde doria Anita opgelucht, `weet
je dat nog niet?'
Matilde zei : don Cosme; zij dacht echter aan senor Veytia.
IV

Het waren Indiaanse werklieden die het schuurtj e kwamen verbouwen,
dat een twintigtal meters van de cantina 'Het Vermoeide Teefje' verwijderd stond tussen de bananebosjes op de heuvel. Daar zou Matilde,
enigermate van het cafe geisoleerd, voortaan moeten wonen. Reeds
daags na haar terugkeer uit Piura werd met de werkzaamheden begonnen ; doila Anita wilde geen tijd verliezen, nog altijd bang dat Matilde
van voornemen zou veranderen. Zij wilde het haar zo aangenaam mogelijk maken, want de samenwerking beloofde gouden Bergen voor het
cafe. Dat was ook de mening van doila Honorata geweest, die zich meer
dan voortreffelijk gedragen had in haar hulpbetoon. Uit pure solidarite it .
Het huisje van Matilde zou uit twee kamertjes, een keuken en een
badhok bestaan; meer dan voldoende. Zij kon daar haar gasten ontvangen en met hen de avond of de nacht doorbrengen, nadat zij hen
eerst in het cafe had opgepikt. Vandaaruit kon zij eventueel nog drank
en levensmiddelen betrekken. Zij zou een bijzondere attractie vormen
voor de niet al te zeer verwende mannen van Payta, en deze zouden
allen de sluizen van het café moeten passeren. Zo sneed het mes van
twee kanten, zonder dat doria Anita onder de nadelen te lijden kreeg,
die dit misschien met zich kon meebrengen. Integendeel, men zou zelfs
niet de minste blaam op haar kunnen werpen.
Gumersindo's vader had er dan ook niets tegen in weten te brengen,
toen zij hem over het gebeurde in Piura bericht had onder aanduiding
van haar verdere plannen. De enige tegen wiens mening zij nog opzag,
was senor Veytfa, – maar ze hoopte het ook met hem wel te zullen klaarspelen.
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Matilde toonde belangstelling genoeg voor de verbouwing van haar
huisje; het was de eerste maal in haar leven dat zij werkelijk een eigen
woning. ging bezitten ; en welke vrouw die dit niet met een bijzondere
emotie tegemoet zag? Wanneer de peones ophielden met zagen en timmeren en voor een pons gingen schaften, liep zij naar hen toe om een
praatje aan te knopen en ze wat te animeren. Een van die gesprekken
echter schokte haar zo erg, dat zij nadien nog maar vluchtig het werk in
ogenschouw ging nemen. Dat kwam zo :
Een van de peones vertelde geestdriftig van het landleven en van zijn
hoop om spoedig zijn familie te kunnen bezoeken, die in de bergen
leefde en coca-bladeren verbouwde.
`Als het daar zo goed is, waarom ben je dan arbeider geworden in de
stad?' vroeg Matilde.
`Omdat men hier veel beter verdient, senorita.'
`Maar je zegt zelf, dat geld niet alles is ...'
`Het is niet alles. Maar ... weet u niet hoe het bij ons gaat, en bij alle
peones die op het land werken? Vroeger, heel lang geleden, voordat de
Spanjaarden verschenen waren, had ieder zijn eigen grond en kon men
gelukkig leven, overal; er was volop voor iedereen en niemand dacht er
aan zich alspedn in de stad te verhuren. Maar toen de Blanken kwamen,
en na hen de Creolen en Mestiezen die de ergsten zijn van allemaal,
want zij zijn geen Blanke en geen Indio maar net zoiets als muilezels, –
toen verloren wij bijna allemaal onze grond. Aileen op de plaatsen waar
geen vreemdelingen konden doordringen, zijn Indio's nog meesters
van het land; maar dat zijn de wildste en meest afgelegen plekken. En de
slechtste. Als voortaan iemand van ons de aarde wilde bebouwen,
moest hij met de hoed in de hand voor de nieuwe meesters staan, en om
verlof vragen. En de nieuwe meesters laten zich voor dit verlof maar al
te duur betalen.'
`De Indio's hebben zich met coca en toloachi en mariguana verzwakt.
Ze hebben hun kop verloren, hebben zich bedronken. Daarom hebben
de nieuwe meesters ze klein kunnen krijgen. Het is jammer, maar waar,'
zei Matilde.
De pain echter schudde het hoofd. 'Het was het laatste wat hun overbleef, senorita. Men heeft ze klein gekregen door hun eerlijkheid. En
wanneer ze dat laten varen, dan is het uit; uit met de Mestizo's en de
Blanken. Maar wij zijn veel te eerlijk, dat is het. Wat zegt men anders
tegen ons dan : indio pendejo, – stomme hond ! Eerst in de stad leren de
Indio's oneerlijk te zijn en zich aan niets meer te storen.'
`Hoe dat zo ?' vroeg de vrouw.
De peon nam een coca-blad uit zijn koker, rolde het met wat klei tus234

sen zijn vingers tezamen tot een knikker, die hij achter zijn kiezen stak.
Zo waren zij, deze lieden ... zij aten de aarde zelve, zoals de aarde op
haar beurt hen opvrat. De man hield Matilde zijn koker voor ; zij dankte
echter met een glimlach. Zij had geen hulpmiddel meer nodig om zich
buiten deze wereld te stellen. Senor Veytia had haar al getoond dat er
een andere, meer afdoende weg bestond. En deze volgde zij nu ...
Vat is dan die Indiaanse eerlijkheid?' vroeg ze nogmaals. De pan,
zonder haar aan te zien – zijn blikken dwaalden tussen de bananenbomen naar de zee en de verre kaap – vervolgde bedachtzaa.m: Troeger
erfden wij van onze ouders hun bezittingen; sinds de blanke mannen
gekomen zijn, erven wij alleen hun schulden, want bezittingen zijn er
niet meer. Onze domme eerlijkheid is, dat wij ook de nieuwe erfenis
aanvaarden. De Blanken en Mestizo's schrijven alles in hun boeken op:
wat wij verdienen en wat zij ons betalen. Als er een kind geboren wordt,
als er een zijn communie doet, iemand trouwt of sterft of ziek wordt,
altijd is er geld nodig; en hoe j e ook werkt voor de nieuwe meesters, de
schuld is altijd groter dan het loon, – want een mens moet intussen toch
leven? En zo werken de kinderen om de schulden van hun ouders te betalen, terwijl ze zelf nieuwe maken en de ouders gewerkt hebben om
die van de grootouders te betalen. Dit is de peonaje van het land, senorita. En dat zal wet eeuwig zo blijven, zolang wij onze schulden en die
van anderen erkennen.'
`Wij moeten met onze schulden zo doen,' sprak een van de andere
peones, en hij schopte een kalkemmer die nabij zijn voet stond, ondersteboven.
`Als de Indio's eerst hun schulden konden vergeten, zoals de Blanken
en Mestizo's schijnen te kunnen,' hernam de ander. `Misschien de boeken verbranden.'
`Alle boeken verbranden. Zij hebben het kwaad in de wereld gebracht.'
De beide arbeiders lachten om hun eigen dwaze idee. Matilde vroeg
niets meer. Het was geen nieuws wat de peones haar vertelden, en toch ...
Zij zag dit systeem, dat van Mexico tot bier heerste, plotseling in verband met haar eigen leven dat immers ook niet anders was dan een servituut van haar erfelij kheid, haar verleden... het erkennen van een
slaafse schuld die feitelijk niet bestond; waarvan zij zich alleen bevrijden kon door hem eenvoudig te ontkennen en te vergeten. Maar evenmin als de Indio's speelde zij dat klaar. Juist zoals zij luisterden naar de
blanke hacendero' s en de dorpspastoors die hun onderworpenheid en
ootmoed predikten, juist zo liet zij zich van de wijs brengen door senor
Veytia en zijn dromerige redenaties, die niet in deze harde zakelijke
235

wereld thuishoorden. Haar leven was opnieuw begonnen een soort van
peonaje te worden, omdat zij schulden en verplichtingen en verantwoordelijkheden erkend had. En zij zou dan ook eindigen met schuld
op schuld te stapelen, onder verdiensten die verre daarbij achterbleven.
Het was juist het omgekeerde van dat wat Rufino gewild had, die zich
van alles had afgewend en onbekommerd naar zee toog. Maar bij de
aarde behoorde de peonaje. Zij moest erkennen dat zij niet meer dan een
aarde-kind, een vrouw was. Uitgestoten door de zee, aangespoeld in
Payta ...
Nadat de peones klaar waren en hun loon ontvangen hadden, betrok
zij haar huisje, dat doria Anita gemeubeld had met allerlei wat zij maar
missen kon. Op afbetaling ...
v
Het verliep juist zoals doria Anita zich voorgesteld had. Na het gebeurde in Piura scheen Matilde plotseling geen remmen meer te kennen, had
zij geen bezwaren meer de gasten die in het café kwamen, te bedienen
en aangenaam te onderhouden. De jongelieden ontdekten gauw genoeg dat zij 'apart' woonde, en toen zij eenmaal de eerste van hen had
toegestaan haar naar haar huisje te vergezellen, waren er elke avond bezoekers en biljarters in 'La Perrita Cansada', die haar voortdurend met
de ogen volgden en haar op half dorpse manier het hof maakten, ofschoon zij tenslotte zakelijk was en zich liet betalen.
De inkomsten van doiia Anita stegen merkbaar. Haar vreugde daarover werd evenwel vergald door het hoofdschudden waarmee don.
Cosme soms het doen en laten van Matilde volgde, en de koele zwijgzaamheid die Senor Veytia nu eensklaps tegen hen alien had aangenomen, hoewel hij niet ophield regelmatig te verschijnen. Meer dan ooit
herinnerde Veytia Matilde, door zijn kalme teruggetrokkenheid en het
achterwege laten van ieder verwijt, aan Rufino's manier van doen. Zijn
overdreven hoffelijkheid leek nu meer op een wapen om anderen op
eerbiedige afstand te houden, en al gunde hij haar geen blik die als verwijt uitgelegd zou kunnen worden, Matilde voelde dat achter zijn
stille vriendelijkheid iets broeide, waarover zij zich de een of andere
dag — misschien spoedig genoeg — zou moeten verbazen.
Begreep hij dan niet, dat dit alles haar niet raakte, dat het maar een
manier van leven was, die aan de omstandigheden beantwoordde zonder dat zij daardoor uit haar ware koers geslagen werd, — zoals een passagiersboot waarop, naar gelang de dag, gedanst wordt of getreurd,
maar die onverstoorbaar en onafhankelijk daarvan zijn weg vervolgt?
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De ware stormen en gevaren lagen voor haar in een heel andere atmosfeer; en dat kon hij immers weten...
Ondanks zichzelf nam zij het hem kwalijk dat hij nu toch zijn vertrouwen in haar opgegeven had, enkel omdat ze de schijn tegen zich
had. En als om zich hierover te wreken, flirtte zij juist bijzonder opvallend met de mannen uit Payta, zodra hij zich in haar nabijheid beyond. Het vermaakte doria Anita, en ook dit beschouwde zij stilletjes als
een triomf.
Senor Veytia echter scheen gewacht te hebben op een gelegenheid
dat zij weer eens alleen zouden zijn. Want zodra deze zich voordeed,
– hij leek met opzet bijzonder vroeg gekomen te zijn op een doordeweekse dag, – sprak hij Matilde aan en vroeg: Wanneer krijg ik de eer
en het genoegen u ook eens naar uw huisje te mogen vergezellen, senorita Matilde?'
Dit was het laatste wat de vrouw van hem verwacht had; maar ze
trachtte geen verbazing te tonen en antwoordde: 'Immers Wanneer u
maar wilt, senor Veytia. Ik sta voor iedereen klaar, hoeveel te meer
voor een oude vriend. Ik wist alleen niet ...'
`Ik dacht dat u de mannen beter kende,' zei Veytia met een slim gebaar. 'Kan het nu zijn?'
`Natuurlij k.'
Zij verlieten de veranda, nageoogd door doria Anita die haar man
aan de mouw getrokken had om ook van het schouwspel te genieten,
en hem nog de opmerking ten beste gaf: 'Zie je wel dat alle mannen
beesten zijn?... Wanneer ze tenminste niet zo vroeg oud geworden zijn
als jij. Voor niets heb je je geergerd.' Hetgeen don Cosme beantwoordde met een vreesachtig uitgesproken: 'We hadden nooit met deze aangelegenheid moeten beginnen.'
Daarover konden ze nu de hele tijd samen twisten, terwijl senor Veytfa met Matilde het huisje binnentrad, dat wit en aanlokkelijk tussen de
bananebosjes stond. Stil en onschuldig.
Veytia zette zijn wandelstok tegen de buitendeur. Hij had niets meer
gezegd, maar op zijn gezicht lag de vriendelijkheid van altijd. Rustig
keek hij rond naar de armelijke omgeving, die toch een zekere smaak
en vrouwelijke zorgzaamheid verried.
‘Dat is dus de onderneming van doria Anita Morelli,' sprak hij eindelijk, toen hij plaatsgenomen had op een soort van divan, die Matilde
met een grijze Indiaanse poncho bedekt had.
`Dit is mijn eigen onderneming. Aileen het kapitaal is van doria
Anita,' trachtte Matilde te schertsen. Het was haar onaangenaam genoeg te moede. Gingen er werkelijk intimiteiten volgen met senor Vey237

tia? Afkeer, medelijden en nieuwsgierigheid vermengden zich bij haar
tot een gevoel dat bijna op misselijkheid leek. Vervloekt beroep waarin
zij de mensen zo harteloos in hun ware gedaante leerde kennen. Of vergiste zij zich nog steeds in hem?
`Ik denk dat ik het heb zien aankomen,' sprak de man weer. 'Heb ik
Rufino Lopez niet bijtijds verteld wat het vroegere beroep van Anita
Morelli was ?'
`Misschien had ik eerder moeten vertellen wat min vroeger beroep
was, senor Veytia.'
`Vroeger, vroeger ... waarom kunnen wij niet allemaal het verleden
vergeten?'
`Uw eigen verhaal ...'
`Ik zeg ook niet dat het mijn kracht is; het is mijn zwakheid. Het is,
met uw verlof, de vervloekte zwakheid van ons alien, dat wij nooit opnieuw kunnen beginnen, altijd terughinken naar ons verleden. En
toch... indien ge niet wordt als de kinderkens ... dat is : zonder verleden, zonder herinnering, alleen naar de toekomst gericht ...'
`Als kinderen van de zee, van het eeuwige avontuur, weerloos en vrij
tussen wind en water ...' zei Matilde. 'Ach, senor Veytia, ik heb het geprobeerd, eerlij k getracht. Wat is er van terechtgekomen? Een dwaas
bedrog, meer niet. En nu ben ik hier. Wel,' vervolgde zij gedwongen
koel, 'een mens ontloopt zijn bestemming niet. En wat heeft het tenslotte te betekenen? Ik of een ander; de ene vrouw of de andere...
iemand moet ook voor dot beroep klaar staan. Dat is alles.'
`Dat zou alles kunnen wezen. Maar wij toeschouwers zijn er ook
nog.'
`Wat hindert het de toeschouwers? Ik speel mijn rol anoniem ... net
als u.'
Veytia zweeg enige tijd. Plotseling stond hij op en zei: 'Ik wilde u
iets vragen... in diepe ernst. Maar ik wil geen antwoord voordat u er
rijpelijk over nagedacht heeft, senorita Matilde. En ik vraag het voor
mijzelf als toeschouwer, niet voor u. Staat u het toe?'
Waarom niet? Vragen staat vrij, en zeker hier ...'
' Juist hier vraag ik het met bijzondere ernst, senorita Matilde. Ik zou
willen dat u met mij trouwde, en wij ergens ...'
Matilde begon luid te lachen, een nerveuze schelle lack die haar aandoening verbergen moest. Senor Veytia was weer gaan zitten en begon
zijn brilleglazen met zorg te poetsen. Zijn naakte, onduidelijk kijkende
ogen leken op die van een kind, – een dat zich ongelukkig voelde omdat het stout geweest was. Ook nu was het zijn hulpeloosheid die Matilde week maakte en haar in haar ontroering weer kalmeerde.
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Zacht begon ze : `Rufino Lopez was de man ...'
cUit het verleden...' onderbrak haar senor Veytia, terwijl hij haar
aankeek met ogen die alleen een vlekkige gestalte zagen.
`Ik kan niet trouwen. Het is te dwaas om van te praten,' antwoordde
Matilde nu onwillig.
`Denk er over na. Ik ben oud genoeg om op het antwoord te kunnen
wachten. Ik ben niet medelijdend en niet geschokt en niet verliefd... Ik
denk alleen maar dat het heel, heel goed zou zijn. Waarom niet samen
vluchten voor de spoken van het verleden?'
`Er zijn geen spoken. Het verleden keert eenvoudig terug. Hetzelfde
aanbod heb ik al eens gehad... en verspeeld. Nu heeft het geen zin
meer. leder moet boeten, dat heeft u zelf gezegd.'
`En als het samenzijn juist onze boete wordt?'
`Ben veel te grote boete ... of een veel te kleine, senor Veytia. Maar
niet de geschikte.'
Hij had zijn bril weer opgezet en trok zijn kleren recht. 'Ik heb mijn
boodschap gedaan, senorita Matilde. Op iedere tijd kunt u mij het antwoord geven; op iedere tijd. Vandaag of morgen... of over een jaar.
Als u er maar voor zorgt de zwarte dood voor te zijn.'
Matilde was ook opgestaan. Hoe eerder aan dit pijnlijke gesprek een
eind kwam, hoe beter. De dierbare oude gek, de zonderlinge vriend ...
Toor min zwarte dood ben ik niet bang,' antwoordde ze met al de
fierheid die zij bijeen kon schrapen. 'Ik hoef er niet meer over na te denken. Ik heb al geantwoord.'
`Nu al?'
`Het is neen. Ik kan niet.'

`Morgen of overmorgen, of over een jaar,' herhaalde de man stijfkoppig terwijl hij naar de deur ging. 'Zijn we daarom geen mensenkinderen... omdat ons ja neen is, en ons neen ja? Wonderlijk mengsel ...'
Hij ging de deur uit, in de verwachting dat Matilde hem zou volgen;
maar zij bleef achter, met het hoofd in de handen, nadenkend.
In het café vroeg dofia Anita: 'Nu al terug?'
`Nu al terug,' antwoordde senor Veytia gelaten. 'Met uw welnemen,
hoeveel commissie ben ik u schuldig?'
Het was de eerste grofheid die hij Anita ooit gezegd had, en hij
bloosde erbij. De vrouw echter deed wijselijk alsof zij hem niet gehoord had, maar ze wist nu met alle zekerheid dat hij haar vijand was en
haar schaden zou, waar hij maar kon.
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VI

Matilde had zich niet afgewend van de zee. Al ging zij zelden de heuvel
of en nooit meer naar de haven tot aan de rand van het water, het uitzicht over de blauwe verte, tot aan de horizon die door de kaap werd
stukgebeten, was haar even onontbeerlijk geworden als de zilte lucht
die zij inademde. Het was deze wijdheid waarin de wolken als vreemde,
stuurloze schepen dreven, en vogels zweefden als boten, te licht geworden voor hun element en opgenomen door twee witte zeilen, — wat
haar telkens een gevoel van reinheid en vrijdom teruggaf, zelfs na het
onaangenaamste mannenbezoek.
Van tijd tot tijd verschenen er schepen die de haven zochten, en die
zij welkom toewuifde met de wimpers van haar dromende ogen; ze
nastarend tot ze zo dicht Payta genaderd waren beneden haar, dat ze uit
het zicht verdwenen, opgenomen door het land. Andere voeren uit en
kozen de verte, wenkten op hun beurt vaarwel met de rookpluim die ze
achterlieten en die tot naar hier op de heuvel scheen over te waaien. Zij
zag ze kleiner en kleiner worden, tot ze als een stip vervloeiden met de
horizon, alleen nog herkenbaar aan het kleine donkere nevelpluimpje
dat uitgezeefd zijn afscheid bleef wuiven voor nog een korte poos.
Haar heimwee naar het onbestemde, zuivere, dat zij zich eens als haar
toekomst voorgesteld had, dreef mee en verloor zich achter de zichtbare einder in die leegte die wij buiten ruimte en tijd geloven, omdat
daaruit onze oerverlangens geboren werden, door een wonderlijke,
ondoorgrondelijke gril waaraan wij tal van namen geven.
Het leek Matilde alsof de zee haar rechtvaardiging was , de oceaan
eëngeworden met Rufino, met al haar wensen en gedachten die om hem
heen gecirkeld hadden, — zoals stormvogels rondom een gehavend
schip. Wel stond zijzelf op het land en leidde hier het aardse leven,
maar aan dit land grensden de hemelkoepel en de oceaan: de twee onmetelij ke schelpen — blauwig paarlemoer van veel schakeringen — waarin het land gevat lag als de parel in zijn oester. Dit omhullende, dat was
haar ander Ik, het wereldwijde, kosmische, — voor altijd met dat van
Rufino en van alle anderen in eenzelfde liefdedroom verbonden.
Als senor Veytia dat niet uit zichzelf begreep, uit zijn eigen innerlijk
wist te vermoeden, dan was zij wel de laatste om er iets van te zeggen.
Het viel niet in woorden uit te drukken, en zij wilde het ook niet, zelfs
al had zij het gekund. Want over zulke dingen had iedereen te zwijgen,
zoals de oceaan zweeg en alleen door zijn onophoudelijk ruisen de geheimen van zijn diepte liet vermoeden.
Elke dag die voorbijging, elke nacht die doorgebracht werd in een
240

half-bewust spel dat haar feitelijk niet aanging, liet van het verleden een
stuk afbrokkelen en vergaan. Wat overbleef werd meer en meer het
zuiver herdenken van dat wat zin gaf aan haar heden : de ongestoorde
vrede met zichzelf, haar liefde, en het stil beschouwen van haar nieuwe
Ik, waarvan het scheen alsof het volkomen gelijk was aan de schim van
Rufino.
Het lelijke, platte alledaagse ... zij kon het niet verloochenen, het was
daar. Je ontkwam niet aan sommige vervelende, of zelfs gemene kerels,
ofschoon ze zeldzaam genoeg waren in Payta. Die wist ze handig of to
schepen, – kon nog altijd optreden als een man, zakelijk en afgemeten
zijn als de matroos Lopez. En dit deel, het vuile, vernederende, beschouwde zij als een noodzakelijk kwaad en als een boete tegelijk. Niet
voor Rufino's dood, maar voor de ontoereikendheid van haar liefde.
Omdat al hetgeen zij beoogde tenslotte toch maar mensenwerk was, en
een volkomen 6enwording met de geliefde alleen mogelijk bleek op dat
andere, onaardse, onaanrandbare plan, dat zij nu al sinds lang bij zichzelf 'het nieuwe leven' noemde.
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TIENDE HOOFDSTUK

THEOREMA VAN DE RECHTE LIJN
I
Twee gebruinde mannen verlieten het schip dat enige uren geleden
Para was binnengelopen en nu lag te dromen in de vallende avond.
Alleen midscheeps was hel Licht en veel geraas van het laden, dat verder
sloom genoeg, in tropisch tempo gebeurde, zodat het nog wel een flunk
stuk van de nacht zou duren, voordat men gereed was.
De beide zeelieden keken niet om naar het schip dat stompzinnig de
kleine haven half versperde ; ze waren veel te blij het de rug te kunnen
toekeren en landwaarts te gaan naar de vriendelijke houten huizen en
de enkele uitnodigende kroegen van het havenstadje. De tengerste van
de twee nam de ander intiem-vriendschappelijk bij de arm, en toen zij de
steiger verlaten hadden zei hij : 'We moeten het ervan nemen, bermanito.
Ik heb het in mijn hoofd gezet alle kroegen van dit plaatsje of te lopen.
Het kunnen er niet zoveel zijn.'
`Als er maar een behoorlijk bordeel is,' antwoordde de ander. `Dat is
voor mij de hoofdzaak. Ik heb geen lust zenuwziek te worden; zuipen
kan ik ook aan boord.'
' Jullie Cubanen zijn onverbeterlijk,' zei de magere vriendelijk. 'Maar
luister ... ik ken bier evenmin de weg als jij, al was ik hier al eens met
een andere boot. Maar ik kon toen niet aan wal gaan. Dat is een heel
merkwaardige geschiedenis die ik je straks vertel als je een fles bier met
me wilt delen. Zit niet zo achter de vrouwen aan. Er zijn betere dingen
op de wereld.'
De grootste keek hem aan in dat wonderlijke gezicht dat al zijn uitdrukking kreeg door de ogen van verschillende kleur : grijs en bruin,
waarboven een nog tamelijk vers litteken liep, van de haren tot de ene
wenkbrauw die erdoor in twee helften verdeeld werd. En hij bromde:
' Je bent toch een zonderling stuk vreten. Wat wil je eigenlijk? Je moet
aan vrouwen leren wennen; dat hoort nu eenmaal zo. Al het andere is
onzin, waardoor je maar in narigheden komt, geloof me. We moeten in
ieder geval een kroeg binnen om te vragen waar de meisjes zitten, want
op straat zie je ze hier niet ... Het is ook veel te vroeg eigenlijk.'
Palomino zei niets meer. Hij had nu eenmaal toegeeflijk te zijn om
met zijn maats goede vrienden te kunnen blijven. En als deze hier hem
de hele tijd gezelschap wilde houden, dan was het niet meer dan billijk
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dat hij op dit ene punt tenminste ook deed wat de ander graag had en
desnoods meeging naar een bordeel om zich daar met de een of andere
meid dood te vervelen. Hij zou alleen trachten dit zo lang mogelijk uit
te stellen. Misschien ging intussen de lust over bij zijn vriend; als ze
maar eenmaal genoeg gedronken hadden.
In de eerste kroeg de beste, nog vlak bij de haven, gingen zij zitten en
bestelden bier. Er waren weinig bezoekers, alleen een paar peones die in
een hoek zaten te dobbelen en nu en dan aan een vreemdsoortig brouwsel slurpten.
`De kerel aan wie ik dit litteken hier te danken heb,' zei Palomino, het
schuim van zijn lippen afvegend, 'hebben ze hier in deze plaats van de
boot gesmeten. Een rare dondersteen was het ... en toch, ik ben benieuwd waar hij terechtgekomen is. Het was geen vent zoals alle anderen.
`Meer van jouw geloof?' vroeg zijn maat spottend.
Maar Palomino, die hem anders wilde verstaan dan hij het bedoeld
had, antwoordde : 'Neen, geen Mexicaan; een soort Spanjaard. Ik weet
er het rechte niet van. Alleen, dat hij iets had ... wel, iets wat het hele
schip verpestte. Daarom heeft de ouwe hem eraf gegooid, ofschoon hij
eigenlijk geen schuld had, achteraf bezien. Maar een dondersteen was
het.'
Was dat op je vorige schuit ?'
' Ja, op de Proxima Centauri. Ik heb het niet veel langer uitgehouden
dan hij. Een schip van enkel gringo's, vijandige nijdassen, wat ik je zeg.
Ik ben blij dat ik nu tenminste onder mijn landslui ben.'
De ander grinnikte. Tandslui... wanneer ze een voordeel van je hebben willen. Voor de rest : en of ze onderscheid maken. Tegenover ons
Latino's voelen zich die gachupines altijd nog superieur, alleen omdat ze
de koloniale tijd nog niet vergeten zijn. Zelfs die verluisde Portugezen.
Maar dat is misschien het enige, dat is waar ... Voor de rest is de Capdevila een heel goeie schuit.'
`Ik ben blij dat ik er een plaats gevonden heb. Anders had ik wie weet
hoe lang in Valparaiso moeten zitten. Er gaat toch niets boven mensen
van je eigen taal ... Je eigen soort.'
`Vrouwen!' riep de ander lakoniek.
Hij liet de waard bij zich komen en vroeg naar het adres van een bordeel. De man noemde een paar straten, vlakbij zei hij, en beschreef de
richting; maar onduidelijk, omdat Palomino tussendoor een paar nieuwe Hessen bestelde en de baas geen lust had zulke goede klanten snel
kwijt te Taken.
Zodra hij zich verwijderd had, riep een van de peones spottend uit zijn
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hoek : 'Op de vrouwenjacht, he?' En zijn gezel plagerig: `Dat zijn er
meer, hier in Payta.'
`Hu! Jullie willen ze zeker allemaal voor jezelf!' schreeuwde de matroos terug. 'Verluisde Peruanen, je ziet hier nergens een wijf op
straat ...'
`Verluisde Peruanen?' De ene pan was opgestaan en greep naar de
machete die naast hem gelegen had op de bank, onzichtbaar voor de
matrozen.
`Korn, drinken jullie een glas bier met ons,' riep Palomino op zijn
vriendelijkste toon. Hij had niet de minste lust in zo'n vroege ruzie.
`We drinken geen bier !'
Vat je dan wilt. Kom, zit hier bij ons.'
`Naast verluisde god-weet-wat's, he?'
`Naast kameraden.'
De beide peones kwamen naar hen toe, half dreigend nog, maar reeds
halverwege gekalmeerd. Zodra zij aan het tafeltje zaten, vroeg de ene
matroos met hardnekkige belangstelling: 'Nu, waar zijn jullie vrouwen
gebleven?'
`Zoek ze maar.'
`Drinken is beter dan vrouwen,' stelde Palomino nogmaals vast. De
beide peones beaamden het. De waard haastte zich nieuwe glazen aan te
dragen en het werd een gezellig samenzijn. Maar na een tijdje zei de
matroos plotseling: 'We blijven toch niet de hele avond hier koekeloeren? Dit is een treurig hok, laat ons ergens anders heen gaan, waar
meisjes zijn.'
Waar je drinken kunt,' riep Palomino vrolijk, nu hij al heel wat naar
binnen had.
Ze stommelden met zijn vieren de kroeg uit, naar buiten, waar het
havenstadje al in halfslaap dommelde. De beide kameraadschappelijk
gewordenpeones wilden afscheid nemen, te arm als ze waren voor nachtbrakerij. Maar de ene zeeman riep, ze op de schouders kloppend: 'Jullie moet ons de weg wijzen naar waar de meisjes zijn.'
`Naar waar je een goeie borrel kunt krijgen,' insisteerde Palomino.
De peones keken elkaar aan. Daarop zei de een met de machete: 'Zien
jullie dat licht daar, boven op die heuvel? Daar is een kroeg... met een
verdomd fijne meid. Dat is er zo-een. Ze is pas hier, maar goed hoor !'
`Een enkele meid? Het is veel te ver,' bromde de matroos.
`Ben enkele meid ... en een behoorlijke kroeg? Dat is juist goed.
Daar gaan we heen. Vooruit Macario !' riep Palomino gedecideerd.
De ander gaf tenslotte toe: `Goed dan... Als het maar een behoorlijke meid is.' Hij was niet kieskeurig, moest alleen iets goedmaken voor
de lange nachten en dagen aan boord.
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Ze behoefden slechts op het licht af te gaan, en vonden gauw genoeg
de weg die omhoog voerde naar 'Het Vermoeide Teefje'. Onderweg
bleef Macario echter brommen dat hij geen lust had bergen te beklimmen. Het enige wat hij beklimmen wou, was een bed met een vrouw
erin, en iets anders deed een behoorlijk mens des nachts niet. Hij wilde
liever terugkeren.
Om hem af te leiden, begon Palomino te vertellen: 'Die vent die de
Proxima hier achtergelaten heeft, zal zich ook dood verveeld hebben,
ofschoon hij niet erg op vrouwen gesteld was ... daarin heb ik me niet
vergist. Vermoedelijk is hij meteen naar Guayaquil gegaan.'
`We gaan veel te ver,' mopperde Macario. `Hoeveel tijd heb ik nog?
VOOr middernacht moeten we terug zijn op onze schuit, anders gaat hij
nog zonder ons er vandoor, en dan zijn we er net zo beroerd aan toe als
die vriend van je.'
`Het is nog geen half uur lopen, hermanito. En anders, wat dan nog?
Dan volgen wij de voetsporen van Rufino Lopez. 1k zou er niets op
tegen hebben hem terug te zien.'
`Ik ook niet. Wat is er met Rufino Lopez? Ik heb een Rufino Lopez
gekend,' zei Macario.
`Dat is de vent waarvan ik je vertelde. Die ze hier eraf gegooid hebben. Een merkwaardig stuk vreten ...'
Palomino schudde het hoofd als zag hij hem weer vOOr zich.
`De Rufino Lopez die ik gekend heb, was matroos op de Capdevila.
Zou het dezelfde zijn? Hij ging in Veracruz van boord, smeerde hem
omdat hij er genoeg van had. Hij wou bij famine van hem blijven in
Mexico. Een fijne vent ...'
Macario leek even in gedachten verzonken.
`Deze hebben wij in Acapulco aan boord genomen,' zei Palomino.
`Het moet wel dezelfde zijn. Hoe zag hij eruit?'
`Hoe zag hij eruit, hoe zag hij eruit . . . Hoe kaniemand dat nou zeggen ?'
`Raar, getikt, chiflado?'
`Net wat je zegt, chiflado. Maar hi) was een goeie kameraad van me,
die ik onder duizenden zou herkennen.'
`Ik ook,' meende Palomino. 'Maar een goeie kameraad was het niet.'
Wat jij daar ook onder verstaat ...' gromde Macario. Zij hadden het
cafe intussen bereikt en gingen door de veranda waar een heer met een
puntbaardje zijn krant zat te lezen, de gelagkamer binnen. Een paar
biljartspelers bogen zich over het groene laken, en er was geen andere
vrouw te bekennen dan de waardin die gelaten achter het buffet stond,
een wel niet helemaal onappetijtelijke vrouw, maar toch al aardig de
fatale leeftijdsgrens genaderd.
245

`Nou, waar is je meid?' vroeg Macario zijn maat, toen ze goed en wel
zaten, en rustig hadden kunnen rondkijken. Teaarvoor heb je me nou
tot aan de toplichten van deze vervloekte plaats laten klauteren.'
`Ze is zeker bezet. We kunnen het aan de waardin vragen.'
`Als die het maar niet zelf is,' smaalde Macario. 'Bah, wat een nest is
dat hier.'
`Als je wilt, zal ik ...' stelde Palomino goedig voor. Hij had immers
de ander tot hier meegesleept, in zijn angst voor hun samenzijn met
meer dan een vrouw.
`En of we het zullen vragen. Als ze bezet is, moet ze maar een beetje
haast maken. Ik ga niet weg voordat ik een vrouw gehad heb.' En Macario sloeg zo hard met de vlakke hand op tafel, dat doiia Anita verschrikt opkeek en don Cosme haastig kwam aangedribbeld om te vragen of er soms iets van de heren hun dienst was.
`Ze zeggen dat er hier een meid is ... en niet van de lelijkste,' verklaarde Macario. Waar heeft ze zich verstopt, vadertje?'
Don Cosme, die op dit punt altijd nog zwarigheden met zijn geweten
had, wierp een smekende blik naar zijn vrouw, en doria Anita wrong
zich van achter de toonbank vandaan.
Jets diplomatieker vroeg Macario : 'Is het waar dat er hier een j ongedame is, die voor geld ...'
`Ze is niet hier, maar ze komt steeds hier,' antwoordde doria Anita
vriendelijk. `Ze is nu even weg, maar in een half uur kan ze terug zijn.
Haar huis staat hiernaast.'
`In een half uur ... moeten we weer weg,' treurde Macario.
Maar Palomino troostte : 'Man, we hebben nog uren ...'
`De heren zijn met een schip gekomen?' vroeg de waardin.
`Met de Capdevila. Uit Valparaiso.'
`Ah... hier komen vaker zeelieden.'
`Als dat meisje speciale tarieven heeft voor zeelieden, senora, dan
loont het misschien tot hier te komen. Maar anders ...'
`Ze heeft een bijzondere voorliefde voor matrozen,' fluisterde doria
Anita geheimzinnig, zodat Gumersindo's vader die zich weer verwijderd had, het niet kon Koren. 'Ik zal eens gaan kijken hoe het ermee
staat. Misschien kunnen de heren dan meteen naar haar woning; die is
hier heus geen tien stappen vandaan. Wanneer het waar is dat uw boot
gauw weggaat ...'
`Voor middernacht moeten wij aan boord zijn; laat ze dus opschieten als ze nog wat aan Macario Robles wil verdienen,' riep de matroos de
waardin achterna, die zich al naar de veranda begaf en de tuin in, om
door een speciaal klopje tegen het vensterluik van Matilde's huisje
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haar het afgesproken teken te geven, dat er nog meer klanten wachtten.
Enkele ogenblikken later stak de jonge vrouw haar hoofd naar buiten
en een blote schouder.
`Over vijf minuten,' zei ze. `Zal ik hier wachten of in het café komen ?'
`Blijf maar meteen. Het zijn heetgebakerden.'
Het luik ging weer dicht en doila Anita bleef de vijf minuten buiten
dralen – senor Veytla zag haar op-en-neer gaan, en kauwde op zijn lippen – totdat zij de bezoeker uit Matilde's huis zag vertrekken. Zij
haastte zich meteen naar de gelagkamer, en zei tegen de matrozen: 'ids
de heren mij volgen willen?'
Palomino gaf zijn maat een vriendschappelijke stoot : `Ga gerust alleen. Ik blijf hier wachten. Als je maar zorgt dat je voor half twaalf terug
bent.'
`Als het niet eerder is.' Macario hief zich zwaar omhoog, alsof hij
zich uitrekte.
`Gods zegen!' riep Palomino hem nog lachend na, en bestelde een
nieuw glas. Zodra ze terug was, begon hij een gesprek met dolia Anita,
die nu haar best deed hem aangenaam bezig te houden.
`Is dit de eerste keer dat u in Payta bent?' vroeg ze, om maar wat te
vragen.
`Dat is te zeggen, de eerste keer dat ik hier de wal op gegaan ben.'
`Er valt niet veel te beleven, wel?'
`Niets.'
`Hier is nog de enige plaats.'
`Door dat meisje zeker? Een vermoeide teef, ha-ha-ha!'
`Als u haar eerst maar gezien hebt. Gaat u straks ook niet?' Dona
Anita trachtte hem daarbij schalks aan te kijken. `U hebt toch nog de
tijd, zeker ?'
`Geef mij maar bier,' zei Palomino. `Ik voel even weinig voor zulke
vrouwen als ... als mijn maat Rufino Lopez, die ook in dit nest verzeild
geraakt is, en nu wie weet waar zit.'
Het vele drinken maakte hem nog spraakzamer dan anders, en hij kon
de gedachte aan de man die door zijn schuld hier terechtgekomen was,
niet meer kwijt. De snelle oogopslag van de waardin ontging hem.
`Rufino Lopez ... ik heb die naam meer gehoord,' begon dab, Anita
voorzichtig. 'Is het mogelijk dat ik hem ooit ontmoet heb ...'
`Dat is best mogelijk. Dat heeft hij aan mij te danken, dat hij van
boord gezet is. Hieraan.' Palomino wees naar het litteken op zijn voorhoofd. Ten prachtnummer, die Rufino Lopez!' riep hij uit met de brallende vreugde van een dronkeman.
247

Dona Anita trachtte hem te sussen; ze was ten einde raad. Als in
's hemelsnaam senor Veria buiten op de veranda het maar niet hoorde.
Vertwijfeld riep ze don Cosme: 'Man, hier is een beer die Rufino Lopez
gekend heeft ...'
Vat was dat voor iemand?' vroeg de waard. '0 ja... wat dat wel
voor iemand was ...' Hij begreep gelukkig de bezwerende blik die zijn
vrouw hem toewierp.
`Een matroos,' vertelde Palomino gretig. 'Wel, een merkwaardig
tiep ... zo verdraaid merkwaardig dat ik van hem kon houen als van ...
als van... ik weet het niet meer ...' Hij kon zijn woorden niet meer vinden en verslikte zich in zijn eigen speeksel, waarvan de blaasjes tot in
zijn mondhoeken zaten.
Anita bedacht wat zij doen kon om een pijnlijke confrontatie te vermijden. Maar als de andere zeeman Rufino Lopez ook gekend had,
konden nog de dolste dingen voorvallen.
`Heeft uw kameraad hem ook gekend... die matroos ?' vroeg zij.
Natuurlijk ... nog veel langer dan ik ... dat zegt hij tentninste ...
maar je weet ... hoe leugenachtig Cubanen zijn ... hij zegt het ... en hij
zit teveel achter de vrouwen ... vrouwen dat zijn ...'
`Ik zou maar niet meer drinken, vriend. Als uw kameraad maar gauw
terugkomt.'
zij bad in stilte dat senor Veytia en de beide biljartspelers vertrokken
zouden zijn, voordat Macario weer verscheen, en wie weet wat door de
gelagkamer ging brullen. Want voor alles : geen schandalen in haar
huis, geen relletjes en opspraak die haar zaak konden benadelen. Waren
ze maar nooit hier verschenen, de beide zeelui...

II
Macario was nooit kieskeurig geweest; maar dit Wilde nog niet zeggen
dat hij niets verstond van vrouwen. In elke haven van de wereld had hij
er gehad, en al stond het voor hem vast dat er na de mulattinnen van
zijn eigen geboortestad La Habana niets boven de Japanse geisha's
ging – onverstaanbare engelen Gods die het meest aardse genoegen
met de lichtheid en grade bereidden waarmee libellen honing puren –
toch wist hij goed het onderscheid tussen rijp en groen, zaken en vermaken. En hier in Payta was hij niet bedrogen uitgekomen; het was een
goed idee geweest deze heuvel te bestijgen en niet meteen terug te gaan,
zoals hij had willen doen toen hij had moeten wachten.
' Je bent veel te goed voor zo'n nest als hier,' zei hij bij wijze van
compliment tegen Matilde, terwijl hij zich gereed maakte om te ver248

trekken. ' Je zou een poel-de-luxe kunnen zijn, zoals ze dat in Marseille
noemen. Ga je nog mee een biertje drinken in het café? Mijn maat
wacht daar op me. We hebben nog wel even tijd.'
Matilde aarzelde. Ze bleef nu liever hier; maar Macario drong aan:
`Korn, ga mee... je kunt het een brave zeeman niet weigeren. Voor
middernacht moeten we weer in het sardineblikje, en als jii in je kuise
bedje ligt, zijn wij alweer een heel eind in voile zee.'
`Ben zeeman wil ik het niet weigeren,' antwoordde Matilde opeens
vertederd door allerlei verre, snel terugwijkende herinneringen. 'Hoe
heet je boot?'
Tapdevila, zusje. En hoe heet jij ?'
`Matilde.'
Zij had zich haastig aangekleed. Omdat de nacht vochtig en koel was
en zijzelf nog verhit, haalde zij haar zij den sjaal tevoorschijn, die zij
zorgvuldig om haar nek drapeerde, terwijl de man geamuseerd toekeek.
Nog even samen eruit te gaan ... dat was immers duizendmaal beter
dan een bordeel, dat je in-en-uit liep, zoals een bioscoop of een postkantoor of een kerk. Neen, deze Matilde... dit was iets intiems, anders
dan anders.
`Ben verrekt mooie sjaal,' zei hij prijzend. `Ik weet waar je die
koopt ... Aileen in Yokohama. Deze heb je zeker van een zeeman gekregen, wel? De volgende keer als ik hier terugkom, breng ik je ook iets
heel speciaals mee.'
`Inderdaad heb ik hem van een zeeman,' zei Matilde zacht, meer tegen zichzelf. Teder streek ze daarbij over de ragdunne, zachte zij de van
dit erfstuk, - een van de weinige dingen die Rufino nog hadden toebehoord.
Ze liepen langzaam samen door de frisse, zoet-geurende nacht, die
zich reeds in dauw begon te hullen. De veranda was al verlaten. Wel,
senor Veytfa vermeed haar merkbaar de laatste dagen. Alsof hij eindelijk begon te geloven dat haar antwoord definitief geweest was. Ook hij
was een landmens en wist niets van de zee. Deze matrozen, zorgeloos
en avontuurlijk, waren veel beter, dichter bij de ware zin der dingen,
zonder havens achter zich, alleen met zee voor zich uit. Zij wou dat ze
mee kon ... zoals vroeger ...
Samen traden ze de gelagkamer binnen. Macario hield zijn arm
vriendschappelijk om haar schouder gelegd, net zoals zij buiten gewandeld hadden.
`Goddank,' dacht doria Anita zodra zij hen zag, `ze hebben hun taken
tenminste in vrede gearrangeerd ... misschien wisten die beiden al dat
het een vrouw was ? Op zo'n schip gebeurt van alles ...'
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De biljartspelers waren gelukkig al vertrokken, en Palomino zat in
zijn eentje in zijn bierglas te turen.
Plotseling herkende Matilde hem – Macario voelde hoe zij schokte –
op hetzelfde ogenblik dat Palomino opkeek en van sprakeloze verbazing overeind vloog. Hij uitte een vloek van twee minuten en trad op
haar toe. Macario hield nog steeds zijn arm om haar heen geslagen en
begon : `Gezopen heb je ... kerel ...'
Maar Palomino zag alleen de vrouw, die hij bij de polsen greep en
nog twijfelend aankeek, rillerig met zijn kop schuddend, als om zijn
beginnende dronkenschap te verdrijven en de dingen precies zo te zien
als ze waren. "Rufino Lopez,' stamelde hij, yii bent Rufino Lopez ...
Godzalme eeuwig gloeiend ... ongelooflijk is dat ... jij bent Rufino
Lopez ...' Dan tot Macario, die verbaasd van de een naar de ander keek :
`Ben je zeker maat, dat dat een vrouw is ?'
`Zo zeker als dat ik hier voor je sta. Ik heb haar immers zojuist ...
Maar wat zijn dat voor kunsten? Zo zeker als ik van mijn grootmoeder
ben. Je hebt gezopen, kerel.'
`Neen,' zei Palomino, opeens helemaal ontnuchterd. Dit is Rufino
LOpez.'
`Dit was Rufino LOpez.'
Matilde zag niet in waarom ze het zou ontkennen. Het litteken op
Palomino's voorhoofd gaf haar een zeldzaam gevoel van schaamte en
plezier tegelijk. Dit stuk verleden... het was toch een wonderbare tijd
geweest, waarin zij werkelijk als een man het avontuur van de zeelieden
gedeeld had. Zij kon er trots op zijn, en deze ontknoping amuseerde
haar.
`Het spijt me van dat litteken, Palomino,' zei ze vriendelijk. 'Maar je
ziet nu waarom het niet ken... wat je wilde. Zolang je niet geleerd hebt
van vrouwen te houden. Je maat hier heeft een betere kans gehad. Kom
jongens, laat ons gaan zitten.'
Achter het buffet lachte dofia Anita hartelijk om het beetje dat zij begrij pen kon.
`Zie je wel, dat het Rufino Lopez is,' herhaalde Palomino gerustgesteld. Een ogenblik had hij gedacht dat hij gek begon te worden.
`wat zeg jij ervan, Macario? Fantastisch... Ik begin te geloven dat ik
niet helemaal voor vrouwen verloren ben.'
`Hoe gaat het met die jongen Ole? En hoe ben je op dat andere schip
terechtgekomen?' vroeg Matilde.
Maar er volgde geen antwoord, want Macario was weer opgestaan,
met op zijn beurt verbazing op zijn gezicht. En aan de sjaal om Matilde's
hals rukkend, riep hij : `Deze doek was van Rufino LOpez... we hebben
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hem samen in Yokohama gekocht. Hoe kom je er aan? Hoe kom je aan
die naam? Jij bent niet de Rufino Lopez die ik ken. Waar is de echte?
Hij was mijn vriend... wij voeren samen op de Capdevila, hier beneden;
hadden hetzelfde logies ... Waar is hij gebleven?'
Zij zagen alien Matilde verbleken; krijtwit onder de lampeschijn.
`Ik ben Rufino Lopez... geweest ...' stamelde zij.
`Dat je het niet bent, is zeker,' riep Macario hard. 'Maar hoe kom je
aan die naam? En aan dat ding?' Hij trok weer aan de sjaal terwijl Matilde wild zijn hand wegstiet.
`Dat kan geen toeval zijn. En dan de papieren... je had toch papieren
op die naam,' schreeuwde Palomino, nu weer met al de wraakzucht die
in hem opgekropt gebleven was.
`Dat heb ik me ook al afgevraagd,' fluisterde doila Anita van achter
haar toonbank, waar zij geen woord van het luide gesprek verloor. Zij
had don Cosme naar de keuken gestuurd, maar was gereed hem elk
ogenblik te roepen, indien de toestand te dol ging worden.
Matilde raakte buiten zichzelf van opwinding. Wie matigde zich het
recht aan haar rekenschap te vragen? En wanneer zij aan het heiligste
kwamen wat zij nog had, – haar verleden met Rufino ...
`Wie van jullie ben ik verantwoording schuldig?' schreeuwde zij
terug. `Laat mij met rust.'
`Ik wil weten wat er van mijn vriend geworden is, dat is alles,' sprak
Macario met gedwongen kalmte, terwijl hij dreigend voor haar bleef
staan.
`Vrouwen... vrouwen, ze kunnen alles op hun geweten hebben,'
filosofeerde Palomino ophitsend.
`Waar is hij in Mexico gebleven, zeg op !' vervolgde de Cubaan.
`Waar haal je het vandaan om voor Rufino Lopez te spelen? Dat is een
rot zaakje, wat ik je zeg.'
Matilde trachtte zich te beheersen. `Schreeuw gerust. Uit mij krijgen
jullie niets.'
De twee matrozen keken elkaar aan. Hoe konden ze haar dwingen?
Er viel niet veel te beginnen. Matilde zag hun verwarring en stond op
om weg te gaan. Weg, weg van hier ! `Goeienacht!' riep zij.
Maar Macario hield haar terug, zijn stevige vingers in haar armen
gedrukt. Met hem viel niet te spotten, hij was heel wat krachtiger dan
Palomino. En hoe kon zij in deze vrouwenkleren zich tegen hem verweren? Anita zag het, en tegen dit brute mannelijke geweld schoot zij
voor de eerste maal te hulp. Wat ging haar eigenlijk die onbekende
Rufino Lopez aan? Het enige wat haar interesseerde was, dat haar negotie niet bedorven werd.
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` Jongens, denk om jullie boot, het is al over half twaalf!' vermaande
zij, met een gebaar naar de klok.
`Verdomd ja, het is waar.' Palomino moest trachten Macario te kalmeren ; hij had zich immers al genoeg gewroken. Zo'n vrouw ... het
was tenslotte toch maar een vrouw geweest. Niets dan zo-een. Van de
laagste soort. Hij legde zijn hand op Macario's arm: 'Wind je niet op...
over een hoer. Wij moeten terug, anders krijgen we gedonder. Als de
lading soms al binnen is ... Wat kunnen je alle Rufino's ter wereld schelen? Komaan, hermanito.' En hij spuwde verachtelijk voor Matilde's
voeten, als om zijn vriend daardoor te kalmeren.
De vrouw merkte het nauwelijks. Macario echter liet zijn greep niet
los, hoe zij ook trachtte zich daaraan te ontwringen.
`Zeg op !' hield de Cubaan vol. Vat weet je van Rufino?'
Dringender begon Palomino hem te vermanen : 'Korn, we moeten
hollen, man.' De ander hoorde het niet eens.
Onverwachts liet Macario de vrouw schieten. Hij kruiste de armen
op de borst, en zei: `Goed ... goed dan ...'
`Last ons dan gaan. Schiet op.' Palomino werd ongeduldig. Hij wilde
geen geschiedenissen op deze boot waarop hij pas sinds een paar weken
aangemonsterd was. En dat om iets wat hem volstrekt niet aanging.
Het had lang genoeg geduurd.
`Nu ...' Hij reikte Macario zijn hoed aan. Maar de ander hield zijn
armen op de borst gekruist.
`Ga jij maar. Ik blijf hier,' zei de Cubaan op een toon die geen twijfel
toeliet.
`Maar man, we kunnen ieder ogenblik vannacht uitvaren.' Palomino's stem kreeg iets smekends, en zijn ogen met het regenboogachtige
van hun verschillende kleur dwaalden angstig van Macario naar de
beide vrouwen, alsof zij de macht hadden zijn maat te dwingen met
hem mee te gaan.
`Dan varen jullie zonder mij ! Ik blijf. Mijn vriend Rufino Lopez is
ook gebleven... toen hij er zin in had.'
`Ga! Je bent gek geworden!' Matilde trappelde van woede en ongeduld ; van haar tot in alle spieren trillende nervositeit.
' Je kunt hier immers niet blijven. Je moet gain. Er komen zelden andere boten. Toe dan,' smeekte nu ook dofia Anita. En don Cosme die
tevoorschijn gekropen was, voegde het zijne er aan toe: 'Het is tijd om
te sluiten, vrienden.'
Maar Macario verroerde zich niet van de plaats waar hij stond. `Ik ga
niet weg voordat ik deze zaak geklaard heb. Je moet hard lopen, Palomino. Goeie reis en... je weet van niets.'
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Palomino haalde de schouders op, maakte een wanhopig gebaar.
Daarna keek hij op zijn horloge en nogmaals naar de kiok, en zonder
verder een woord te zeggen, holde hij naar buiten, de nachtelijke weg
af, in de richting van de kleine lichtjes van de haven.
Er was een ogenblik van doodse stilte en roerloosheid in de gelagkamer. Haast leek het of het ruisen van de zee tot bier te horen was. De
zee, de zee... Matilde liep langzaam naar buiten, de nacht tegemoet,
maar werd op de voet gevolgd door Macario; en nu wist zij, dat ze hem
die nacht niet meer kwijt zou Taken. Hij zou zijn schip laten vertrekken,
hij zou haar folteren ... maar niet weggaan. Het obstinate, negerachtigvasthoudende in zijn ogen had haar niet bedrogen. En als Rufino werkelijk zijn vriend geweest was ... Veel had zij toch eigenlijk niet van
hem afgeweten. Aileen datgene waarover zij onmogelijk kon spreken.
Nu ging zijn verleden rekenschap van haar vragen ... van de valse Rufino....
Binnen slaakte dorm Anita een diepe zucht en begon haastig de luiken
te sluiten. Matilde moest haar eigen zaakjes maar opknappen; zo'n geraffineerde avonturierster. Als zij Palomino zo deerlijk had kunnen verwonden, wie weet wat zij dan niet met Rufino had uitgericht ...
Don Cosme mummelde : `Daar hebben we nou de poppen aan het
dansen. Heb ik je niet gewaarschuwd ...'
Maar de harde slag waarmee zijn vrouw een stoel rechtzette, legde
hem het zwijgen op .

III
Matilde was haar huisje binnengegaan en nam zelfs niet de moeite de
deur achter zich te sluiten. Zij wist dat Macario daar een paar seconden
later zou staan, en dat er niet met hem te onderhandelen viel. Als een
schip dat eigenzinnig zijn weg door de golven en stormen ploegde, ging
de Cubaan op het dwaze doel af, dat hij zich in zijn kop gezet had. En
als Rufino werkelijk zijn vriend geweest was, had hij dan niet het recht,
alles te weten? Was vriendschap ook niet een worm van liefde, en waren
zij dan niet verenigd in hetzelfde verbond? Als een driemanschap ...
Maar zij kon zich niet voorstellen dat Rufino ooit werkelijk met
iemand bevriend geweest was. Zij had zich verbeeld dat zij de eerste en
enige was aan wie hij zich zozeer blootgegeven had, als alleen een kind
zich zijn moeder toevertrouwt, of een minnaar na vele, vele nachten
aan zijn vriendin. Het was een wonder geweest, iets voor een keer, —
evenals voor haar, zo ook voor Rufino. Voor derden was er geen plaats
in deze verbintenis. Dat tenminste diende Macario toch te begrijpen.
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Hij was haar inderdaad gevolgd, stapte binnen en sloot de deur zorgvuldig achter zich. Alle haast en opdringerigheid was van hem geweken; hij deed alsof alles heel vanzelfsprekend was, en zij beiden goede
bekenden waren van ouds her. Hij ging op de divan zitten en sloot zijn
ogen in geduldige, tropisch-gelaten afwachting.
Ten je van plan vannacht hier te blijven?' vroeg Matilde zonder zich
naar hem om te keren.
' Ja.'
`Dat kost geld. Dat kost je vijftig soles.'
`Zo ...'
' Je moet ze vooruit betalen. Dat is hier gewoonte.'
' Merkwaarciig.'
`Ik veronderstel dat je ze niet hebt ?'
`Wie weet ...'
Matilde zag dat ze op deze manier niets met hem opschoot. Zij draalde nog even en wees toen naar de poncho. ' Je kunt je daarmee toedekken.
Goedenacht.' Ze ging het slaapkamertje binnen, deed de deur achter
zich op slot. Misschien zou hij nu toch nog weggaan; in geen geval zou
hij haar deze nacht kunnen lastigvallen. En morgen ... Wel, zij zou
raad schaffen, zo nodig zelf weggaan. Naar een plaats waar onmogelijk
meer vrienden van Rufino konden opdagen, – niemand die nog iets
met haar verleden te maken had. ZO als zij hier leefde, kon zij het overal ... Ze had een vermoeide behoefte om alleen te zijn, volkomen alleen,
en haar gedachten te verzamelen. Deze Macario had haar al de onrust
van vroeger, al de vertwijfeling van die laatste nacht met Rufino's lijk in
haar armen, teruggebracht. Het visioen van de naakte, krampachtig
vertrokken man met de brekende ogen, op haar bed in het kamertje, –
een kamertje net als dit ...
Zij luisterde. In het andere vertrek was geen enkel geluid. Ze hoorde
alleen haar adem, en heel, heel ver het zachte geruis van de zee... als dat
werkelijk de zee was. De oceaan was in haarzelf, doorspoelde haar; zij
verdronk daarin onherroepelijk. De ondergang voorgoed.
Als dat maar waar was ... Zij voelde zich zo vermoeid in het allerbinnenste van haar lijf en van haar hoofd. Kon zij eerst maar alleen
zijn ... De mensen, de mensen ... zij vormden de oceaan vol gevaren, vol
verraad, waarin je omkomen mOest ... zoals een stuk wrakhout dat door
de stormen losgeslagen, in huizenhoge golven verzwolgen wordt.
Zij voelde Macario's aanwezigheid, al beyond zij zich hier; de gerechtigheid, de wreker van wat zij nog schuldig was aan Rufino's dood.
Het had niets gebaat tot hier te vluchten. Hier in Payta had de zwarte
dood haar achterhaald ; de stinkende landdood die senor Veytia haar
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voorspeld had. Ze ging nu afsterven voor zichzelf. En de Cubaan bewoog niet; zijn doodse stilte omhulde heel het wrakke huisje... het verstarde verwijt dat ze meegedragen had tot hier, en dat nu nooit meer
van haar zou wij ken : `Waar is Rufino ...'
Was hij nog in haar, in al haar denken en verlangen, in al haar vezels,
in al de holten van haar lijf, zoals een moeder die haar kind draagt en
het voedt met dezelfde stroom van sappen die door al haar aderen circuleert ? Kon zij dat nog zeggen ... zonder te liegen? Haar liefde was ontoereikend geweest, zoals alle menselijk pogen ontoereikend is, – een
trachten naar groter, machtiger leven dan dat wat ons bier aan deze
platvloerse aarde bindt. Zij had gefaald, en toch had zij het anders gewild, – met heel haar wezen anders getracht. Maar de wetmatigheid der
dingen doorbrak de willekeur van het leven; het avontuur dat liefde was
en onbelemmerd leven, werd overwonnen door de strenge wetten van.
het Zijn, de starre consequentie van het noodlot. Daaraan sloegen telkens weer haar verlangen en haar hoop te pletter, zoals de golven tegen
steile kusten en de brekers die het werk van mensenhanden zijn, – evenals ons noodlot bijtijden ook door anderen werd gewrocht.
Ze wist niet meer hoe lang zij zo gelegen had. Het leek alsof de ochtend al begon te bleken. Zou hij weggegaan zijn? En wanneer hij was
gebleven, zou hij haar begrijpen?
Het morgenlicht begon door een vensterkier te dringen. Matilde
stond op, opende voorzichtig de kamerdeur. Op de divan lag Macario
te slapen; hij had niet eens de poncho over zich getrokken, zich niet uitgekleed. Een ingeslapen waker bij Rufino's graf; niet wetend dat hij
was verrezen ... in haar wil, haar overgaaf, haar vereenzelviging. Dat
had zij de wereld te bewijzen, zoals christenen al twintig eeuwen lang
bewijzen wilden, dat hun God herrezen was.
Matilde begon geluidloos de woning te redderen, koffie te maken.
De man sliep vast. Zijn diepe, regelmatige adem vervulde de kamer.
Opeens bedacht zij zich. Op haar tenen sloop zij naar hem toe, en
legde voorzichtig de wasdoeken portefeuille op zijn Borst, die zij van
onder uit haar bundel opgediept had. Hierna verliet zij het huisje, heimelijk, door de kleine achterdeur.
Buiten was de dag juist bezig door te breken. De ochtenden bier vervulden haar steeds met een wonderlijk ontzag. Als leefde zij hoofdzakelijk 's nachts ; in heldere, maar onverlichte dromen. De dag schiep
een vreemdsoortige wereld waarin zij verloren liep.
Uit de bergen klom de zon en overstraalde de toppen met rossig
gloeien, dat zachte weerschijn legde op de rimpels van de zee, die nu
heel dichtbij leek. Dauw verritselde in de bananebosjes en de canna's
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langs haar benen, lag nog op de lage heesters, in de bloemekelken, op
het gras waarover zij liep te peinzen. Er was geen enkele angstgedachte
meer in haar, alleen verwondering dat telkens weer een nieuwe dag opkwam, na de hopeloze nachten, na de schrompelende oude... Waren al
onze aardedagen snel verleefd, dan zou nog eindeloos dit wonder zich
blijven herhalen... weer de zon geboren worden en een nieuwe blauwe
dag beginnen; zou iemand nog verwonderd over de bedauwde heuvels
gaan en uitzien naar de zee, en zich bezinnen... juist als nu. Onophoudelij k, onophoudelijk .. .
Wat maakte dan een mens uit, en 66n leven... leder was niet meer dan
een atoom van het grote, onbewogen, onophoudelijke leven dat de
godheid was, de wijdere wereld waarin deze kleine aardbol lag gebed
zoals een eicel in het moederlijf van alle schepsels. En dit weten, dit besef
lag weer in haar, alsof zijzelf moeder was van al dit Zijnde, dat zacht
scheen terug te vloeien in haar stil ervaren. Baren en geboren-worden
in eenzelfde levensdaad; moederschap en kind-zijn tegelijkertijd. Dit
was hetgeen zij altijd had gewild ... wat haar ertoe gebracht had de geliefde voort te brengen, zelf Rufino weer te zijn, en toch aan hem te
sterven, – als een moeder die verbloedt opdat haar kind zal leven. Door
een goddelijk incest.
Dit was al haar verontschuldiging : zOzeer een vrouw te zijn. En wie
kon zeggen dat het ontoereikend was ?
Toen ze weer in het huisje kwam, bleek de man al opgestaan. Hij had
alle papieren uit de portefeuille vOOr zich uitgespreid. Zijn bruine hand
lag nog daarop.
`Het was werkelijk mijn vriend Rufino,' zei hij. 'Is hij dood?'
Matilde gaf geen antwoord, schonk Macario koffie in. Hij schoof de
paperassen van zich weg en keek haar aan. Luidop scheen hij zijn gedachten te vervolgen: `Vrouwen ... wie kan ze verstaan ... Dat hij
moest sterven door een vrouw ...'
`Drink je koffie,' zei Matilde. le kunt toch nooit begrijpen hOeveel
ik van hem gehouden heb.'
Dat was alles wat zij ervan zei. Macario vroeg ook niets meer. Een
vreemde schroom hield hem gevangen. Maar hij bleef, deed of het zo
was afgesproken, liet de uren van die morgen zwijgend tussen hen
voorbijgaan. Planloos, met een vaag besef dat hij bier bij haar zijn
moest. En Matilde liet hem stil begaan. Ook zij vroeg niets, verlangde
niets van hem; hij moest maar doen wat hij het beste dacht, en kalm
betijen. Hij was immers Rufino's vriend geweest, in zijn verbeelding.
En dat was zijn wereld, die zij niet verstoren mocht.
Dona Anita echter dacht er anders over. Zij was al vroeg gekomen
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om te vragen of de bullebak, zoals zij bij zichzelf Macario noemde, al
vertrokken was ; en liep boos weg toen zij hem nog zag zitten. Des
middags toen Matilde bij haar kwam, begon zij meteen er op aan te
dringen dat de jonge vrouw de Cubaan eruit moest gooien; wat verbeeldde zo'n kerel zich wel?
Matilde glimlachte alleen maar. `Dat komt best in orde.'
`En als hij blijft? Ik ken dit type; onbeschaamd als een stuk ijzer.
Wat begin je als er anderen komen?'
`Anderen,' zei Matilde onverstoorbaar, `anderen... Allen zijn gelijk ;
stakkers. Net als wij vrouwen.'
IV

Macario ging niet weg. Matilde beviel hem, en ook het ongestoord,
afwachtend leven, hier op de heuvel. Soms keek hij uit of er een schip
binnenkwam – maar slechts terloops – en besloot telkens liever te wachten tot het volgende, wanneer hij meer zin zou hebben om weg te gaan.
In 'Het Vermoeide Teefje' verscheen hij zelden; men behandelde hem
daar te onvriendelijk en met een onwillige zakelijkheid die hem met
stomheid sloeg. Liever dwaalde hij urenlang door de heuvels, op zoek
naar een plantage die eruit zou zien als de Cubaanse, waar men tabak
verbouwde of het suikerriet hoog en wuivend stond. Dit land was echter schraal en woestijnachtig; groen alleen in de smalle valleien waar het
bergwater haastig naar zee stroomde. Waarom zich zo te haasten naar
een zee die onverzadigbaar bleef, en in ongestoorde onverandetlijkheid
eeuwig zou blijven wachten? Hij had geen haast.
De enige die hem vriendelijk behandelde, was Matilde. Zij vroeg
niets, verlangde niets ; als zij hem wegjoeg, zou hij gaan, maar zolang zij
kameraadschappelijk optrad, vond hij geen reden om te vertrekken of
haar te beletten hem voedsel en onderdak te verschaffen. Hij kon er gemakkelijk genoeg voor zorgen uit de buurt te blijven wanneer zij een
bezoeker had, en haar niet te hinderen bij de uitoefening van haar beroep. Maar voor het overige, waarom haar gezelschap te mijden, wanneer dit hem aangenaam was en tot zijn beschikking stond?
Hierdoor kwam ook Matilde veel minder dan anders in het café, en de
bezoekers die haar misten, vroegen stuurs waar zij gebleven was ; of
men haar soms gekocht had en betaald, en of ze misschien ging trouwen.
De woede van dolia Anita steeg van dag tot dag. De Cubaan ging
heel haar onderneming bederven, en zo volkomen zonder zin; uit puur
genoegen en onhebbelijkheid. Hij scheen immers niet eens verliefd op
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Matilde – wat zij nog als een verontschuldiging had kunnen laten gelden en als een klein tribuut aan Gumersindo – maar beschouwde het
eenvoudig als zijn recht daar rond te hangen. Een gezonde, sterke kerel
die te lui was om te werken, en nu leefde op Matilde's kosten ... en op
de hare, natuurlijk. Toen anderen er ook over begonnen te kletsen,
kende haar boosheid geen grenzen meer. Zij zon op allerlei middelen
om hem weg te krijgen, maar geen daarvan bleek bruikbaar. Ze stieten
af op de uiterlijke onverschilligheid van Macario, en op die van Matilde
om kort en goed een eind eraan te maken. Taat hem,' zei de jonge
vrouw wrevelig. `Flij doet immers niemand kwaad. En als ik hem te eten
wil geven, is dat mijn zaak. Ik werk ervoor.'
' Je bederft het voor jezelf, als je dat maar weet,' stelde dorm Anita
vast. `Ik ben benieuwd wat senor Veytia daarvan zegt.'
`Senor Veytia heeft er niets mee te maken.' Matilde wendde zich boos
af. Voor de zeweelste keer. Veytia bezocht het café nog steeds met de
oude regelmaat, maar ze spraken niet veel meer samen, en dan nog
alleen vluchtig in 't voorbijgaan. De brillekijker zag en hoorde alles
wat daar in en om 'Het Vermoeide Teefje' passeerde, maar gaf geen
commentaren, dronk gelaten en langzaam zijn glas, las zijn krant of
speelde een partij domino met don Cosme, als deze toevallig niets om
handen had. Het was echter niet meer als vanouds ; alle huiselijkheid,
elke intimiteit was verdwenen, en Matilde ontweek hem.
Met Macario was hij op een avond toch in aanraking gekomen. De
Cubaan had zin in een borrel gehad en was op het terras gaan zitten,
waar hij na lang wachten eindelijk bediend werd door Matilde, die tenslotte ook kwam, en het niet kon velen dat men hem daar als een landloper behandelde. Zij haatte het, dat hij nu en dan toch in het cafe verscheen, ondanks het feit dat men hem zulke duidelijke bewijzen gaf,
zijn aanwezigheid niet op prijs te stellen; maar dit scheen hem juist te
prikkelen om nu en dan te tonen dat hij er nog was en niet naar een van
de havenkroegjes van Payta behoefde te gaan, waar hij anders naar toe
wandelde. Maar tegenover de anderen voelde zij zich verplicht hem te
verdedigen.
`Het zijn onze Buren, ze moeten ook wat aan mij verdienen,' was Macario's grijnzende verontschuldiging tegen Matilde. Zij liet hem dan
maar met rust, heimelijk zelfs geamuseerd dat hij Anita zo dwars zat.
Even later verscheen senor Veytia, die hem aankeek zonder te groeten, maar zich toch niet van zijn gewoonte liet afbrengen, om te gaan
zitten in de veranda-hoek aan het tafeltje naast Macario.
Hun zwijgen had haast een kwartier geduurd, toen de Cubaan niet
langer zijn lust kon bedwingen om een praatje te beginnen, en zich
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naar senor Veytia toe boog om hem te vragen, of hij sours wist waar in
Payta een cafe met een vriendelijker uitzicht bestond.
`Nergens,' antwoordde de ander kortaf.
`Als ik er een wist, zou ik er been gaan.'
`Zo, bevalt het u hier niet meer?'
Macario begon te lachen, een beetje bete, en maakte een gebaar naar
de zee en de haven toe. 'Ik kan hier niet eeuwig blijven hangen ; er is bier
in het geheel geen leven.'
`Het komt er op aan, wat men onder leven verstaat, met uw goeddunken,' filosofeerde senor Veytia.
`Leven... dat doe je alleen op zee.'
`Mar is de oceaan. Ruimte genoeg voor alien.'
`Maar ik wil niet meer ... vooriopig,' zei Macario. 'Ik heb er genoeg
van. Hoewel... ik weet dat ik toch weer eindig op zee.'
`Dat is het theorema van de rechte lijn.'
Macario schoof zijn stoel naderbij. 'Het wit? 1k versta het niet.'
`Het theorema van de rechte lijn,' herhaalde senor Veytia, zijn bril
rechtzettend. 'Een meetkundige waarheid. Wanneer men zich in een
kaarsrechte lijn over de aardbol voortbeweegt, waar kom je dan terecht? Bij het punt van uitgang. Ook de rechtste lijn is zo krom, dat hij
weer tot zichzelf terugkeert. Als een slang die in zijn eigen staart bijt.'
Vat dus zoveel zeggen wil als dat de kromme wegen rechter zijn?'
vroeg Macario. `Dat wil ik best geloven. Geen schip en geen trein en
geen mens gaat kaarsrecht op zijn doel af. Anders liepen ze ook te pletter.'
Ontmoedigd schudde het oude heertje zijn hoofd. `Dat bedoel ik niet.
Veronderstel dat er rechte lijnen waren. Zij zijn onwerkelijk; maar
sommige van onze verlangens lijken daarop.'
`Ik heb geen verlangens,' antwoordde Macario. ' Misschien tol ik daarom zo rond, als een schuit zonder roer. Zullen we samen nog een glas
drinken?'
Senor Veytia bedankte vriendelijk maar gedecideerd, en Macario
stelde vast dat hij toch liever nog naar Payta wandelen kon die avond,
waar hij in de havenkroegjes kans had zeevolk te vinden, dat tenminste wel bij zinnen was en vrolijker dan deze bebrilde sinjeur. Diens
gedachten volgden hem, maar werden onderbroken door de nadering
van Matilde, die op het vertrek van de Cubaan gewacht had om weer op
het terras te komen, waarheen haar een Lang vergeten maar opeens weer
opgekomen heimwee naar de avond en de zee dreef.
Zij deed alsof ze Veytia niet zag en stond daar tussen de bougainvilles uit te kij ken naar het vuurtorenlicht, dat telkens een stuk van de
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zee schoonveegde, – als een lichtende bezem die tevergeefs het stof van
de nacht trachtte te keren. Zij zag het echter maar half; in haar rug
voelde zij Veytia's blikken boren. Hij was nog jong en levenskrachtig
genoeg bij al zijn zonderling gedrag; waarom had hij nog niet met haar
geslapen? Het was daardoor dat hij nog een zekere macht over haar
behield, iets wat haar nog bevreesd maakte. Die van Macario was reeds
lang gebroken; in bed. Zodat zij nu enkel nog een zusterlijk medelijden voelde met de Cubaan ; terwille van Rufino. Maar senor Veytia was
gevaarlijk ; een zwijgend en in goud gevat verwijt, zo helder en doorzichtig als zijn brilleglazen. Het werd tijd dat dit ophield. Zou een
vrouw als zij die macht niet kunnen breken? Zij had zich te verdedigen,
en om daarin te slagen, moest zij desnoods aanvallen.
Met een ruk wendde zij zich om, en ging naar hem toe. 'Ik moest u
nog een antwoord geven, senor Veytia.'
De man was opgestaan.
' Ja, senorita Matilde. Wanneer u maar wilt.'
`We zijn beiden oud genoeg om te weten hoe onzeker een huwelijk
is, wanneer niet sommige dingen in orde zijn ... De lichamelijke bedoel
ik. Zelfs al slagen we erin alles te vergeten wat wij beiden hebben doorgemaakt. Maar noch u, noch ik zijn oud genoeg, geloof ik, om buiten
dat lichamelijke te kunnen. Het zou onze waarborg moeten zijn.'
`Inderdaad. Dat is iets zeer belangrijks.'
Matilde keek hem scherp aan. Zijn ogen schenen te flonkeren achter
de brilleglazen. Alsof het gezegde hem meteen opwond ; hij was nog
lang geen grijsaard.
`We moesten eerst eens een proef nemen, alvorens iets te beslissen.
We zijn het beiden aan onszelf schuldig. We zijn geen kinderen meer,
en geen verliefden.'
`Als verliefden hadden we dat stellig al gedaan,' beaamde de man.
`Vanavond?' begon Matilde te vleien. En zij legde haar hand op zijn
schouder. Veytia bewoog niet onder de schuchtere liefkozing. Wel
scheen hij zich te bezinnen.
`Uw vriend, de matroos die zOeven bier was, zei mij dat de rechte
lijn onzin was. Ik geloof dat hij gelijk heeft. Al onze wegen zijn krom.'
De vrouw trok een spottend gezicht. 'II gelooft toch niet dat het zonde is, senor Veytia?'
`Neen, neen ! Hoe zou ik dat kunnen denken? Het samenzijn met d ...
Ik bedoel het werkelijk samenzijn... Neen, moet ik mijn achting voor u
nog bepleiten? Ik heb geen enkel bezwaar ...'
`Dat bedoel ik ook. Een werkelijk samenzijn, zonder betaling, uit
liefde of vriendschap. Uit wederzijdse achting, nietwaar?'
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`Het is redelijk,' knikte senor Veytia.
`WeInu, laat ons gaan. Het is een heerlijke avond.'
`Laat ons gaan,' antwoordde de man. Hij hood haar zijn arm. Dona
Anita sloop hen tot aan de bougainvilles achterna, om zeker te zijn dat
ze inderdaad samen Matilde's huisje waren binnengegaan. 'Ahem,
ahem,' insinueerde zij half-luid tegen zichzelf.
v
Toen Macario tegen middernacht de heuvel opkwam, stond doila
Anita nog op wacht in haar pergola, – als een kapitein op zijn brug,
wanneer hij gevaarlijke klippen in de nabijheid weet. `floor eens even,
Cubaan!' riep zij naar de voorbijganger. 'Ik wou je even spreken.'
Goedmoedig kwam Macario naar haar toe; hij was in een prettige
stemming, had tenslotte toch nog een opgewekte avond doorgebracht.
`Goedenavond,' zei hij zonder rancune. 'Nog zo laat op, senora?'
`Ik heb gewacht, om je te kunnen waarschuwen,' zei Anita. 'Matilde
heeft bezoek dat heel gewichtig is, en dat je in grote moeilijkheden zou
kunnen brengen wanneer je haar stoort. Ze wil niet dat je naar binnen
gaat, ook niet naar de keuken. Daarom... Wel, je kunt hier slapen, natuurlijk. Een mens heeft recht op zijn bed, dat kan hem niemand ontzeggen. Als je wilt, kan ik hier een hangmat voor je spannen op de
veranda. Dat is wel zo aangenaam als in een kamertje, nu het zo zwoel
is vannacht. Je begrijpt wel, he?'
Wie is die hoge bezoeker?' vroeg Macario dringend. Maar de vrouw
gaf hem een leep knipoogje.

`Ik dacht dat mannen niet nieuwsgierig waren. Heb fk soms gevraagd wat jij en Matilde met Rufino Lopez uitgericht hebben...' Anita
begon licht-hysterisch te lachen. 'En ik ben maar een vrouw.'
`Geen vrouw ter wereld is te snappen,' antwoordde Macario. Hij
dacht enkele seconden na. Waar is die hangmat?' vroeg hij tenslotte.
`Ik haal hem.'
Anita haastte zich weg en was in een oogwenk terug. De man had
daar gestaan, met de armen op zijn borst gekruist en zijn blikken op
Matilde's woning gevestigd, waar nog een lichtkier te zien viel boven
de deur. Een stoere jongen, een echte vent, dacht Anita Morelli welgevallig, terwijl ze hem zo zag. Zij hielp hem de hangmat vastbinden en
spotte: 'Het spijt me voor je, dat je vannacht niemand hebt om je gezelschap te houden. Je bent het zo goed gewend de laatste tijd.'
`Bah, ik ben niemands schoothondje,' schimpte Macario. En hij
bromde boos voor zich uit: 'Als je met een hoer leeft, kun je van alles
verwachten.'
z61

` Juist, dat zeg ik ook. Daar ben je eigenlijk te goed voor. En er zijn
immers vrouwen genoeg in de wereld. A/4n vrienden... Maar het is al
te laat om onze tijd te verpraten. Kom jongen, niet getreurd! Welterusten ...' Ze reikte hem haar hand, drukte warm en lang de zijne, terwijl ze hem vleierig aankeek in het halfdonker tussen de klimplanten en
de geurende balsamines.
Bruusk trok Macario haar naar zich toe, voelde haar voile boezem
tegen zich aan. Dit was bijna beter dan de koopbare Matilde; hier in het
donker ...
Dona Anita weerde zich een weinig, maar liet hem toch begaan. `Gumersindo; hijgde zij fluisterend, `heet je niet Gumersindo?'
Maar de Cubaan antwoordde niet, druk bezig opeens, terwijl de
hangmattouwen kraakten.
`Hij is nog niet weg,' mompelde de vrouw toen zij uren later in de
dampige nanacht van hem wegsloop, en nog steeds de lichtende kier
van Matilde's woning zag. `Dus toch...'
Macario echter hoorde het niet, verzonken als hij was in de diepe
slaap der rechtvaardigen en kinderen.
Hij ontwaakte pas toen het al dag wend en don Cosme het tetras op
geschuifeld kwam, gereed om de logeergast vriendelijk maar dringend
te vragen het veld te ruimen. Geeuwend kwam Macario overeind en
rektezichuit. Hij bekeek don Cosme met goedaardige spot en vroeg of hij
ook even goed geslapen had als men het hier op de veranda deed. Maar
zijn blikken dwaalden daarbij onwillekeurig naar Matilde's huisje, en
don Cosme die het merkte, kon niet nalaten op zijn beurt te spotten :
`De beste waakhonden moeten buiten slapen, niet?'
Macario voelde zijn belachelijkheid maar al te goed. Zwijgend verwijderde hij zich met zijn jas over de arm, en liet zich de hele morgen
niet meer op de heuvel zien.
Ook senor Veytia vertoonde zich niet. Toen Matilde voor de dag
kwam in de stille bewolkte morgen, bleek hij al vertrokken, en tante
Anita moest het zonder de triomf stellen van hem te zien weggaan, op
handen en voeten misschien...
Maar een andere triomf straalde toch van haar gezicht, nog onopgemerkt door Matilde, die er afgemat en treurig uitzag, alsof ze heel de
nacht doorwaakt had, en gehuild misschien.
Zij vroeg niet waar Macario gebleven was, en daarom begon Anita
zelf maar :
`Ik wist niet dat senor Veytia nog altijd nummer een was. De arme
Cubaan heeft hier moeten slapen.'
`Zo,' zei Matilde slechts. Zij had er zich nooit om bekommerd waar
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de Cubaan sliep, in de keuken, of bij haar, of elders.
`Net als jij ... toen je nog matroos was. In de hangmat.'
Matilde herinnerde zich de hele scene weer. Plotseling ontdekte zij
het uitdagende van dorla Anita's houding, het nieuwe van haar blik.
Was het vannacht prettiger dan toen?' vroeg zij hard.
`In zijn slaap kreunde hij : Rufino ... Rufino.'
De jonge vrouw maakte een Wilde beweging. ' je liegt! Ik weet dat
hij niet kreunt in zijn slaap.'
`Ik weet ook het mijne,' zei Anita zakelijk, nu zij de wondbare plek
had aangeraakt. 'Die zaak met Rufino...' Zij hulde zich in een insinuer end zwij gen.
Droefgeestig-uitdagend bekeek Matilde haar. Zonder iets meer te
zeggen. Ook niet toen Anita vervolgde: 'De Cubaan is woedend op je.
En wat senor Veytia betreft ...'
`Laat senor Veytia er buiten,' onderbrak haar don Cosme die ook in
de keuken gekomen was. `1-lij is een vrij man die niemand rekenschap
heeft of te leggen van wat hij doet. Je hebt ook tegen iedereen wat.'
`Zwijg stil, jij,' blafte doria Anita terug. Maar Matilde was al weggegaan, blij dat het echtelijk dispuut haar gelegenheid gaf om te ontsnappen.
Die nacht had zij zich bijna laten overhalen door senor Veytia, om te
doen wat hij had voorgesteld. Urenlang had hij gepleit en met de wonderlijkste argumenten haar willen bewijzen, dat ergens in de wereld een
geheime wil en noodzaak school, die van haar eiste dat zij brak met dit
zich-laten-glijden langs de weerstandloze baan die voor haar levenswandel openlag; dat zich verzette tegen dit zich-laten-tuimelen in de
onmetelijke ruimte van het avontuur, waarin de koers slechts aangegeven werd door zwaartekracht besloten in haarzelf. Zij had hem
dikwijls niet meer kunnen volgen, maar alleen geluisterd naar het koele
murmelen van zijn stem, en toch wel gevoeld wat hij bedoelde. Door
zijn praten had hij haar het veel eenvoudiger oorspronkelijke plan om
hem te verleiden, doen vergeten; ze hadden eerst als vreemden – vrienden die elkander lange tij d niet meer ontmoetten – tegenover elkaar
gezeten. leder sprak een eigen taal, die de ander maar gedeeltelijk verstond. Zo was het middernacht geworden.
Daarna had zij zonder duidelijke redenen te weten, meer en meer de
overtuiging gekregen, dat ze niet kon toegeven aan wat hij van haar
vroeg, en dat zij hem op de een of andere manier moest tonen, dat hij
tenslotte toch niet het flauwste besef had van haar eigen levensrichting.
Er viel niet aan te denken, die aan de zijne te koppelen. Er was geen
nieuw, gewelddadig-ingericht leven mogelijk. Geen ander dan zich te
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laten drijven, drijven, drijven op de Stile Oceaan, die door tijd en
ruimte, door stormen en windstilten het wrak dat zij was, dreef naar
onkenbare kusten. De man was een verankerd schip of een varend,
–niet bestemd om aan te spoelen, zoals zij ; kon een piraat zijn, net als
Macario. Of een trotse, ten ondergang gedoemde zeiler, – een gevleugelde zoals Rufino geweest was. Een dwaas en nutteloos lichtschip of
een rinkelende boei zoals Veytia zelf. Maar ze kenden hun plaats,
wisten waar zij zich bevonden, temidden van het avontuur.
Zij echter kon zich slechts laten drijven, – stuurloos omdat de geheime onderstromen en de winden die de goddelijke willekeur in deze
wereld waren, haar wegvoerden zonder dat zij zich wilde verzetten.
Omdat zij niet wist waarheen en zocht naar tenminste een waarvO6r; en
omdat haar overgaaf als vrouw volkomen moest zijn.
Om Veytia dit te bewijzen, was zij begonnen hem te plagen met verhalen over het leven dat zij in Mexico gevoerd had, en voordien in de
Verenigde Staten, waar zij tussen bootleggers gezeten had, tot met het
opheffen van de prohibitie het vette van de soep verdwenen was. Het
rauwste wat zij bedenken kon, het afkeerwekkendste dat zij zich te binnen kon brengen, vertelde zij hem; met een hartstochtelijke wreedheid
die herinnerde aan haar oude zelfhaat, maar die haar niet meer raken
kon, maar slechts gekeerd was tegen degenen die zich verzetten tegen
haar vrijgekomen levenswil. En toen zij zag hoe erg zij hem kwelde –
hij zat te draaien op de divan, plukte onrustig aan zijn baardje – was zij
ook in staat geweest om over Rufino Lopez te spreken. Over de moord
op hem, door Agustin ... in haar aanwezigheid; hoe zij medeplichtig
daaraan was, ondanks haar liefde; en hoe zij daarna zelfs zijn persoonlijkheid geroofd had ... heel het Zijn van deze man had willen roven,
om het hare een nieuw aanzijn te verschaffen.
`Dat is de diepe zin van elke moord, van elke oorlog,' had senor Veytia gemompeld. 'De Leviathan van ons eigen leven voederen met de
dood van anderen. Het Zijn van anderen in ons opslurpen als een succubus. Dag aan dag doen wij het alien ...' Met een droevige zakelijkheid had hij dit vastgesteld.
Maar Matilde juichte: `Ik heb er mijn liefde, mijn glorie van gemaakt.'
Later begreep hij haar niet meer, schudde het hoofd vermoeid. Zij
had daarop gespot dat hij al een grijsaard was, die het leven niet meer
verstond; hij zag het van achter brilleglazen, maar niet in zijn glasharde
werkelijkheid, al kon hij nog zo schrander praten. En met een vrouw
redeneerde men niet; je sliep met haar of ging haar achteloos voorbij.
Zij kon dat als vrouw zeif het beste weten, smeet ze hem voor de voe264

ten. Mannen handelden zoals Macario deed... en ook Rufino had gedaan. Zelfs Rufino. Daar stond het bed. `Daar! senor Veytia...'
Stram en een weinig bevend was het heertje opgestaan, toen het al
bijna ochtend was.
Tot het laatst toe had Matilde nog gespot: 'Zie je wel, alleen een
oude man blijft heel de nacht filosoferen bij een jonge vrouw, zonder
dat hij zelfs een vinger naar haar uitsteekt.'
`Niet een vinger, maar twee armen stak ik uit,' zuchtte Veytia. Matilde echter had vol trots geantwoord: 'Ik ben nog lang geen drenkeling. En ik ben geboren om in diepzee te verdrinken. Is de ene dood
niet zo goed als de andere?' Juist zoals Rufino eens gezegd had.
Nu was zij alleen. De uren van de dag sloegen hun schaduwen rondom het huisje. Allen waren weg... Rufino, Palomino, Ole ... weg de
`Proxima Centauri', ver van haar, – de vrouw en aarde-mens. weg
senor Veytia en Macario ... Nu was zij alleen, maar zou ook spoedig
weggaan... Naar een andere plaats waar alles weer hetzelfde zijn zou...
In een andere vermomming tech hetzelfde; de verschrikking der gelijkheid in het avontuur ... in de schoot van de wateren de Leviathan
der herhaling, onverslagen nog en dreigend... daar nog niemand de
god gevonden had om het ondier te vernietigen.
Maar de oceanen golfden voort en voort, beten aan het land en
knaagden aan de rotsen, overspoelden dode continenten, wachtten op
het tij om ook de levende te achterhalen. Zo werd de aarde-mens gelokt door het onmetelijk avontuur, en in ijn korte dagen getempteerd door
de eeuwigheid.

Weldra zou zij weggaan... nog enkele dagen van verademing en
stilte vOOr de nieuwe storm. Drijven, drijven. In de oceaan waarin Rufino zich had opgelost.
VI

In de namiddag keerde Macario terug bij Matilde, alsof er niets was
voorgevallen. Hij veegde het zweet van zijn voorhoofd en zei achteloos : 'Ik heb senor Veytia nog ontmoet in Payta.'
`Ach, je kent hem?'
`Sinds gisteravond; toen heeft hij mij iets voorgebazeld over rechte
lijnen. Maar vandaag was hij heel wat amusanter, en we hebben vriendschap gesloten. Verbeeld j e, hij was stomdronken!'
`Dronken? Niet mogelijk ...'
`Zo waar als ik hier voor je sta en jij geen maagd meer bent. Druipnat
bezopen was hij.'
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`Dat heb jij hem zeker geleverd,' zei Matilde verachtelijk.
`Hij was al een goed stuk op weg, toen ik hem ontmoette.' Macario
lachte zijn sterke witte tanden bloot. 'En we zijn werkelijk als de beste
vrienden gescheiden. Hij heeft me heel wat belangrijks verteld, in zijn
loslippigheid. Het is niet zo'n dwaas als hij lijkt wanneer hij nuchter
is. ,
Tijn bondgenootschap, jullie twee.'
Matilde vroeg niet verder; het hinderde haar genoeg. Zo had zij dus
senor Veytia ertoe gebracht, het laatste beetje van zijn prestige in Payta
te grabbel te gooien. En Anita zou stellig nog het hare daartoe vertellen. Zij kon meer dan tevreden zijn over haar werk : het was afschuwelij k.
Macario, nog spraakzaam tengevolge van de festijnen die zij in de
haven hadden aangericht, vervolgde ongenood : `Hij heeft me weer
heimwee laten krijgen naar de zee. Wat kan die man praten, als hij het
eenmaal op zijn heupen heeft. En toch is het een echte caballero, die van
alles verstand heeft ook; van de scheepvaart net zo goed ... En wat hij
aan drank weet weg te werken, daar sta je eenvoudig versteld van. Toch
was hij tenslotte in de olie, en goed.'
Matilde luisterde maar half. Jammer dat Macario teruggekomen
was; zij had alleen willen blijven, moederziel alleen. Want zij had na
Veytia's vertrek het gevoel gehad dat zij klaar was met alles ; klaar om
naar een volgend, volkomen ander begin te gaan. Maar nu was de Cubaan tech teruggekeerd ... en wat hij over senor Veytia vertelde, gaf
haar de laatste rest. Die was dus precies als alle anderen, een dwaas en
ongelukkig mannetje, dat zijn zinnen gezet had op een vrouw die nets
met hem gemeen had. Een man die zich bedronk als alle anderen, zodra
hij geen weg meer wist met de werkelijkheid, – als een kind dat stout
wil zijn omdat het zijn zin niet krijgt.
`Heb jij weleens gehoord van schatten, hier dichtbij, aan de kust?'
vroeg Macario opeens.
`Schei uit met je dronkemanspraat en ga de frisse lucht in.'
`Het is geen dronkemanspraat, het is ernst,' zei de Cubaan dromerig.
`Senor Veytia heeft mij herhaaldelijk verzekerd dat het ernst is, en mij
precies de plaats verklaard. Ze is moeilijk te bereiken, alleen met een
roeiboot. Het is de plek waar eeuwen geleden de zeerovers hun buit
bewaard hebben, nadat ze de Spaanse kolonies hadden uitgeplunderd.
Ook op Cuba waren zulke plaatsen bekend, maar men heeft ze allang
leeggehaald. Die van Peru nog op geen stukken na, zegt senor Veytia.
Hij beweert dat hij er al eens geweest is – een paar uur roeien van.
Payta – en dat hij er allerlei waardevolle dingen gevonden heeft. Jarenz66

lang heeft hij ervan kunnen leven, maar hij is er niet meer naar toe gegaan, om de plaats niet aan anderen te verraden. Bang dat daar anders
grote geschiedenissen en ruzies van komen.'
qedereen kent de sprookjes van senor Veytia, die ouwe gek. Fantasieen van een coquero, een coca-verslaafde.
`Dit is geen sprookje. Luister liever. Hij is nu te oud om zo lang te
roeien, en te bezeilen is de plaats niet, want ze ligt in een diepe inham,
helemaal door rotsen ingesloten, waar het volkomen windstil is. Van
het vasteland uit, is die plaats niet te bereiken; het is een soort van grot,
midden in een steile wand. Daarom is niemand er nog geweest. Senor
Veytia vond het alleen bij toeval ...'
le praat teveel, en de baarlijkste onzin. Ga liever je roes uitslapen,'
zei Matilde wrevelig. `Als je het maar niet hier doet.'
De Cubaan bleef echter onverstoorbaar, en even later vervolgde hij :
`Senor Veytia wil mij er naar toe brengen, als ik roei. Hij doet het alleen
terwille van jou, zegt hij. Om ons allemaal te helpen; en ik heb heimwee naar de zee ... en ik wil geld hebben. Als ik geld genoeg heb, kunnen wij samen trekken waarheen wij willen. Wij moeten samen naar die
plaats gaan. Senor Veytia heeft gezegd: Het zal de redding zijn van ons
alle drie. Wij zullen gelijkop delen.'
Matilde zuchtte. Het was hopeloos tegen Macario in te gaan. ' Je zei
zelf dat hij stomdronken was,' merkte zij nog ironisch op. En ook : `Ik
wou dat jullie je om wat anders dan om mij bekommerden.'
De Cubaan schudde heftig van neen: `Dat heeft hij lang voordien gezegd, toen hij en ik nog bijna niets genomen hadden. Wij hebben eerst
heel lang gepraat, en later pas zoveel gedronken op de goeie afloop.
Nog deze week zijn wij alle drie schatrijk, en dan zal je zien hoe alles
plotseling verandert. Dan hoef je niet meer ...'
`Idioot!' schold Matilde boos. 'De ene gek heeft de ander nog gekker gemaakt. 1k ken die senor Veytia van jou, en beter dan je denkt.
Een uitgekookte idioot. Heeft hij je soms ook niet verteld dat hij de
man is, die de wereldoorlog begon?'
`Ach, je kent hem?' riep Macario sarcastisch knikkend. `Heb je hem
al in bed gehad? Ach, je kent hem zó goed ... En toch vertel ik je, dat
hij jou nog beter kent. Wat ze nodig heeft, zei hij, dat is geld. Als wij
haar dat maar bezorgen kunnen, dan houdt zij op aan haar verleden te
denken. Dat is het begin van alle kwaad. Ze moet Rufino vergeten. En
gelijk heeft hij. Je zou een dame kunnen zijn, zo goed als ieder ander.
Hij heeft de mensen door, dat weet ik nu.'
Matilde keerde hem boos de rug toe en ging in het keukentje rommelen. Ze wilde niets meer horen van al wat hij verder voor zich uit
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kletste. Kinderachtig waren mannen... kinderen. Alleen Rufino was
een kind geweest zonder kinderachtigheid. Daarom juist een ware man :
zelfbewust en moedig, avontuurlijk en bedachtzaam. Eën onder miljoenen ... het was niet nodig dat zij zich aan anderen gaf; hij was de enige
en laatste geweest ... alle anderen bleken dieren, dwazen. Anita was
geslepen en een licht, bij hen vergeleken. Zij herinnerde zich andere
vrouwen. Allen waren ze veel sluwer en veel meer op buit bedacht, al lieten zij zich dikwijls wel regeren door mannen, zoals zijzelf zich eens
door Agustin. Juist, Agustin ... een domme, kinderachtige bruut. Zo
waren mannen. Elizondo. Allen even verachtelijk. Niet eens aan het
verachtelijke toe, niet eens om echt en hevig te kunnen haten. Juist om
je onverschillig te laten, als tegenover dieren, beelden in de bioscoop,
onnutte dingen ... Alleen Rufino ... alleen hij was de unieke, grote uitzondering geweest. Degene om wie zij alle anderen voor lief moest
nemen, ze hun dwaasheid vergeven, en hun dat beetje intimiteit toemeten, waaraan ze zich vergaapten. Kinderachtige kinderen, bronstige
knapen tot in hun ouderdom.
Toen zij in haar woonvertrek terugkwam, was Macario ingedut. Hij
schrok wakker van het geraas dat zij maakte en wreef zich de ogen uit.
' Je wilt dat ik wegga ...' zei hij jongensachtig beschaamd. Met moeite
wist Matilde een glimlach te onderdrukken.
`Doe wat je verkiest.'
`Ik ben moe. Ik heb slaap,' bekende de Cubaan geeuwend.

`Dona Anita heeft je vannacht niet veel rust gelaten, wel?'
Nu schokte Macario overeind. 'Hoe weet je dat?'
`Ik was eens ook... bijna een man,' antwoordde Matilde, niet zonder
een tikje bitterheid. 'We hebben beiden slaap nodig.'
VII
Het werd een stralende, strak-gespannen zonnedag, ofschoon het nog
vroeg in de ochtend was. Matilde en Macario daalden de heuvel af, de
man voorop, snel en energiek, een krachtige gestalte in zijn blauwe
schipperstrui en zijn groflinnen broek; de vrouw daarachter, losser in
haar bewegingen, zonder zijn tempo te verliezen. Zij had een rode bundel aan haar arm, met proviand gevuld. De doek had nog aan Rufino
toebehoord ; het was een snort van dwanghandeling dat zij hem had
meegenomen, nu zij weer op zee ging, – alsof zij het nodig gevonden
had zijn aanwezigheid ook door een voorwerp tot uitdrukking te brengen.
`Ik ben benieuwd of hij al bij de steiger wacht,' zei Macario zonder
zich om te keren. 'Het was zo afgesproken.'
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`Als hij tenminste vannacht niet van opwinding gestorven is, of zich
weer bezopen heeft,' antwoordde de vrouw. Maar zij dacht : ik ben er
zeker van, dat hij op mij wacht. Altijd zal hij blijven wachten. En misschien ...
Matilde had senor Veytia een paar dagen geleden voor het eerst
weer terug gezien, sedert hun nachtelijk gesprek. De zonderling leek
zijn zelfbeheersing teruggevonden te hebben, want hij deed of er niets
bijzonders tussen hen was voorgevallen en had getracht haar over te halen het uitstapje mee te maken.
`Dat van de piraten-schat is natuurlijk maar bijzaak,' had hij haar met
een knipoogje gezegd. Zij had toen begrepen dat hij Macario voor de
gek hield ; dat het hem er alleen om te doen was hem te vernederen,
tegelijk een vriendschappelijke verhouding te handhaven, en de vervelende dingen zo goed als het ging te vergeten of over het hoofd te
zien.
Wat Matilde betrof, zij had er niets op tegen, zolang zij nog hier
moest zijn. Ruzies en vijandschappen konden haar enkel in moeilijkheden brengen. Hoofdzaak was, dat zij met rust gelaten werd, senor
Veytia tot zijn eenzelvig bestaan en zijn zelfgenoegzaamheid terugkeerde, terwijl Macario zich verder met dofia Anita amuseren kon. Zij
had hem gezegd voortaan maar in de veranda van het café te slapen, en
hij had het blijkbaar willig gedaan. Zo kon ze rustig weer tot zichzelf
komen en haar vertrek voorbereiden. Dat zou zijn, op het ogenblik dat
de anderen het het minst verwachtten ... en niemand zou weten waarheen zij gegaan was. Niemand zou haar meer kunnen volgen. Dat was
de hoofdzaak.
Zij had nog geen vast-omlijnde plannen; de omstandigheden zouden
het vanzelf uitwijzen. Nu liet zij zich slechts drijven op de stroom der
dagen.
Daarom had zij ook geen bezwaar gehad, het uitstapje op zee met de
twee mannen mee te maken. Die bleken er beiden tuk op, en zij zelf verlangde ernaar weer dichter bij het water te zijn, de golven onder zich te
voelen, de oceaan om zich heen te weten, ook al zouden zij nooit zo ver
gaan dat de kustlijn aan het oog onttrokken werd. Met het geringste
was zij al tevreden. Ze mocht geen eisen meer stellen, was nu eenmaal een
vrouw en een aarde-mens, die thuishoorde op het land. Voor haar was
de oceaan alleen een mooie herinnering aan alles wat groot en sterk en
hevig in haar leven geweest was. Haar liefde. En de doek hier, waarin
ze hun mondvoorraad droeg, zou de vlag zijn waaronder zij voer. In
deze stralend-blauwe morgen zou zij zich op het blinkend watervlak
laten drijven om weer in haar herinnering de kracht te vinden, verder te
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gaan. Verder landinwaarts. Naar de dorpen in de bergen, naar de steden
misschien ... maar niet meer naar de havenplaatsen waar zeelieden
kwamen, ieder ding en elke mens haar aan Rufino bleef herinneren.
Zij wilde aan hem blijven denken; niet meer als aan een man, als aan
een mensenkind. Hij was voor haar de oceaan, de ruimte tussen water
en lucht, de zeewind die uit onbekende oorden komt gezoefd en naar
onbekende plaatsen gaat. Die nergens woont, omdat hij een voortdurend avontuur is. Zo was Rufino door haar leven heen gewaaid en
zou hij aldoor daarin aanwezig blijven. Ongrijpbaar, vluchtig haar
omfladderend, toch met alle zinnen waar te nemen. Als zij voortaan aan
hem dacht, zou zij in haar oxen enkel het ruisen van de oceaan horen,
en het fluisteren van de golven die versisten over witbeschuimde klippen ; zouden haar gedachten als stormvogels en meeuwen cirkelend
scheren over de golven, witte kammen, en terugkeren naar de kust,
naar waar zij thuis behoorden ; zouden haar verlangens als de uitgezworven wolken tussen deze wereldwijde blauwten drijven, tot zij
weer land bereikten en hun schaduw spreidden over groene weiden, of
verregenden tot vruchtbaarheid der aarde, druipend op de rulle akkers.
Want zij bleef een vrouw ; de vruchtbaarheid, de groei, het land was haar
bestemming. Haven moest ze zijn voor zwervenden ; geen oceaan, geen
schip dat zelf op avontuur en buit uitging.
Dit zou een afscheid worden.
'Ik geloof dat ik hem al zie staan,' riep Macario blij. Ten pietje precies. Het is een dag die ons geluk brengt, wat ik je zeg. Een dag om een
miljoen te vinden.'
Het zachte, koele ochtendwindje dat de havenkom vulde, blies zijn
woorden naar Matilde toe, – snippers en confetti die een spelend kind
rondom zich werpt. Ze moest er bij zichzelf om lachen. Het was inderdaad Veytia die daar aan de steiger op en neer liep. Hij droeg een kapiteinspet en had op een zeeman kunnen lijken, als hij geen bril had gedragen.
Nu zag hij er, zo stram als hij daar stond, meer als een militair uit. Was
hij werkelijk een generaal geweest ?
Het heertje had al voor een roeiboot gezorgd, een zeewaardig ding
dat zelfs een klein zeil bezat dat zoals hij zei, onder gunstige omstandigheden nuttig kon zijn. Matilde las de zinnige naam op de voorsteven : `Gaviota – Payta'. Ze vroeg zich of of de boot hier werkelijk als
een dikke slapende meeuw op het water lag te dobberen om straks plotseling te ontwaken en snel weg te schieten, de rotsige kust langs, naar
wijde, lichtbewolkte verten. Wat een meeuw !
De rede was bijna leeg. Er lag geen enkel groter schip meer; het
vertier van magazijnen en agentschappen bij de kaden was nog niet be270

gonnen. Een enkele visser die niet had kunnen uitvaren, liep er onverschillig fond.
Vriendelijk drukte senor Veytia Matilde en Macario de hand, met
iets plechtstatigs om de bijzondere gelegenheid. Hij wees meteen naar
het wimpeltje boven in de mast en zei: 'We hebben geluk ... we zullen
een heel stuk kunnen zeilen, met uw beider welnemen. En dat is ook
goed, want het is een heel eind weg.'
`Is die plaats werkelijk de moeite waard?' vroeg Matilde, die het toch
niet goed kon zetten dat Macario zo onbarmhartig voor de gek gehouden werd.
`Afgezien van de schatten,' antwoordde senor Veytia zonder zijn gezicht te vertrekken, 'is het ook een aanlokkelijke, bijna idyllische plek
Uniek in de wereld. Het is een soort platform, tussen hoge steilten, violetgrijze rotsen, alleen van zee uit bereikbaar. Het water heeft daaronder
een aantal diepe holen gevormd, waarin de golfslag zingt of bruit, naar
gelang het weer en het getij. Het terras is maar van een plaats uit te beklimmen ; staat men er op, dan zijn er weer nieuwe holen, – die waarin
de piraten vroeger hun hebben en houden onderbrachten. Planten
groeien er niet, maar er is schaduw aan een gedeelte en een heerlijk vergezicht naar het zuiden ... Nu, gij zult het zelf zien. Ik ken geen betere
plek om een waardevolle dag door te brengen.'
`Laat ons dan voortmaken, zodat we tijd genoeg hebben om op zoek
te gaan,' riep Macario. Hij was al in de boot gesprongen, keek het tuig
na, en legde de plooien van het zeil terecht. Een paar minuten later
plasten zijn riemen in het glanzig brekende water.
Veytia zat aan het stuur, Matilde in het midden; haar hand speelde
met de waterdruppels, liet ze iriseren in de jonge zon, terwijl haar blikken trachtten door de blauwte onder haar te boven, om iets van de bodem te ontdekken. Hij bleef onzichtbaar, en het bleekblauw werd
krachtiger, tot kobalt, hoe meer zij zich van de haven verwijderden.
Nadat zij zich ver genoeg uit de luwte van de kust gemanoeuvreerd
hadden en in de goede richting lagen, trok Macario de riemen naar binnen, en hees het zeil. Aanstonds legde zich een lichte winddruk er tegen
aan, gleden ze zachtjes voort naar het zuiden.
Macario voelde zich in zijn element; sterk en lenig stond hij bij de
mast, en snoof met diepe, dierlijke ademteugen de zilte zeelucht in. Hij
was te lang aan land gebleven ...
`Jammer dat jij niet voor het zeil kunt zorgen,' zei hij tegen Matilde.
` Je bent toch matroos geweest ... Maar dat is ook niet je ware, op zo'n
stoomboot.'
`Ik heb nooit gezeild; ik was roerganger,' mompelde de vrouw.
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Niets waard,' meende de Cubaan.
Maar senor Veytia vermaande : ' Je moet hier onder de kust oppassen
met de wind ... die vertoont soms de gekste kunsten. Let er maar op,
niemand gaat hier zonder riemen er op uit.'
Er lagen nog enkele bootjes in de buurt, al niet meet bereikbaar voor
hun stemmen. Zij spraken ook een hele tijd niet meet, moesten een goed
eind de zee op, om uit de branding te blijven, die grote witte schuimkringen over de verzonken rotspunten vormde. Matilde was blij dat zij
het land meet en meer ontliepen; tegelijk maakte het haar stil. Al de
herinneringen aan de 'Proxima Centauri' keerden terug. Hier in de
kleine `Gaviota' was zij feitelijk nog dichter bij de oceaan, nog meer in
zijn onmetelijke grootheid opgenomen. Alleen het land bleef nog veel te
dichtbij ; zij zouden nooit 26 ver kunnen gaan, dat zij het helemaal uit
het oog verloren. Er was geen kompas aan boord, – wie bezat een
kompas voor zijn leven? De kustlijn leidde hun koers, zoals het land
haar de richting van haar bestaan oplegde, met ijzeren wetmatigheid,
terwijl ze niet de geheimzinnige zeilaanwijzing van een of andere religie
of ideologie bezat.
De kleine boot dreef grillige, verbrokkelende rotsen langs. Aan deze
kant opende zich geen enkele yunga, hielden alle zandwoestijnen op.
Hier was enkel naakt gesteente, – het skelet der aarde dat zich had ontbloot, zoals been dat zich vertoont in uitgevreten wonders. De aarde
was hier wond geworden door het voortdurend likken van de golvetongen, die aan alle zijden hoog opspatten tegen de rotsen; wel kapotgeslagen werden, maar weer onvermoeid terugkeerden...
Telkens moest Macario weer een tijdlang roeien, zodra de wind ging
liggen of zich keerde. Maar Veytia hield de wimpel in het oog, en zo
gauw er een kans was die voordelig leek, gaf hij Macario een sein. De
Cubaan vond het heerlij k weer zijn lichaamskracht te gebruiken ; hij was
aan de wal verwijfd geraakt, het nietsdoen had hem gemelijk gemaakt.
Hier was hij weer terug in zijn oude wereld; alle onaangename dingen
die hem in de laatste tijd door het hoofd gespookt hadden, werden nu
weggevaagd. Hij besefte dat allengs het ogenblik gekomen was dat hij
weer een sterk, goed schip onder zijn voeten moest voelen, – waar hij
weliswaar een boel te doen kreeg en het zonder vrouwen had te stellen,
maar tenminste ruimte vond; lucht en nieuwe verten, nieuwe havens.
Om aan land te kunnen blijven, moest men oud zijn, iemand als senor
Veytia of don Cosme geworden zijn. Maar niet eer ... Hij had geen spijt
dat hij gebleven was ; Matilde was de moeite waard geweest, en zelfs
Anita een niet te versmaden slok tegen de nadorst ... Maar het was nu
welletj es ; hij begon zich al te vervelen ... Hier op zee nam hij zich voor,
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op de eerste boot de beste die in Payta komen zou en hem zou willen
nemen, werkelijk aan te monsteren.
De vaart die door het zeilen maar drie uren duurde, ging viug voorbij. 'Nu wordt het verder roeien,' merkte senor Veytia op, toen zij een
kaap genaderd waren, die als een onwaarschijnlijk hoge scheepsromp
uit het water oprees, steil naar voren stond en stompe hoeken sneed tegen de lucht. Daarachter lag een diepe inham, als een donkerblauwe put
omgeven door massale steilten; sommige bijna spiegelglad gesneden,
andere scheefgezakt door de langs elkaar gegleden lagen van gesteente,
die vanuit de zee gezien, in een loodrechte doorsnee zich vaag spiegelden in deze Zuidzee-fjord.
Het was een groots gezicht, dat zelfs Macario ontzag inboezemde.
Nooit had het land hem zo geweldig en zo dreigend toegeschenen.
Hard en onvermurwbaar. Matilde scheen het toe alsof dit de geheime
plaats was, waar de aarde in een grandioze onbeschaamdheid aan de zee
haar naakte binnenste vertoonde, met al de lasciviteit van een oerlandschap. Met een onbeschaamdheid zoals deze wereld niet meer laat zien,
buiten de mangrovebossen van Brazilie en de ijswoestijnen van het
hoge noorden misschien.
Als tussen ontzaglijke uitgespreide benen voeren zij.
`Nu tot het eind van de lagune,' zei senor Veytia. Zijn stem weergalmde tussen het gesteente, als in een enorme kathedraal-ruine zonder dak;
maar glaziger en Keller door het water dat hier niet meer tegen de rotsen
brak, grote zacht-verkronkelende kartelranden maakte, hier en daar aan
holten klakkend dichtsloeg en zich traag weer openzoog. Zij gleden
door dit hoog en lang bassin dat koeler was ondanks de zon en de volslagen windstilte. Geen andere geluiden waren er, dan die van water en
het piepen van de riemen in hun dollen. Nietig en nauwelij ks zichtbaar
scheerden vogelstippen weg over het aardoppervlak dat meer dan
honderd meter hoger lag en onbereikbaar bleef voor wie zich hier in
deze omsiotenheid beyond.
Het leek alsof senor Veytia, die kalm turend aan het stuur zat, hen
een gevangenis binnenvoerde, waaruit geen ontsnappen meer mogelijk was. Toch was dit ook de zee, – een deel daarvan dat als de vinger
van een wereldgrote hand bier graaide in het binnenste der aarde, met
een zonne-koele, een beangstigend-serene liefkozing.
Matilde staarde langs senor Veytia heen, terug naar de uitgang bij de
kaap, die nu op een hoge smalle poort leek, waarin niet meer dan een
korte einderstreep te zien was ; kort zoals het la' en ` peen' op een belofte van volkomen vrijheid.
`Zijn wij er haast ?' vroeg ze de man aan het stuur. Haar stem klonk
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beklemd. Macario keek voortdurend naar boven, naar de hoge wig van
hemelblauw, en ademde telkens diep. Nog nooit was land hem zo onheilspellend groot en vijandig voorgekomen. Een duivelse gedachte
was het van de zeerovers geweest, zichjuist hier te nestelen ... Het paste
bij senor Veytia dat juist hij degeen moest zijn die deze plaats ontdekt
had, overwoog de Cubaan. Maar hij zei nets, was nog te zeer onder de
indruk van deze majestueuze bres die de oppermachtige oceaan in het
hardste van de aardkorst gebeukt had ... in welk een ontzettende voorwereldlijke storm? Ach, deze oceaan die de Stille heette ... machtiger
was hij dan de aarde, de weke en verbrokkelende. Tegen de glijdende,
onvermoeibare kracht van de golven, wat bleef bestand? Daarom wilde
hij de zee dienen, het grootste en machtigste element, en niet de vrouwelijke, aangename maar wisselvallige aarde. En dan, ruim baan, ruim
baan voor Macario ! Hij voelde nu al iets van de kracht der zee ook in
zijn spierbundels zwellen, en bekeek met welgevallen zijn bruine biceps
die telkens dik opliepen, ingevangen onder gespannen aderkoorden,
wanneer hij de riemen naar zich toetrok.
`Het water begint al te zingen ... nu zijn we er haast,' troostte senor
Veytia. De rotswanden waren ongedifferentieerd genoeg, om het herkennen van de juiste aanlegplaats haast onmogelijk te maken. Maar het
geluid van het water was een onbedrieglijk kenteken. Luider en luider
begon het te gonzen, ingeleid door holle smakgeluiden en gesis, dat
wat later overging in een zacht-snerpend maar sterk aanzwellend onderaards gebrom, als van een tuba die door een beginneling wordt aangeblazen, – maar langgerekt totdat de toon breed openviel en ploffen
werd. Het was de zee die de onderaardse holen uitstroomde en binnendrong, op het trage ritme van een deining die tot hier nauwelijks zichtbaar was, en met een melodie welke een andere toonaard kreeg naar
gelang het getij.
Er lag veel gruis van kleinere rotsen dichtbij. Daar moesten zij in een
driekwart boog omheen varen; de boot lag bijna ingeklemd tussen die
stenen en de steile rotswand. Opeens zagen zij de landingsplaats : een
rits niet breder dan de schouders van een dikke man; een voeg die
scheef opliep en waarvan de steenformatie met hoge onbehouwen treden verweerd was, zodat het leek op een versleten trap, ongemakkelijk
te beklimmen, hoewel niet meer dan een achttal meters hoog. Tenslotte
stonden zij op het plateau, dat 66n geweldig balkon was, als van een
enorm vensterloos en toegemetseld huis met een terras, dat nergens anders meer een uitgang had; zee aan de ene zij de, loodrechte, onbestijgbare gesteenten aan de andere.
Macario was het eerst boven, rekte zich en spiedde om zich heen. Hij
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kon zichzelf hier als piraat zien... Ha! dat moest een leventje zijn geweest ... Dat zoiets vandaag niet meer bestond ... alleen de schatten nog,
verborgen in de holen!
Hij vergat Matilde overeind te helpen toen zij aangekropen kwam,
vlak achter zich senor Veytia die zich, evenals zij, soms moest vastgrijpen aan een steenbrok. Maar nu stonden zij daar met zijn drieen, ver,
verweg van alle andere mensen, tussen aarde en water, land en oceaan.
Hier, aan een grens die geen directe keuze toeliet, dwingend was ...
Wat een wereld,' fluisterde Matilde vol ontzag.
`Hier zie je pas de wereld,' zei senor Veytia, zijn bril rechtzettend, die
bij de kleine klauterij verschoven was. Het was als inspecteerde hij de
schepping, waarbij het baardje goedkeurend op en neer ging, zodat hij
Matilde plotseling erg belachelijk en miniem toescheen, hier op deze
plaats.
`Zijn dat de grotten? vroeg Macario die zich van het wijd-uitgestrekt
en strak-getekend vergezicht had afgewend en nu keek naar een drietal
holen in de rotswand die daar als een onbestormbaar bolwerk voor hem
stond.
`Dat zijn ze,' antwoordde Veytia zonder om te zien.
Macario haalde zijn elektrische zaklantaren tevoorschijn, en zonder
zich nog erin te wagen, liet hij de lichtbundel naar binnen schijnen. Hij
zag alleen schaduwen spookachtig zich bewegen; gestoorde vleermuizen fladderden naar dieper duister.
`Laat ons geen tijd verliezen,' maande hij. Ook hier klonken de stemmen vreemd en galmend, teruggekaatst door de bazalten muren en het
diepe watervlak beneden, dat van hier uit leek op de blauwig-bruine
spiegel van een meer.
Matilde ging naar hem toe, legde goedig haar hand op zijn arm en
zei: Wees niet zo dwaas. Er zijn hier geen schatten.'
Ook senor Veytia kwam nu op hem af, en Macario vroeg dreigend :
`Zullen we meteen maar op onderzoek uitgaan?'
Er verscheen een vreemde, holle hilariteit op Veytia's gezicht, tussen
de bril en het baardje. `Tja ...' antwoordde hij, `waarom eigenlijk? Als
we zelf de grootste schat hierheen hebben meegebracht ...' En hij wees
naar Matilde.
De vrouw moest er om glimlachen. Macario die van de een naar de
ander keek, balde de vuisten van woede.
`Is dat soms niet genoeg? Geluksvogel!' ging Veytia voort.
Macario keerde bruusk zijn rug naar de grotten. `Aha,' riep hij. 'Is het
zó ...' Van verre galmde het terug : `Aaa ... 000 ...' Hij begon op en
neer te lopen, bleef plotseling voor senor Veytia staan en zei : `Zijn we
daarvoor bier gekomen? Goed ... goed ...'
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Tens moet zelfs de grootste schat verdeeld worden,' zei de ander gelaten. `Zelfs de Koh-i-noor heeft men gespleten ...'
Wel-wel-wel ...' spotte Macario driftig terug. De vijandigheid stak
uit zijn ogen.
Matilde was begonnen haar proviand uit te pakken, en riep dat zij
moesten komen om toe te tasten. Ze wilde de gemoederen kalmeren,
want een ruzie tussen beide mannen kon alleen maar onverkwikkelijk
zijn en haar tot dupe maken. Hoe had senor Veytia zich ooit met zOiets
kunnen inlaten? Het was als een burleske herhaling van wat tussen Rufino en Agustin gebeurd was. De karikatuur ervan. Zij bedacht opeens,
hoe in stromend, rimpelend water mensen weleens hun spiegelbeeld
zien, akelig vertrokken, of in een zotte verandering. Zo was het beste
en tederste van haar leven bezig een karikatuur te worden ... Zo had het
water en de oceaan en ieder avontuur haar verraden... Het werd haar
droef en troosteloos te moede. Zij riep nog eens dat de mannen moesten
komen, die daar op het platform bij elkaar stonden : een grote sterke
domoor en een kleine sluwe dwaas. Het ging niet om hair, het ging om
de onzinnige tegenstrijdigheid tussen menselijke wezens die niets van
elkaar begrepen en elkaar hun eigenaardigheden niet gunden. Niet dulden konden dat de wereld ongelijkvortnig was aan hun eigen voorstelling, wars van hun persoonlijke wil.
En opeens voelde zij een angst in zich opwellen, die als uit de oceaan
in en om haar opsteeg, – een grote donkere vloedgolf die tot doodsangst groeide, zodat het klamme zweet haar uitbrak en het haar begon
te duizelen. Van angst dat zich nu alles weer herhalen zou: een van de
beide mannen van het steile platform naar beneden storten, reddeloos
verdrinken in het blauwe water ender. Zij snelde zelf terug tot aan de
rotswand, drukte zich ertegen aan, en begon te schreeuwen, luid en
bestiaal zoals een vrouw in barensnood, dat het krijsen grel weerkaatst
werd en van alle kanten weer op haar terugsloeg, haar omving en overstelpte in eigen doodsangst.
De beide mannen kwamen toegesneld op de vrouw die gillend aan de
rotswand gekleefd stond en vergeefs zich trachtte vast te klampen aan
de aarde.
Vat is er ? Heeft iets je gebeten?' hijgde Macario.
Vat is dat voor een hysterie?' vroeg senor Veytia streng.
Maar de vrouw bleef gillen, tot condom het hele bassin waarin zij zich
bevonden, gevuld was met het snerpend krijsen en de wilde echo's die
van alle kanten toegefladderd kwamen.
Machteloos stonden de beide mannen daar.
`We moeten weg ...' stamelde Veytia.
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`Wijven ... wijven ... wat is dat nu weer ...' schold de Cubaan thans
radeloos.
Matilde zakte in elkaar. Eerst op de knieen, dan voorover. Alsof ze
beet in de rots, terwijl haar nagels zich daaraan stuk krabden.
`Kijk !' riep Veytia nu, en wees naar de verte, naar de ores, vanwaar
zij tot hier geroeid waren. Een waterberg kwam aangegolfd, hoog steigerend, met zware, huizenhoge kronkels, zonder schuim, maar zich
bollend, olieachtig, telkens meet naar voren rollend, dichter en dichterbij. Daarachter nieuwe waterstapels, als een berglandschap dat zich
voortbewoog in taaie vloeibaarheid. De zoeven licht-ademende lagune
was plotseling ontwaakt, een slang geworden, een enorm zich wentelend gedierte. De Leviathan! Zonder al te veel gerucht, enkel klotsend,
plassend, voorwaarts dringend waar de kop moest zijn, die zich nog
niet vertonen wou.
`Een vloedgolf!' riep senor Veytia toonloos. Hij Hoot zachtjes voor
zich uit, denkend : Dit is nu het eind ... de zwarte dood ... de waterdood ... Die pijisnel nadert.
Het zou misschien nog vijftien, twintig seconden kunnen duren, voor
het opgestuwde water naar hier gekronkeld was. Weinige seconden
nog. Dan zou het zich hoger dan het platform storten. Hoger stijgen.
Alles met zich sleurend wat het op zijn weg vond. En de boot...
`De boot!'
Hij stiet Macario naar de tits die omlaag naar hun aanlegplaats voerde. De Cubaan begreep, liet zich snel naar beneden glijden, voelde niet
dat de punten van het gesteente hem vel en vlees kapotschuurden. Hij
rukte aan het anker totdat de boot los kwam te zitten, klotste, wankel
sloeg, maar door het rotsengruis waarachter zij gemeerd lag, werd beschermd voor de eerste gulpen van het water dat kwam aangestormd.
Macario moest zich met beide handen vasthouden aan de boorden,
aan de mast waar hij tegenaan viel. Hij werd opgetild en weer neergeslagen door de kronkels van het ontzaglijke waterbeest. En weer getild, nu hoger, in een glijvaart opwaarts. Daarop sleurde de vloedgolf
hem mee, naar het binnenste van de lagune. Pijlsnel. Hij wilt niet meer
waar hij zich beyond, schreeuwde in het wilde weg : 'Matilde ! Matilde!'
Het razende water versloeg zijn stem.
VIII
Op het platform, op zijn beurt tegen de rotswand aangedrukt naast de
voorovergevallen vrouw, zag senor Veytla het water dicht voor hem
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voorbijstormen. Trillend met de armen aan zijn lijf geprest stond hij te
staren naar het schrikkelijkste schouwspel van zijn leven. Want dit was
erger dan oorlog. Een wereldoorlog, maar van brute elementen, voor
wie mensen minder waren dan een mugje of een zandkorrel. Strijd van
aarde en water, waar niets anders deel aan had. Oerkrachten die zich nog
een keer aan elkander wilden meten.
Het was iets dat herhaaldelijk voorkwam aan de kusten van de Pacific, maar dat geen mens voorzien kon, ofschoon het soms door een zonderlinge duizeligheid, door onverklaarbare angst en nevelen in het
hoofd voorvoeld werd, – als het al te laat was meestal.
Willekeur van elementen der natuur ...
Hij moist wat dit fenomeen beduidde.
Ergens midden in de oceaan verhief de bodem zich, – de aardkorst
waarop alle water rustte, daar de vrouwelijke aarde toch de draagster was
van de mannelijke willekeur en avontuurlijkheid van het water. Grillige
ondersteuning van haar eeuwige eenderheid.
Wanneer deze diepe bodem zich bewoog, ontstond de vloedgolf; een
tuimeling van waterbergen en van verticale stromen, jagend naar het
land om zich te wreken op de verstoring die enkel van winden en stormen werd geduld. Een continenten-brede muur van water stortte zich
dan over alles ; stranden, vlakke kusten en beschutte havens onder huizenhoge hozen voor een tijd bedelvend ... om zich dan weer plotseling
terug te trekken, te verstillen, windloos en kalm te verebben, – als een
man nadat zijn driftbui is bedaard, zijn liefdesrazernij bevredigd
werd ...
Al meer dan eens was Payta in de tijd dat hij er had gewoond, door
zulke vloedgolven geteisterd ; de steiger en de houten huizen bij de haven werden weggespoeld, de zee was snel gestegen tot vlakbij de heuvel
waarop 'Het Vermoeide Teefje' stond. Menigeen had zich bijtijds op de
nabije hoogten kunnen redden, en men vreesde minder deze hoge zeeen
dan de vendavals, – windval en orkaan die daar soms binnensloegen en
in een werveling van enkele seconden veel havenplaatsen als goedkoop
speelgoed in elkaar smeten en verwoestten.
Hier in deze diepe inham, onbereikbaar voor de windval, kwam nu
alleen de vloedgolf zijn kracht verdoen. Het was de laatste bulderende
uitloper die in de nauwe trechter wringend zich kwam stukslaan. Hij
was al voorbijgeraasd tot dicht bij het platform, dat bespat werd en belopen met een duimenhoge waterstrook, reeds gebroken, zonder stootkracht meer en aanstonds uitgeschuimd ...
Veytia had Matilde opgebeurd ; zij lag achterover bij de rotswand, en
de vloedgolf kronkelde al verder, sloeg nu tegen de steile muren van
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bazalt aan het eind van de lagune wild te pletter ; in onnut schuim uitspattend, dat alweer verzwolgen werd en hen tot hier niet kon deren.
Aileen hoge golven duikelden voorbij, als in een schutsluis die opeens
geopend werd.
De boot had hij gezien, zowat vijftig meter van hem af, haast op gelijke hoogte, met Macario die zich vastgeklampt hield aan de mast, –
zoals een smekeling aan de vrouw die hem voorgoed verstoot. In een
seconde-flits van hijgend juichen had Veytia gedacht : Die zijn wij kwijt !
Nu was hij met Matilde alleen! Maar tegelijk had hem ook de doodsangst gepakt, doen inzien: dat wanneer Macario hier niet terugkwam,
hij en Matilde deze plaats nooit meer konden verlaten, maar verhongeren en verdorsten moesten... onherroepelijk omkomen. Zelden voeren
vissers hierheen, en bezoekers bijna nooit... Zijn ogen volgden de
sloep, hun enige redding, totdat hij niet meer kon onderscheiden of
Macario nog bij de mast stond... totdat nieuwe golven als een aangezwermde groep dolfijnen, en de rotsen van de overzij die nog onaanrandbaar uit het water opstaken, de boot geheel aan zijn oog onttrokken.
Nadat het eerste, schielijk-overrompelende gevaar voorbij was, opende Matilde eindelijk de ogen, zich langzaam weer bezinnend waar zij
was, maar zonder nog te merken wat er was gebeurd, en hoe het uitzicht hier totaal veranderd was door stormbewogen zeeen, vlak bij hen
gestegen. Zij werd gewaarschuwd door de symfonieen van gedruis en
golfgeklots dat hol door het bassin heen bulderde en brak.
Waar is Macario gebleven?' was het eerste wat zij vroeg.
Veytia wees naar het gesteente aan de overkant, in de verte. Hij stond
daar als een klein en dwaas profeetje, dat zelfs midden in de catastrofe
nog zijn houding wist te bewaren.
Wêggegaan?' stamelde de vrouw.
Weggesleurd... De vloedgolf...' Het stormen overstemde wat hij
vender zei.
Matilde strompelde overeind. Nu pas besefte ze wat er gebeurd was.
`Duivel!' schreeuwde zij. 'Pi duivel hebt ons hier gebracht ! Je wist ...
Jij hebt hem ...'
Veytia verstond haar niet meer. Hij haalde uit zijn zak een Indiaanse
koker. `Neem wat coca-bladeren,' zei hij dicht bij haar oor. le zult 4.1 je
krachten nodig hebben.' Hij peuterde er enkele tevoorschijn, die hij in
zijn handpalmen begon te rollen tot een bal, zoals de inboorlingen deden. Hij keek nu haast tevreden.
(Duivel!' schreeuwde Matilde hem nogmaals toe, en vluchtte van
hem weg tot aan de rand van het platform, waarlangs het water op maar
een handbreedte afstands kolkte.
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Senior Veytfa haalde de schouders op. Eens moest een mens toch sterven; hoe lang had hij al op dit ogenblik gewacht. Maar dat hij hier
moest staan nabij een vrouw ; samen met haar wachten ... wachten ... zolang het zou duren ... traag verhongeren... of zich waanzinnig van
dorst in zee moeten storten om sneller het zwarte... Dit was erger dan
de zwarte dood!
Hij zei niets meer; keek weer ondanks zichzelf of hij de sloep toch
nog ontdekken kon. Wanneer ze niet was stukgeslagen ... Straks, zodra
de zee terugliep, moest teruggaan, zou de boot vanzelf weer door het
water meegesleurd, hun voorbijschieten. Met een handige manoeuvre
kon Macario hen dan misschien toch nog bereiken. Als hij veilig was,
bestond voor hen nog stellig redding ... Maar het leek hem niet waarschijnlijk dat de Cubaan ontkomen zou. En dan hadden zij te wachten.
Misschien ging men van Payta uit op zoek. Was het plaatsje de watervloed ontkomen? Zou iemand daar nog aan hen denken? Altijd had een
mens te wachten. Heel zijn leven was een wachten en toekijken geweest;
iets anders werd niet van hem gevergd. Waarom zou ook zijn dood niet
26 beginnen? Wachtend zichzelf te zien sterven ... de doodsangst te
zien van het eigen gezicht, spiegelend, spiegelend in de zilverglad-geworden denkwereld. Alleen Matilde ...
Maar haar lot was los van het zijne. Wat ging zij hem nog aan? Een
man moest kunnen sterven als een man. Aileen en trots. De dood begroeten als een laatste avontuur. Hij stond reeds op een ander eiland dan
dat van de vrouwen, van alle die hij had gekend ... en deze hier ...
Met verwarde haren, haar jurk besmeurd en nat, liep Matilde zo ver
als zij zich verwijderen kon, van Veytia weg. Zij begon zich nu eerst te
realiseren dat ze deze plek niet meer verlaten konden, tenzij Macario
terugkwam... of een ander ... indien het leven zich niet meer herhaalde.
Maar wie zou dat moeten zijn, die nu nog bij haar kwam?
Er bleef geen andere keuze dan de land-dood in passieve afwachting,
ofwel de water-dood in een vrijwillig, snel besluit. Eens had zij gedacht zo in het water te zullen glij den ... als een zeeman naar zijn graf.
Maar ze was een aarde-kind en huiverde. Zij had de keuze... er was nog
willekeur ... Ze had met Veytia kunnen trouwen ... had het ook eigenlijk wel gewild... En toch, uiteindelijk was er geen keuze geweest ...
ook nu niet... Maar slechts een wetmatig resultaat : dat zij ging vertrekken. Niet anders dan een schijn van keuze voor de dreigende fataliteit.
Zij zag dat alles zo geweest was, – heel haar leven, al haar willen en
gedreven-worden ; wat op avontuur leek en toch had gehoorzaamd aan
de goddelijke valwet die haar uitgeworpen-zijn de richting gaf, en haar
280

verlorenheid een onherkenbare bestemming. Er viel niet veel meer te
wachten en niets meer te beslissen. Niet te wensen, niet te dulden. Zijtelf was bet avontuur van een gedachte, een onnaspeurlyk denk-beeld dat sows
stolt tot een gestalte, en in mensen en in dingen overgaat, <e voor een korte tijd bewoont en dan weer verder t werft. Zoals de fantasiein van een schryver, die in tin
gedachte wezens schept Welke – schynbaar willekeurig door Zen hand gedreven en
geleid – loch aan de wetten van hun eigen zun beantwoorden, en hem ontsnappen,
menigmaal.
Hier, aan deze grens van aarde en water, leven en weg-zijn, op de
grens van zich-bewaren-willen en voor-altijd-te-vervloeien, stond zij
zelfvergeten en verloren in de ruimte. Zwevend in de drie dimensies die
door aarde, lucht en water gemarkeerd zijn, maar gelouterd worden tot
onstoffelijkheid door het onblusbaar vuur dat in ons woont, en dat M te
lichtvaardig wordt benoemd met de vulgair-geworden naam van
`liefde'.
Niets hing van haar af, en toch ... Zij behoefde maar een stap te doen,
zich voort te laten stuwen ... Achter zich te laten het allerlaatste, de
herinnering ... Veytia ...
Nacht was om haar heen gekomen. Een doorzongen nacht met zoemend, zacht getril van weerlicht in de verte. Zij wist niets meer van
anderen , of senor Veytia zich nog op het platform be yond; of in de
verte nog Macario's boot kwam aangedreven in het slinkende, verstilde water. Of Rufino ...
Er was een fijn-vergruizelde, bijna tastbare, vochtige nacht om haar
heen gekomen. In die weerlicht-doorschokte nacht trad zij vooruit, –

dacht een oogwenk te tuimelen, maar werd opgenomen door vloeiende,
koesterende bewogenheden aan golven gelijk, die stilte samensloegen
in haar binnenste, deinend haar optilden en droegen naar nog diepere
nacht, een duister dat er uitzag als avondlijke oceaan, met een verre,
onbenaderbare kustlijn waarboven de sterren in damp verdoofden en
het weerlicht samenkromp.
Haar hele leven was teruggebracht tot deze enkele stap. Nu zonk zij
en verdronk onmerkbaar. Uit de waterdiepte en uit de stromende nacht
zweefde een zacht-stralend, goud-groen licht op haar af – zoals van
zomervliegen in de zon. Een licht dat groter werd naarmate het haar
naderde en haar verzwolg, gestalte kreeg en leek te wandelen in en om
het water.
Toen het bleek-groen schijnsel met het groen-uitstromend kernlicht
tot vlakbij gedrongen was, zag zij dat het de lichtende, verstilde trekken
had van een gezicht dat zij gekend had, maar lang vergeten was, en nu
eensklaps weer herkende, – nu het geen naam meer had, haar eigen was
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en toch dat van een ander ... misschien Rufino toebehoord had, en haarzelf en misschien nog vele anderen. Maar dat nu onpersoonlijk was geworden, slechts een zwevend en verzworven licht; toch herkenbaar.
Dat zij nu had teruggevonden, daar het haar van oudsher toebehoorde... en nu dicht, dicht op haar toekwam, zich op haar verspreidde
en omhullend een werd met haar, in haar brandde, haar doordrong en
oploste in een stille oceaan van ijlte die zijzelf was.
Ook over het ebbend water waarin haar lichaam dreef, vloeide licht;
het bleek-groen fosforglanzen dat de nacht ontstoken had om in de
zeeen to branden, en waarover telkens-weer het sterrenlicht van de hemel glinstert, het vuurtorenlicht van de aarde neerstrijkt. En waarop
schaduwige mensen drijven, wachten, twijfelend herkennen ...
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NOTITIE VAN DE AUTEUR

Als vluchteling uit het midden van de Spaanse Burgeroorlog in de
Mexicaanse Republiek beland, waar ik aanstonds diep ander de indruk
raakte van een mij totaal onbekende wereld, schreef ik al na korte tijd,
ter plaatse, Het vergeten gezicht, een roman over de mensen en het land,
zoals ik ze Cop het eerste gezicht' – en verbijsterend genoeg – had leren
kennen. Twee van de vier elementen, aarde en water – ik zag daar voor
de eerste maal ook de Pacific – koos ik mij tot achtergrond voor een
reeks avontuurlijke gebeurtenissen waardoor ik de eigenaardigheden
van allerlei daar voorkomende lieden zou kunnen weergeven. Toen al,
met het voornemen am in een volgende `Mexicaanse' roman de in het
vaak door de natuur geteisterde land niet minder belangrijke elementen
vuur en wind (lucht in beweging) eenzelfde rol toe te kennen als aan
aarde en water in Het vergeten gezicht.
In 19 3 9, kort voor de bezetting van Nederland en nog voor mijn
terugkeer daarheen, verscheen laatstgenoemd boek in een vandaag
haast monumentaal aandoende uitgave bij Nijgh & Van Ditmar te Rotterdam. Deze uitgeverij en haar toenmalige directeur (een zeldzame
figuur !) werden helaas reeds in de meidagen van '4o, bij de verwoesting
van genoemde stad, mede slachtoffers van het nazistische barbarendom;
zodat ik voor lange jaren bleef aangewezen op een andere uitgeversfirma. Bij haar verscheen in 1 941 mijn tweede Mexicaanse roman, – nog
net voordat de banvloek van de Kultuurkamer mij en mijn vrienden
het legale publiceren onmogelijk maakte. Dit boek, voor het grootste
deel in onveiligheid en onrust geschreven, werd echter niet het vervolg
dat aanvankelijk in mijn bedoeling lag, maar een roman waarin, met de
agrarische hervormingen in Mexico als achtergrond, een hele reeks
`geheimzinnige' verschijnselen in dat land werd beschreven. Niet voor
niets heette dit boek dan ook De Rancho der Tien Mysteries, en werd het
door sommigen meer als een `raamvertelling' beschouwd. Het raakte
snel uitverkocht in die dagen van Sperrzeit en onderduikers. Meteen na
de uittocht van onze Germaanse cheilbrengers' werd het opnieuw uitgegeven en beleefde in totaal acht herdrukken voor 195o, terwijl het
zowel in het Duits (een Zwitserse editie) als het Frans en het Zweeds
werd vertaald.
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Intussen had het thema 'Mexico' mij ondanks de harde bezettingsjaren niet losgelaten ; een vervolg op De Rancho zag dan ook weldra het
licht, kreeg tot titel Afdaling in de vulkaan en werd in zijn motto 'het
derde deel' genoemd. Want daarin bracht ik een aantal aanknopingspunten aan met Het vergeten geticht, dat ondanks zijn na-oorlogse herdruk
nog altijd op zijn eigen vervolg wachtte; een vervolg dat door allerlei
omstandigheden eindeloos lang in de pen bleef, – ook al omdat het niet
direct noodzakelijk was. Elke roman was een afgerond geheel.
Niettemin had ik mij al spoedig na de oorlogsjaren voorgenomen, de
drie gepubliceerde, succesvolle boeken en het nog ongeschreven vierde
deel met elkaar te verbinden tot een `Mexico-Kwartee, en het niet bij
dat eerste drietal te laten. Dit ten dele uit afkeer jegens de toenmaals in
zwang zijnde trilogieen (de goegemeente noemde ze met een mengsel
van bewondering en verachting triologieen) en stellig niet als imitatie
van Lawrence Durrells 'Alexandria Quartet', dat framers pas van
1957–'61 dateert (elk jaar een deel) maar in hoofdzaak om bij het doen
van mijn zegje over diverse aspecten van Mexico ook enige historische
achtergronden te berde te brengen en tevens een hachelijk vorm-experiment te ondernemen.
Het kwam er op neer, twee dubbeltallen van nauw op elkaar aansluitende en toch op zichzelf staande romans elkaar op een of meer
plaatsen te laten kruisen – een of twee gebeurtenissen uit twee verschillende hoeken benaderd – en zo twee ruimten te scheppen voor een nagenoeg gelijktijdig verloop van de beide vervolgromans, waarbij dan
allerlei personages uit een van de vier delen elkaar over en weer ontmoeten. En voorts in het ene dubbeltal de mannelijke, in het andere de
vrouwelijke elementen te laten domineren ; in het ene meestal de objectieve verteltrant, in het andere hoofdzakelijk de ik-vorm aan te wenden,
en zo nog meer. Hierover zal vermoedelijk in mijn notities bij het vierde
deel, dat Zusters van Liefde tot titel heeft, nog het een en ander kunnen
worden meegedeeld. Een dergelijke opzet bracht heel wat interessante
constructie- en compositie-problemen met zich mee,- stellig alleen van
belang uit het oogpunt van de romantechniek.
Nu tussen het schrijven van Het vergeten geticht – deel 1 van mijn
`Mexico-Kwartee – en de in het vooruitzicht gestelde verschijning van
deel 1 v zich een tijdsruimte van bij na een halve eeuw uitstrekt, ligt het
voor de hand dat ik mij genoopt voelde, om ten behoeve van de recente
herdrukken niet alleen aanzienlijke veranderingen in de spelling, maar
ook in de menigmaal opvallend gedateerde verwoording aan te brengen. Des te liever werd deze taak ondernomen, omdat het uitermate
boeiend was aan den lijve te ondervinden hoezeer onze taal (als waar284

schijnlijk elke levende taal) zich wijzigt binnen een mensenleeftijd, zowel in uitdrukkingswijze als in gevoelswaarde van de woorden. Erkennend dat er een gerechtvaardigd verschil bestaat tussen schrijftaal en
spreektaal, tussen losse taal-uitingen en gestyleerde volzinnen, meen ik
toch dat de wederzijdse beinvloeding van beide aan geen auteur voorbijgaat bij zijn dagelijkse omgang met woorden, uitdrukkingen en zinnen, – zijn `materiaar bij uitstek. Om van de `passieve' lezer maar te
zwij gen.
Het is waar, dat ik nog altijd de voorkeur geef aan het schrijven van
iets nieuws boven het herlezen van coud' werk van mijzelf, laat staan
het teruggrijpen daarop. Maar op een leeftijd gekomen, waarin elk etmaal meegenomen is, besef ik meer dan ooit dat mijn eventuele lezers
mij het kostbaarste geven wat de ene mens de andere geven kan, namelijk tijd, – onvervangbare, onachterhaalbare tijd. Zodat dit mij de dure
plicht heeft opgelegd, mijn hedendaagse lezers naar beste vermogen
tegemoet te komen. En aldus doende behoef ik niemands welwillendheid in te roepen, ofschoon ik die niet versmaad.
A. H.

285

INHOUD

EERSTE DEEL: AARDE
i

Veracruz 7

2 De weg van Cortes 22

3 Tenochtitlan afy
4 Guautemoc-tzin 64
5 Acapulco Ho
TWEEDE DEEL: WATER

6 'Proxima Centauri' 127
7 Pacific-stormen In
8 'Het Vermoeide Teefje' 182
9 Geen Magdalena's 216
10 Theorema van de rechte lijn 242
Notitie van de auteur 283

