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INLEIDING
EIZEN, dat is: leven in versneld tempo.
Ik denk, dat het daarom zo heerlik is. Want wij,
ongedurige sehepsels, voor een kort moment op
deze wereld gezet, leven nooit snel genoeg naar
onze zin, wij zien nooit genoeg, wij ondervinden nooit
genoeg. Al hebben wij van tijd tot tijd nog zo sterk de
indruk, dat ons wel heel veel ervaringen bespaard hadden
kunnen worden. Wij haken ons leven lang naar nieuwe dingen, en dromen uit het heden weg naar de toekomst, uit onze omgeving weg naar andere horizonnen.
De romanticus in ons blijft altijd waakzaam en verwerpt
al het bereikte en verworvene voor het veel schonere, dat
nog komen.... kan. En daarom is reizen zoo heerlik: wijl
er dan immers zoveel onbekends, zoveel ongedachts komen.... moet!
Leven in versneld tempo....
Zo moet je het wel noemen, als je in de winter op reis
gaat, een lente beleeft, door een hete zomer bruingebraden
wordt, langs weer een lente terug keert en thuis nog rustig
dezelfde winter over het land vindt zitten.... Omdat je dit
alles beleefde in luttele zes weken. En dan zit je thuis met
de bruine zomersnoet achter het venster naar de neerdwarrelende sneeuwvlokken te kijken, en denkt na over
je reisindrukken en -ervaringen, en je wordt duizelig van
al de herinneringen, die zich verdringen voor je geest, landschappen en zeeën en voorvallen en mensen..... Hoe kon
je dat alles in zes weken zien en ondervinden ?....
Modern toerisme.... Is het waanzin of hoogste wijsheid?
Een marteling of heerlikste levensvreugde ? Ik denk: het
is van alles een beetje. En daarom zal het wel zo aantrekkelik zijn. Zo opwindend en vermoeiend, zo ellendig
en zo gelukkig-makend, zo afschuwelik en zo heerlik.
als het leven zelf.... Wat in je eindindruk overheerst, hangt
waarschijnlik van jezelf af, van je gemoedsgesteldheid, van
je waardering der dingen, vermoedelik daarneven nog van
je lichamelik uithoudingsvermogen, en dan nog van een
hele massa dingen, die buiten je liggen en waarop je geen
invloed hebt ....
Verleden jaar in September bracht ik met andere journalisten een bezoek aan het Noorse stoomyacht „Meteor",

een toeristenschip, dat op een van zijn reizen ook de Amsterdamse haven aandeed, en de pers uitgenodigd had eens
te komen zien, hoe het schip was ingericht en wat voor
genietingen het de toeristen kon aanbieden. Bij dit bezoek
nodigde de chef van de passagiersdienst mij uit eens een
reis mee te maken, als ik daar zin en gelegenheid voor
kon vinden: „Det Bergenske Dampskibsselskab", de scheepvaartmaatschappij, waaraan het yacht toebehoort, nam
gaarne journalisten voor een kruistocht mee.
Ik heb een hart, dat voor zulk soort uitnodigingen maar al
te toegankelik is, en na enig overleg werd een der interes
tochten uitgezocht en besloten, dat ik die dan maar-sante
mee zou maken. De zeereis zou aanvangen in Monaco,
we zouden Italië, Sicilië, Egypte, Palestina, Griekenland,
Malta en Corsica aandoen, en het beloofde der- halve
belangwekkend genoeg te worden. En zo pakte ik dan
in het begin van Februarie mijn koffers, en toog geestdriftig naar het Zuiden, het hart vol verwachtingen en
dromen....
Mei 1924.
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Monaco
ONACO is een klein paradijs. Gelijk men weet
is het een minimaal onafhankelik prinsdommetje.
Zó onaf hankelik, dat het ze ifs deelnam aan de
wereldoorlog en Duitsland hielp verslaan. Ik weet
niet meer of het een leger van tien of een van twaalf soldaten stuurde, maar het behoorde tot de geallieerden en
verwierf zich, zoals vanzelf spreekt onvergankelike roem
als medebevrijder der mensheid uit de klauwen van het
Duitse barbarisme. Het vorstendommetje is overigens, zoals
u weldra blijken zal een brandpunt van alles, wat men
maar verheven kan noemen in onze moderne beschaving.
De kust van de Middellandse Zee maakt daar een grote
bocht. In deze bocht is weer een kleine, half-cirkelvormige
baai en aan deze baai ligt het beroemde prinsdom Monaco.
De bergen beginnen bijna vlak aan de kust, zodat de twee
plaatsen Monaco en Monte Carlo, westelik en oostelik van
de baai gelegen, en ineenlopend, tegen de bergen opgebouwd zijn, en alle straten meer of minder steile hellingen
vertonen. Achter de stad rijzen de bergen hoger, grijsbruine
gevaarten, ruw en machtig, en sluiten het landje aan die
zonnige kleine baai volledig in. Zij zien er dreigend en
woest uit, maar zij zijn niet zo boosaardig als zij wel lijken.
Integendeel: zij zijn de oorzaak, dat Monaco zo'n onvergelijkelik heerlik klimaat heeft, want zij beletten de gure
winden uit het noorden en oosten en westen het prinsdom
met hun onaangename eigenschappen te teisteren.
Het is een bevoorrecht plekje grond, dit heerlike Monaco!
Midden uit de ruwe Hollandse winter weggegaan vond ik
daar, na een reis van nauweliks twee dagen een stralende,
warme lente. Palmen stonden in de zoele wind, en hieven
hun vederbossen naar de zon. Cactussen bezoomden de
wegen en droegen felrode bloemen. Rozen bloeiden in de
tuinen, en rond de vensters hingen trossen paarse en gele
bloemen, overvloedig. Mimosabomen staken enorme toefen
dofgouden bloesems in de lucht, die heel de atmosfeer
doorgeurden met een bedwelmend parfum. Onder de esplanade bruist melancholiek de branding van de zee, een eentonig op en neergaand geluid, altijd door. De Middellandse
Zee ligt om de baai, donkerblauw, glad in de heldere zonneschijn, een wondere spiegel voor de diepe hemel, die
straalt van zomerlicht. De kleine baai zelf is emeraldgroen,
met smetteloos witte schuimkragen geslagen om de zwarte
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klippen langs de kust. En tegen de bergen ligt de stad,
blank in de zonneschijn, vol tuinen met palmen en bloemen, klimmend tot heel hoog, schaarser bebouwd hoe
hoger men komt, uitlopend in eenzaam staande villa's, hotels
en sanatoria. Een zeldzaam bevoorrecht plekje grond inderdaad, zonnig en warm, altijddurend getooid met bloemen en palmgroen, wonderlik aantrekkelik. En toch....
De „Meteor" lag in de baai aan de kade. Een tweewielig
rijtuigje met twee paarden bespannen, wat nodig is omdat
één paard de sterk hellende straten niet aan kan, bracht
mij in korte tijd erheen, en het mooie, witte schip leek in
dat zonneland wel bizonder op zijn plaats. Ik was eigenlik
een dag te vroeg, de passagiers zouden zich eerst de volgende namiddag inschepen, maar daar ik de gast van de
maatschappij was, werd er niettemin dadelik een hut voor
mij in orde gebracht, zodat ik al die avond aan boord
kon slapen. Alleen moest ik in de stad eten, want de keuken
was nog niet in actie.,
De hutten aan boord van de „Meteor" zijn zeer geriefelik
ingericht, hoewel niet groot. Daar de boot niet geheel vol
was voor deze reis, kreeg ik een tweepersoonshut voor mij
alleen, een attentie, die ik heel de reis lang gevoeld heb als
ongemeen aangenaam. Ik schoof mijn koffers onder het
bed, wies het overvloedige reisstof van mijn vermoeid corpus en strekte mij toen behagelik uit op de zachte rustbank, die de gehele buitenwand van de hut besloeg. Door
de openstaande patrijspoort woei een zoel windje naar binnen, een echt zoel lentewindje, en een blank baantje zonneschijn lag tegen de gebloemde gordijntjes, die voor het
bed hingen. Zowaar zonneschijn! En hoe lang was het al
geleden, dat wij, arme Hollanders de laatste zon gezien
hadden? Ik keek met een ironies gezicht naar mijn dikke
winterjas, die aan een haak tegen de deur hing. Die had
voor enige weken uitgediend! Hier was de lentezon al en
we gingen van hieruit al verder naar het Zuiden, de warmte en de zomer tegemoet.... Heerlik, dat zachte, strelende
windje, als een fluwelen hand aan je wangen! Hier moet
je wel altijd in een goed humeur zijn
ijn ! ... .
In een baldadige stemming liep ik van boord, de stad in,
zocht een klein eethuis en nam daar een bescheiden maal.
En schrok van de onbescheiden prijs, die de bedienende
dame met een vriendelike glimlach op een vodje papier
schreef; daar kon je in Parijs in een veel betere gelegen heid veel meer voor gehad hebben. Bedenkende, dat ik in
8
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een uitermate sjiek vreemdelingencentrum was, zei ik echter maar niets, betaalde en stapte haastig op om nog wat
van de stad te zien.
Het liep tegen de avond. De zon ging onder en de bergen
gloeiden aan ene zijde van rood avondvuur, terwijl zij aan
de andere kant bijna inktzwart tegen de blinkende, groen=
gouden hemel stonden. Het was frisser geworden, maar niet
koud. De avond viel snel en spoedig begonnen tegen de
bergen overal lichtjes te flonkeren, de vuurtorens aan het
einde der kromme pieren, die de baai tegen de zwaar- inrollende zee moeten beschermen, wierpen rode en groene
schijnsels over het donkere water. Sterren pinkten op in de
verblekende lucht, de schepen in de baai en buiten op zee
droegen al hun nachtlichten. Monaco had zijn avond- sprookjeskleed aangetrokken, en lag met duizend glinsterende ogen
te staren naar de wijde zee in het zuiden....
In de beste stemming wandelde ik de stad in, klom de
straten op en af, bleef slenteren langs de winkels, keek voor
de ruiten en verbaasde mij over de weelde, die hier overal,
in alle winkels, huis aan huis achter de vitrines uitgestald
lag. Juwelen, kostbare kleinigheden, fantastiese pelswerken,
onbegrijpelik dure kleren, hoeden, stokken, parapluus, leerwaren.... alles even duur, alles even conventioneel, alles:
mode.... Eigenlik liep ik te zoeken naar een boekwinkel.
Ik heb ook zo mijn weelderige opvattingen en ik hou ervan
om op reis uit elke grotere stad een boek mee te nemen....
Straat in straat uit zwierf ik, tot ik duizelig was van het
geschitter der juwelen, van het gekronkel der veren op
dameshoeden, van al de kunstwerken der damesmodisten,
van het geflonker der parfumflacons in de uitstallingen der
vorstelike kapperswinkels. Duizelig ook van de prijzen,
waarvoor al deze fraaiigheden te koop waren.... Maar
een boekwinkel had ik met dat al nog niet gevonden! Het
begon mij vagelik duidelik te worden, dat de mensen, die
naar Monaco komen, blijkbaar een bedroefd beetje behoefte
hebben aan boeken !.... En ik herinnerde mij, waarvoor zij
er dan wel komen, onder andere!....
Ik zocht dus het Casino van Monte Carlo op. Het Casino
is een enorm gebouw in een stijl, die de algemene bewondering wekt van de bezoekers dezer niet in alle opzichten
even vermakelike inrichting. Het is dan ook een ongeveer
volmaakte droom uit de weelderige fantasie van een ongeveer volmaakte suikerbakker! Overal draaien krullen en
bebladerde kroonlijsten, alles blinkt van de spiegels en het
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kristal, alles is „rijk" en ruim, grootscheeps.... en poenig.
Opzij van de hall is het bureautje, waar je een toegangskaart moet halen. Het is vermakelik. Men neemt er een
schijn van officiëligheid aan, als in zekere nachtcafees, die
„societeiten" zijn, en waar je dus alleen in kunt komen,
als je door een „lid" geïntroduceerd wordt. Ook hier zitten
heren met extra strenge gezichten, die ijverig schrijven in
registers, de namen van de erkend fatsoenlike gentlemen,
die in dit uitermate fatsoenlike milieu alleen kunnen worden toegelaten. Vijf francs de persoon voor een dagkaart.
De meneer vraagt mijn naam. Ik noem die. Of ik me kan
legitimeren? Ik grijp naar mijn binnenzak, waar ik mijn
pas vermoed. Maar ik heb mijn reispak verwisseld voor
een ander, en de pas vergeten. De meneer kijkt bedenkelik. Of ik dan niet een brief heb of zoiets? Nee.... een
brief heb ik ook al niet.
— Tja, monsieur, betreurt de officiële, wij willen het u gaarne
zo gemakkelik mogelik maken, maar op de een of andere
wijze moet u toch kunnen bewijzen, dat u het bent.
— Wat voor verschil maakt dat? vraag ik hem. Of ik meneer Jansen of meneer Pietersen ben ? Wat doet een naam
ertoe?
Hij schrikt zichtbaar van zo uitbundige lichtzinnigheid, en
zegt hoog:
— De reglementen, monsieur.
O lieve hemel! zelfs hier! Zelfs in dit libertijnse Monte
Carlo zijn de reglementen even meedogenloos als o.a. in
het Nederlandse leger. Inmiddels heb ik uit een binnenzak
een wonderlik verfomfaaide briefkaart te voorschijn gehaald, en samen bestuderen wij nu het bijna uitgefrommelde adres. Ik kan er mijn naam niet meer uit herkennen, maar de meneer schijnt een bekwaam schriftkundige
te zijn, want hij zegt, plotseling volkomen gerustgesteld:
— In orde, monsieur.... Geef monsieur een kaart.
Dan moet monsieur zijn hoed en jas in de garderobe deponeren, en kan langs een indrukwekkende, koninklik uit
lakei het heilige der heiligen, de wereldberoemde-gedost
speelzaal van Monte Carlo binnen gaan. Ik moet bekennen, dat ik wel enige spanning voelde. Je hebt zoveel gehoord en gelezen van deze duivelsinrichting. In zoveel
levens heeft ditzelfde Casino een noodlottige rol gespeeld,
en zoveel legenden hebben zich om dit vreemdsoortige
oord geweven, dat je onwillekeurig onder de indruk komt.
Er is, ondanks alles een zekere, een beetje lugubere poëzie
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rond deze ruime zalen. En je verbaast je stilletjes, dat je
heel die boel zo prozales vindt, dat alles er zo rustig en
kalm toegaat. Misschien had je toch verwacht een verzameling Russiese grootvorsten, Engelse lords, Franse vicomtes en Amerikaanse millionnairs bijeen te vinden, met de
duidelike kenmerken van hun waardigheid op een of andere
manier in hun uiterlik. Misschien had je al in je oren het
discrete gerinkel van veel goud, het geheimzinnige geritsel
van stapels bankpapier. Misschien had je toch verwacht
om de twee passen op een drama te stuiten, mensen met
verwilderde gezichten en fladderende haren, de hand krampachtig om de revolver in de broekzak, vluchtend naar de
befaamde tuin om een eind te maken aan een verloren
leven. Had je je al ingesteld op de jaloerse verbazing van een
ademloos toekijkende menigte om een speeltafel, waar een
koele heer met fabelachtig geluk de bank deed springen. Had
je een atmosfeer verwacht, zwaar geladen met romanties onheil, met enorme emoties, met tragiek en wilde vreugden.
Het valt wel een beetje tegen. Rond de speeltafels zit en
staat een publiek, dat helemaal niet beantwoordt aan je
vage verwachtingen. Je ziet er noch de wonderen van distinctie uit je romans, noch de bleke zelfmoordenaarstronies, noch de oververfijnde dames, die er een beroep van
maken de gelukkige winnaars van fortuinen weer kaal te
plukken. Dit soort dames is er natuurlik wel, maar ze zijn
al net precies even zielig als overal elders, en de schitterende schoonheden, de sprookjesachtige uitrustingen der
fel gekleurde verhalen zijn hopeloos afwezig. Wat aanwezig is, dat zijn de speeltafels, de roulettes, de croupiers.
Maar deze croupiers, die de romantiese fantasie zich zo
gaarne voorstelt als bleke, sombere mannen, die met een
vals en wellustig gebaar het gewonnen geld naar zich toeharken.... och, het zijn korrekte ambtenaren, die zeer duidelik daar zitten voor hun broodje, die rustig hun plicht
doen, volmaakt onverschillig voor winst of verlies .... het
is immers hun geld niet, dat daar rouleert! Ze hebben een
beetje verveelde gezichten, vinden het hele gedoe blijkbaar
beneden hun waardigheid, en ze hebben de meest onbeschaamd gewone ambtenaarsgezichten, die het meest ver
ambtenaarde belastingkantoor zich maar zou kunnen wensen.
-- Faites vos jeux, messieurs-dames!
Zij roepen het met dezelfde dorre onverschilligheid, waarmee een loketbeambte zegt:
— Wie is er aan de beurt ?
11
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En als het ivoren balletje in de roulette zijn loop vertraagt,
roepen ze met eeuwig dezelfde intonatie:
— Rien n' va plus!
Even onbewogen als de huisknecht van een dokter, die
vertelt, dat het spreekuur is afgelopen.... Het ziet er allemaal nogal nuchter uit, en een beetje uit het lood geslagen voel je je wel. Ik loop de verschillende tafels eens
langs. Er wordt roulette gespeeld, en „trente et quarante",
wat een zeer geheimzinnig kunstje met kaarten is, waar
ik veel geld bij heb zien winnen en verliezen, maar geen
jota van gesnapt heb. En er wordt bijna niet gespeeld met
geld op tafel. Er zijn wisselbureautjes in de zaal, waar je
je papieren vodden kunt inwisselen voor speelfiches. Witte
doen vijf francs, even grote koperen tien, rode twintig,
grotere koperen honderd, ovalen van verschillende kleur
vijfhonderd en duizend. En dat is ook voor de romantiek
niet bevorderlik, al deze nuchtere benen en koperen schijfjes,
in plaats van het schitterende goud en het krakende bankpapier. Ze zeggen, dat ze deze fiches uit een soort wonderlik welvoegelikheidsgevoel hebben ingevoerd. Het schijnt
lang niet zo onzedelik te zijn om in fiches een kapitaal
te verspelen of te winnen, als in echte munt. Nou, het zal
wel zo zijn; ik heb te weinig verstand van zedelikheid om
in deze een mening te durven hebben, maar jammer is
het! Het gezicht van stapels goud en bankpapier alleen al
moet je je in een andere wereld doen voelen. En die vervelende fiches doen denken aan de dominospelletjes van bezadigde en zuinige renteniertjes .... Je mist op die manier
alle gevoel van de grootheid der zonde, die haar althans
nog iets buitengewoons geeft. Als je dan toch zondigen
wilt, doe het dan met zo'n groot mogelik gebaar, met zoveel zwier als je maar bedenken kunt, maak er dan een
schouwspel van, dat door de mate van zijn afschuwelikheid althans imponerend is. Zondig dan tenminste met
decorum! Deze armzalige, klankloze fiches zijn weerzinwekkend van kruideniersachtige burgerlikheid!
Aan sommige tafels is de minimum-inzet vijf francs, aan
andere tien. De gewone roulettetafels draaien van 's morgens tien uur tot twee uur 's nachts, „trente et quarante"
tot 's nachts vier uur. Waarom weet ik niet. Misschien is.
het minder vermoeiend, of minder verderfelik voor de ziel.
De croupiers wisselen elkaar op regelmatige tijden af. Ver moedelik hebben ze heel prozales de achturige werkdag....
0 romantiese illusies!..
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Toch is het wel een gemeen bedrijf, zie je! Niet alleen van
de prinselike man, die het uitoefent als een beroep, zelf
achter de schermen blijvend welteverstaan. Ook voor de
mensen, die rond de speeltafels zitten, is het vernederend.
Je hoeft ze maar aan te kijken om dat te beseffen. Want
hier moeten zij zich bloot geven in al hun minderwaardigste minderwaardigheid. Hier zie je openliker dan waar
ter wereld elders het hoogste ideaal der mensheid, die gewoon geraakt is het geld te beschouwen als het begin en
het einde van alle menselike geluk, van alle wereldse en
hemelse waarden. Hier moet men wel tonen, dat het hoogst
denkbare geluk hierin bestaat: geld te verdienen zonder
er voor te hoeven werken. In dit opzicht moest je misschien de prins van Monaco dankbaar zijn voor zijn schaamteloze broodwinning: hij geeft je de gelegenheid de mensen
te zien zoals ze waarachtig zijn, als ze zich nu eens niet
vermommen in een of ander schoonschijnend uiterlik. De
speelwoede, de hartstocht van het geldwannen ontmaskert
ze alle met verbijsterende duidlikheid.... Daar zitten ze,
als varkens om de trog, loerend op hun kans. De hartstochtspelers zijn zonder enige twijfel de sympathieksten:
bezetenen, die maar matig belang stellen in winst of ver
lies; voor hen is de opwinding van het spel hoofdzaak;
zij zijn eerder zieken. Maar de meerderheid komt er niet
om er een speelhartstocht te bevredigen, maar om er zijn
geldhonger te stillen. Je moet ze zien zitten, met hun notitieboekj es, waarin ze zorgvuldig bij elke tour van de roulette aantekenen, welk nummer uitkwam, rood of zwart,
-

even of oneven, passe of manque, welk dozijn van de drie,

welke rij nummers. En haastig vergelijken ze en rekenen
en cijferen en overwegen de kansen van de volgende ronde.
Hele systemen ontwerpen ze, onfeilbare systemen, die hen
meieten doen winnen. Dag aan dag komen ze terug, zitten uren en uren aan de speeltafel en cijferen en cijferen
als wild geworden wiskunstenaars, en trachten het meedogenloze toeval zijn geheim af te rekenen. Maar het toeval laat zich niet systematiseren, en de rekenaars komen
altijd weer bedrogen uit en moeten vroeger of later met
een lege portemonnaie afreizen. De prins van Monaco ziet
ze graag rekenen, en als ze hun bezit tot de laatste centime hebben overgecijferd in zijn schatkist, biedt hij hun
zelfs in bijna overdreven hoffelikheid genoeg geld aan om
zonder schandaal de trein naar huis te kunnen nemen. Ik
weet niet of hij je eerste, dan wel derde klas toestaat, maar
13

een vrije reis krijg je. Als je tenminste véél verloren hebt,
heel veel.... zó veel, dat er vrees bestaat voor zelfmoord.
Want de prins van Monaco is evenals alle mensen met
een onbevlekte naam, er zeer op gesteld die naam ook
vlekkeloos te hóuden. Hij wil geen ontoelaatbare invloed
oefenen op iemands gedragingen overigens: als je je eigen
voor je kop wil schieten, moet je dat zelf weten, het raakt
zijn kouwe kleren niet. Maar hij heeft er enige bezwaren
tegen, dat je dit op zijn grondgebied doet: de mensen zijn
nou eenmaal boosaardige kletskousen, en ze vertellen in
zo'n geval gaarne, dat de zelfmoord een gevolg is van ongeluk bij het spel.... ze knopen er zelfs onaangename commentaren aan vast over zedelike verantwoordelikheid van
de speelhuishouder en zo. Daarom heeft de prins maar
liever, dat de leeg geschudde speler zich ergens in een
ander land een kogel door zijn kop jaagt.... Ik voor mij
vind dat jammer. Ik vind het een beetje, hoe zal ik het
zeggen, een beetje benepen van die prins van Monaco. Als
ik de moed had een inrichting in stand te houden, die de
mensen tot wanhoop en zelfmoord brengt, dan zou ik ook
de moed tonen om de consequenties te aanvaarden. Met
hetzelfde beroep op de vrije wil van volwassen mensen,
waarmee nu ook de speelbanken verdedigd worden. En
bovendien: de speelbank is een landsbelang: de inwoners
van Monaco betalen geen belasting; de uitgaven van de

kleine staat worden bestreden uit de inkomsten van de
speelbanken. Wat is een mensenleven zo nu en dan, vergeleken bij het belang van de staat? De staat heeft nog
wel andere maniertjes om over het leven van mensen te
beschikken, en geen enkel zedelik denkend man, al is hij
nog zo christelík, verzet zich daartegen. Waarom dan een
arm klein prinsje van zo'n miniatuurstaatje lastig te vallen
over enkele tientallen zelfmoordenaars ? Waartegenover
bovendien staat, dat er af en toe iemand van Monaco weg
gaat, gelukkig als een koning, een vermogen op zak, dat
de prins dan toch maar aan hem verloren heeft? Want
de prins kan verliezen. Er wordt eerlik spel gespeeld. Zijn
kansen staan een beetje voordeliger dan die van de spelers,
maar daar kan niemand hem een verwijt van maken: hij
is óók niet gek!
Je ziet er toch wel vreemde dingen gebeuren in die speelzalen van Monte Carlo! Daar was bijvoorbeeld die zon
gast, die bij de „trente-et-quarante"-tafel een fiche-derling
van duizend francs ergens neergooide en toen wegliep om
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een biljet aan de muur te gaan staan lezen. Hij won en
de croupier gooide een ander fiche van duizend francs bij
het zijne. De man bleef zonder enige belangstelling voor
het lot van zijn duizend francs, het biljet bestuderen. Hij
won weer en nu schoof de croupier twee fiches van duizend francs bij de andere. De zonderlinge speler bleef rustig
bij zijn biljet. Nog eens won zijn geld, en nu kwamen er
achtduizend francs te liggen. Net toen voor het nieuwe
spel de laatste kaart gekeerd werd, kwam de kwibus aan slenteren en kon nog even zien, hoe de onverstoorbare
croupier zijn achtduizend francs met de geldhark naar
zich toe haalde, want bij deze slag verloor de speler. Hij
keek even naar de lege plek en gooide er toen weer een
ander fiche van duizend francs neer. Waarna hij een kennis
aanklampte en op een afstand een gewichtig en langdurig
gesprek ging staan voeren. Om na enige tijd op de lege
plek een ander duizendfrancs -fiche neer te komen leggen....
Wat hoopt zo'n man? Hij kan niets anders hopen dan de
krankzinnige toevalligheid, dat een keer of tien, twintig de
zelfde kans wint en zijn geld aangroeit tot een vermogen.
Hij verspeelde in tijd van ongeveer drie kwartier zestienduizend francs .... Wat hij verloren had vóór ik hem in
de gaten kreeg, weet ik niet....
En daar was ook dat jonge meisje. Een kind van een jaar
of achttien, denk ik, een wurm. Ze kwam naar een roulettetafel, haalde zes biljetten van honderd francs uit haar
tasje, wisselde die bij de croupier in voor fiches van twintig
francs en zette het hele geval in stapeltjes op verschillende nummers. De roulette draaide. Geen van haar nummers

won. De croupier harkte haar zeshonderd francs naar zich
toe, en riep plichtmatig:
— Faites vos jeux!
Het wicht giechelde en ging weg. Ik dacht even aan de
moeite, die een arbeider doen moet om zeshonderd francs
te verdienen, en vond, dat dit nuffige dametje eigenlik een
pak voor haar billen moest hebben. Maar ik bedacht gelukkig nog net voor ik kwaad werd, dat ik in Monto Carlo
was. En ergerde mij niet meer.
Het aardigste was dat Duitse vrouwtje, dat elke tour op
rood en op zwart twintig francs zette, met een gebaar van
ongemene durf. Natuurlik won zij steeds op de ene kleur
en verloor op de andere. Maar het was aandoenlik te zien,
met wat een zielsvergenoegd gezicht zij haar gewonnen
geld opstreek! Zij althans is die avond met evenveel geld
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thuisgekomen als ze weggegaan was! Haar systeem was
inderdaad onfeilbaar! Jammer dat het geen algemene toepassing vindt .... Alleen is het te vrezen, dat de prins van
Monaco dan zijn zaak spoedig sluiten zou.... En in ieder
geval zouden de bewoners van Monaco niet lang meer genieten van hun vrijdom van belasting'
elasting ! ... .
Het was al ver in de nacht, eer ik het Casino verliet. Een
wonderlike nacht was het voor iemand, die pas uit het
noorden was aangekomen! Zo onwerkelik. Zoel alsof het
al bijna zomer was. Ik kon er niet toe besluiten al dadelik
naar boord te gaan, en wandelde in mijn eentje langs de
zee onder een flonkerende sterrenhemel, zwart als fluweel
en bezaaid met fonkelstenen als de mantel van de nachtvorstin uit het sprookje. Een zachte wind uit zee woei
langs mijn verhit gezicht, en beneden bruiste de branding
om de rotsen. Het was zo zeldzaam mooi en goed hier
langs die aldoor zingende zee, onder deze flon.kerhemel in
die stille, wijde nacht .... zo mooi, dat je al het lelike van
zoëven vergat en maar stilletjes voortliep, en de vrede van
de nacht over je liet komen en nog maar glimlachen kon
om de dwaasheid van de mensen, die zich zo laten vervoeren door hun hartstocht voor de gele schijfjes en de
papiervodjes -met- cijfers-er -op .... Ik keek naar de machtige
gevaarten der bergen, die zich donker aftekenden tegen de
..

even lichter wordende lucht, waarin de maan begon te

stijgen.... ik luisterde naar het lied van de zee en de zachte
begeleiding, die de stille nachtwind speelde in de bomen....
en toen hield ik toch in eens wel weer heel veel van
Monaco!....
En langzaam, langs de verlaten Boulevard wandelde ik
terug, het Casino voorbij, waar veel licht naar buiten straalde, en wat mensen van de trappen kwamen met rood-verhitte gezichten, luidruchtig lachend, maar niet blij.... Het
is wel een land van schrille tegenstellingen, Monaco, en
tegenstellingen hebben hun aantrekkelikheid.... In het
smalle bed van mijn hut luisterde ik nog naar het golfgebruis buiten, wou zo lang mogelik wakker blijven, omdat
de eerste avond van een reis zo heerlik is als niets ter
wereld, maar ik was te moe en sliep al spoedig als een
roos. Sliep, tot ik wakker werd van een warm zonnestraaltje, dat precies in mijn ogen scheen ....
Zon alweer!.... Overmoedig haalde ik een licht zomerpak
uit mijn koffer, en ging blootshoofds de wal op.... Wat
een land!. ... Daar loop je in het begin van Februarie bloots 16
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hoofds, in een luchtig zomerpakje, vroeg in de morgen....
en je hebt het warm! Je gaat maar wat langzamer lopen....
de straat stijgt nog al.... En dan strijk je ergens buiten
neer voor een hotel, lekker in het zonnetje en bestelt een
ontbijt. Je kunt het je nog maar moeilik voorstellen, dat
dit alles werkelikheid is, maar niets went zo spoedig als
prettige dingen, en zo'n zomers temperatuurtje midden in
de winter is wel een van de prettigste dingen, die je je
kunt voorstellen. Ik vrees, dat ik een onbetamelik lange
tijd daar op dat zonnige terras .gezeten heb. De kelner ging
tenminste na rijp beraad een enorm zonnescherm uitdraaien, dat van het terras een diepe schaduwspelonk maakte. Het was vernuftig gevonden, want ik kon letterlik geen
schaduw zien en vluchtte dadelik de zon weer in.
Om de baai loopt een weg, die zigzagsgewijs naar de hoge
rotsen klimt, waar de kust met een wijde zwaai de grote
golf inbuigt. Het was een warme wandeling. Het zweet liep
met straaltjes langs mijn voorhoofd, en om mijn voeten
wolkte een fijn, wit stof, van dat lekkere poeierige zomerstof, dat je schoenen zo luchtig overwaast. Ik vond zelfs
dit stof aanbiddelik, omdat het zo echt bij de zomer hoort,
en omdat het toch gisteren nog winter was in Parijs. ...
Er was een zeilwedstrijd op zee, en er waren heel wat belangstellenden daar op de hoogte van Monaco. Ze maakten evenwel geen drukte zoals supporters bij een voetbalwedstrijd doen. Ze zaten maar op het lage muurtje langs
de weg, of in het gras op de helling naar zee er achter,
en keken zwijgend naar de ranke, witte scheepjes, die in een
grote cirkel over de blauwe watervlakte schoven, dansend
op de golven, een wit spoor achterlatend, schuim spattend
voor de spitse boeg. Het was er een fijn plekje om uit te
rusten, en dus huichelde ik ook maar een hevige belangstel ling voor de edele zeilkunst, en vleide mij lui in het gras.
Wat een weelde, daar zo in de warme zon te liggen braaien,
vóór je de diep blauwe eindeloosheid van de blinkende
zon, boven je de glanzende hemel, wolkeloos en als doorzichtig, en dan die wonderlike palmen, even gebogen over
je heen als waren ze nieuwsgierig, wie daar wel liggen
mocht en even verbaasd als jij, dat jij het werkelik was....
en de geur van bloeiende mimosa rond je hoofd.... en
bloemen bij je hand, rozen, en een fladderende vlinder....
En daar aan de overkant van de baai ligt Monte Carlo,
wit in de zon, klimmend tegen de berghelling op. Daar is
het Casino, en daar binnen is het nu alweer vol spelende
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mensen, die in krampachtige spanning het onnozele ivoren
balletje volgen, dat ze macht gegeven hebben over hun
leven..., wat er toch een massa zotten in de wereld rondscharrelen. Midden in dit paradijs vol zon en bloemen vlak
aan de oevers van deze wonderschone, blauwe sprookjes
tussen deze fantastiese berggevaarten, in dit zeldzaam-ze,
bevoorrechte land, waar je altijd zou moeten blij zijn en
lachen tegen de heerlike wereld en het prachtige leven ....
hier dobbelen ze van de vroege morgen tot diep in de
nacht, en denken nergens aan dan aan geld.... behalve
dan in de pauzes tussen ' twee spelrazernijen en aan sjieke
aanstellerij, aan ijdele weeldeparade, aan de middelen om
elkaar te overbluffen in wat de modemeneer dit jaar zegt,
dat elegantie is.
Teruggewandeld naar Monte Carlo door de zonnige straten,
waar een ware zomerwarmte hing, vond ik de onvergelijkelike tuinen van de prins, die opengesteld zijn voor het
publiek. Alle mogelike soorten palmen zijn daar bijeen gebracht, alle mogelike soorten cactussen ook, vreemde gewassen, lijkend op slangachtige gedrochten, vals groen,
overdekt met fijne stekels, waartussen rood en gele bloemen sterrelen. Heesters en bomen uit de oerwouden van
Afrika en Zuid-Amerika staan er over de gazons verspreid,
wonderlike planten, een tuin als uit een droom. Een stromend watertje slingert er door, met een klein watervalletje;
karpers en goudvissen keren en wenden in het heldere
nat. Het mooist blijven de statige palmen, koninklike bomen met de bevederde hoofden op hun slanke stammen
hoog boven alles uit. En het is er vrij rustig, want de
tuinen zijn niet betrokken in de paradeweg, waar het
„mondaine publiek" zich ophoudt. Dat vond ik op de wandelweg langs de zee. Ik kan niet zeggen, dat het mij bizonder geboeid heeft door originaliteit, dure of extravagante
smaak. De sjieke dame, die een zonderlinge aap met een
wit-en -zwart gestreepte staart aan een riem meevoerde en
derhalve stevig overtuigd was, iedereen de loef af te steken,
bleek een toppunt, maar het bleef naar mijn smaak nog
erg laag bij de grond. Misschien deed ze het om ouwe
mannetjes te treiteren; maar in ieder geval lag de bedoeling
om alle anderen te overbluffen er duimen dik op en daardoor werd het een nogal kinderachtige vertonvng. Voor de
rest was het niet interessanter of hinderliker dan Scheveningen-in-vol-seizoen. Maar er was iets, dat erger was en
mij veel van de schone dag bedorven heeft....
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Weet u, lezer, wat men verstaat onder: „duiven schieten ?"
Het is een soort publieke vermakelikheid. Nu is het bekend, dat onder de naam van publieke vermakelikheid heel
wat ploertigheden zich verbergen. Maar ploertigheid, zo
grof en barbaars als het duiven schieten is zelfs in de wereld
van het amusement een uitzondering. Het is zó intens
ploertig, dat het bijna overal verboden is. Alleen in het,
op vermakelikheidsgebied sterk vrij zinnige Monaco is het
tot op deze dag geoorloofd. Het edele vermaak gaat aldus
in zijn werk:
Beneden aan zee is een grasveld. Dicht bij het water staan
een vijftal groene hokjes, die uit losse wanden zijn samengesteld. Een touw loopt van de hokjes naar een overdekte
galerij 'onder de boulevard. Wanneer er aan het touw getrokken wordt, valt het kooitje in mekaar. En let nu goed
op, hoe de edelmoedige, zeer beschaafde en ontwikkelde
mensen, sinds vele eeuwen het barbarisme ontwassen, zich
vermaken! Zij staan met een geladen geweer onder de
galerij. Een knecht haalt een duif, een levende duif uit
een grote kooi en draagt die naar een klapkooitje op het
grasveld. Hij stopt het diertje er in en zet de wanden voorzichtig rechtop. Dan loopt hij terug en trekt aan het touw.
Het kooitje valt in mekaar. De duif stijgt klapwiekend op,
en nu is het grote ogenblik gekomen om u te amuseren:
de man met het geweer schiet de duif, even nadat ze haar

eerste wiekslagen gedaan heeft, uit de vrije lucht naar beneden. Veren stuiven in het rond. Soms, zelden echter,
is het beestje meteen dood. Gewoonlik is het alleen maar
vleugellam geschoten, of de pootjes zijn er af en het strompelt als een beklagenswaardig verminkt soldaatje door
het gras, of wentelt zich stuiptrekkend op de grond. En
dan komt de goed afgerichte hond, die ook meedoet aan
deze nobele sport, en pakt de duif in zijn bek. Als het
diertje niet dood is, tracht het weg te komen, vlucht fladderend, verzet zich nog als de hond het al in zijn muil
heeft. De hond evenwel haast zich niet, maakt zich ook
niet druk om het machteloze verzet. Hij legt de duif even
neer, zet er zijn poot op en geeft hem een paar knauwen,
die aan alle verzet zeer afdoende een eind maken, waarna
het brave hondje de bewijzen van des schutters vaardigheid kwispelstaartend naar de galerij draagt .... Soms gebeurt het, dat de duif niet opvliegt, maar verbaasd op het
ineen gevallen kooitje blijft zitten rondkijken. Dan schiet
de schutter niet: hij weet, wat de nobele sport eist; het
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zou laf zijn op zo'n gemakkelik doel als een stil zittende
duif te schieten. Daarom houdt men een houten bal bereid en gooit die naar het diertje, dat dan verschrikt opvliegt, waarna het dodelike schot valt. Aan de jagerseer
is dan voldaan....
Welk een gedachteloze wreedheid! Welk een mensonterende, laffe ploertigheid! Welk een gebrek aan fantasie !....
Want als de heren schutters ook maar een flauwe notie
hadden van wat ze doen, dan, geloof ik, zouden zelfs zij
niet meer de moed hebben, deze laaghartige „sport" te beoefenen ! Denk je even het geval in: de duif is misschien
dagen lang, misschien nog langer opgesloten geweest. Dan
komt de grote, ruwe hand, die het beet pakt en wegdraagt.
De gevangenschap in het donkere klapkooitje moet voor
het diertje al een heerlike bevrijding uit doodsangst zijn.
Daarna, in eens .... het wonder! De gevangeniswanden vallen weg! Er zijn geen tralies meer, geen gaas, geen harde
muren. Er is geen duisternis meer.... Vrij ! .... Eindelik
vrij!.... De grote blauwe lucht is de enige begrenzing ....
Daar is de zon!..... Daar is de zee!.... Daar zijn de wuivende palmen, de bloemen, de struiken .... Het is de levensaligheid ! .... Eén enkele, korte seconvervulling! .... De zaligheid'
de .... Dan .... vanwaar?.... waarom? .... een knal.... een
schok.... een scheurende pijn, en het stukje levensvreugde
één - hoopvol -moment tuimelt uit de lichte lucht naar-van
de aarde, verminkt, stervend, een bebloed vod.... En zelfs
het stille doodbloeden is het niet gegund.... een schrik kelik roofdier met hete muil en glinsterende tanden staat
plots als een monsterlik visioen voor de brekende oogjes.
De laatste hele botjes worden gekraakt in de harde bijt bek, het laatste arme beetje leven wordt weggescheurd
door de grage, wrede tanden van de hond ....
Is dat een vermaak voor mensen ? Als men het niet ver
wou uit stompzinnig gebrek aan fantasie, zou men-klaren
menen, dat er jaren gevangenisstraf op dit koud-wreedaardige moorden staan moest.... En de sportmen schieten
goed! 0, hoe heb ik staan hopen, dat er tenminste eens
één mis zou schieten! Dat er althans één duif het leven
af zou brengen en heerlik vrij wegzweven, de blauwe lucht
in!.... Maar geen enkele.... Alle schoten waren raak....
het waren bekwame schutters, be-won-de-rens- waar-di-ge
schutters. En toen dat juichende kinderstemmetje naast me
— 0 pappie, wat een mooi schot ! .... Bij het eerste schot,
pappie! Bij het eerste schot!
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En pappie lacht en juicht mee. Aan de openbare weg heeft
deze smerige moordenarij plaats. Kinderen staan er naar
te kijken.... Ziek van afkeer ben ik weggelopen, woedend
van verontwaardiging. En ik hou toch vol, dat ik niet
precies sentimenteel ben. De lafhartigheid van het bedrijf!
Bah ! .... En je raakt het niet kwijt. Ik ben terug gegaan
naar de tuinen, en daar een kop koffie gaan drinken buiten,
voor het „Café de Paris".... de koffie smaakte naar bloed.
En van de zeekant, voortdurend, de doffe slagen van de
geweerschoten. En bij ieder schot zeg je zachtjes: „weer
een duif.... weer een.... weer een leventje".... Bah ! ... .
Het had mijn hele, zo lustig begonnen dag vergald....
Ik verlangde nu maar één ding: dat de „Meteor" maar
gauw vertrekken zou. Hoe eerder we dit bedorven paradijs
verlieten, hoe liever ik het had....
Intussen had ik nog de tijd tot zes uur 's avonds. Een hele
middag. Ik ging dan nog maar eens op zoek naar een boekwinkel. En het enig teken van geestelik leven vond ik dan
in een kiosk, een armzalig straatwinkeltje, waar wat zes derangslitteratuur stond uitgestald, treinlectuur met hier
en daar een goedkope editie van een „erkend klassiek
werk".... Het stak wel erg kaal af tegen de winkels met
prijzen in vier en vijf cijfers van de juweliers en de pelswaren.... De geest is een heel wat goedkoper ding om te
onderhouden dan een vrouwenhals, of een paar rozige oorschelpjes! ... .
Gelukkig betrok toen eensklaps de lucht en begon het onbarmhartig te regenen! De zijden kousjes en japonnetjes
spoelden van de straten, de hotels binnen. De karretjes
met hun blinkend-natte paarden hobbelden met opgezette
kappen de druipende straten langs. De koetsiers glunderden. En mijn slecht humeur was tegen zo lustig neerkietsend
hemelwater evenmin bestand! Bovendien had het duiven
opgehouden, en vol leedvermaak om de angstige-schietn
gezichten van de overvallen dametjes en de niet minder
keurig opgedirkte dandy's liep ik langzaam verder in de
regen en had er plezier in me net als toen ik nog een
jongen was lekker nat te laten regenen. Dat kostte trouwens helemaal geen moeite, en toen ik aan boord terug
kwam, moest ik een volledig stel droge kleren aantrekken.
En daar was niemand, die mij een standje maakte. Alleen
mijn hutsteward trok een bedenkelik gezicht, maar ik lachte
hem vlak in zijn gezicht uit en toen lachte hij maar mee.
Het bleef heel de middag regenen. Wonderlik gezellig. De
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passagiers kwamen bij troepjes aan boord. Het was een
drukte van belang. Passen moesten geviseerd worden, want
het akelige, nesterige prinsdommetje doet grootscheeps mee
aan al de gewichtigheden, die grotere staten zich opgelegd
hebben, en je krijgt een deftig stempel op je pas, ten bewijze, dat je waardig bevonden bent voor een verblijf of
doorreis in het popperige rijkje. Overal wordt gesjouwd
met zware koffers en reistassen. Koffers als kleine woon
zijn erbij .... Iedereen zoekt zijn weg op het onbe--huizen
kende schip, dwaalt door de gangen, inspecteert hutnumfliers, tracht uit te vinden, waar de verschillende zalen zijn,
die hij een maand lang zal hebben te bezoeken. De machine
komt in actie, gromt als nijdig, omdat hij weer aan het
werk moet, stuwt een dreuning door het schip, als beproefde hij zijn krachten.
En het is een vreemde gewaarwording, al deze volstrekt
onbekende mensen langs je heen te zien gaai. met de wetenschap, dat je ze een volle maand om je heen zult hebben als je dageliks gezelschap, dat je met verschillende
van deze vreemden aldra op goede voet zult staan, dat je
je misschien verbeelden zult zelfs vriendschap met hen gesloten te hebben, en dat je over een maand vol weemoed
afscheid zult nemen.... en nooit meer iets van hen horen
of zien. Ook niet meer aan hen denken, anders dan aan
wel aardige lui, die je eens ontmoette, ergens op de wereld,
en wier gezicht je je niet eens meer kunt voorstellen ....
Nu zijn ze nog vreemden voor je, weet je niet eens hun
naam .... Straks worden ze wéér vreemden voor je, vergeet je hun naam weer.... Dat is eigenlik heel vreemd,
vooral als je het vooruit bedenkt, en met deze gedachte
in je hoofd de mensen aankijkt.... Wat ook zo'n mal idee
is, is dit: al deze reizigers zijn naar hier gekomen, waar
de „Meteor" hen wacht. Ze zijn gekomen uit alle hoeken
van de wereld, uit alle landen van Europa. Ze zijn allemaal
op tijd ergens in een trein gestapt en hebben zo of zoveel uur gespoord, en op het juiste moment zijn ze hier
allemaal present, en vinden de boot klaar liggen, hun hut
bereid, hun plaats aan tafel bepaald.... alles loopt als op
rolletjes. De wereld is een merkwaardig georganiseerd ding,
in sommige opzichten....
Het is aardig zo'n eerste middag aan boord. je maakt
ontdekkingstochten, verbaast je over de ruimte in dit schip
dat van de overkant van de baai gezien toch maar zo'n
klein, sierlik jacht lijkt. Een eetzaal, die aan ruim twee-
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honderd-en-vijftig passagiers een plaats biedt.... Een gezellige rooksalon, een lees- en muzieksalon.... reeksen frisse
badkamers. Er is geen verdeling in klassen op dit toeristenschip. De prijzen der hutten verschillen naarmate ze
meer of minder gunstig gelegen, groter of kleiner zijn,
maar overigens zijn aan boord alle passagiers gelijk, eten
aan dezelfde tafel, hebben dezelfde rechten, dezelfde bediening, het is één groot gezin, zoals de kapitein het uitdrukte, waarvan hij de gemoedelike vader is.
Op het thee-uur hadden de eerste onderlinge contactoefeningen plaats. Iedereen viel ergens neer, waar het hem het
best leek, en daar er overal voor meerdere personen gedekt was, moest je mekaar wel helpen of je althans verontschuldigen, als je voor iemand heen boog om jezelf te
helpen. Het gaat allemaal nog heel stijf en vormelik. De
mensen zijn vermoeid van de lange reis naar Monaco,
voelen zich nog niet thuis, houden zich nog wat afzonderlik in hun kleine eigen reisgezelschapje, kijken door de
patrijspoorten naar de felle regen, en verdiepen zich in
gissingen omtrent het weer in de naaste toekomst. De
regen boezemt ze geen angst in, maar ze zijn er niet gerust op, dat er niet ook wind zijn zal buiten.... en wind....
daar is de rechtgeaarde zeetoerist behoorlik bang voor.
De schim van de zeeziekte waart al rond onder de passagiers. Bereisde mensen, die alles al eens meegemaakt hebben, wijzen op de laaghangende wolken, die krijgertje aan
't spelen zijn, om de toppen van de bergen, en vertellen
met zeer deskundige gezichten, dat dit een onheilspellend
voorteken is. En verscheidene slachtoffers van deze onplezierige waarzeggerij worden al bij voorbaat bleek om hun
neus. Ze gaan naar boven, en kijken naar de zee, waar
overigens niet veel van te zien is door het zware regengordijn, dat de verten verhult. Zij houden hun hand in de
wind om zijn kracht te onderzoeken en komen tot de
slotsom, dat er om zo te zeggen geen wind is. De ten
overvloede ondervraagde leden der bemanning halen glimlachend de schouders op, en verzekeren iedereen, dat het
bladstil is, dat de zee als een tafel zijn zal en morgen het
mooiste weer van de wereld onze harten zal verheugen.
„De Middellandse Zee" immers.... Ik meesmuil.... Ik heb
nog herinneringen aan de Middellandse Zee van verleden jaar, en zij staat bij mij niet zoo goed aangeschreven
als in de schoolboekjes en de prospectussen van de scheepvaartmaatschappijen....
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Het donkerde vroeg die avond. En toen de kabels waren
losgegooid, en de scheepskapel begon te spelen, was het
al bijna volledig donker. De regen had zo goed als opgehouden. Alle passagiers stonden aan dek. Het was het grote
ogenblik, het begin van de reis, de sprong in het onbekende.
Langzaam verwijderde de blanke „Meteor" zich van de wal.
keerde zijn spitse boeg naar de doorgang tussen de pieren,
en schoof zachtjes zeewaarts. Enkele minuten, en wij waren
buiten in de grote baai.... zachtjes hieven de golven het jacht
op, spelenderwijze, wiegden het zoetjes heen en weer....
Het was een onvergetelik gezicht. De sprookjesstad tegen
de bergen was enkel nog zichtbaar aan zijn glinsterende
lichten. Een wonderlik fantastiese illuminatie in het donker van deze vroege avond. Zo vreemd en onwezenlik hingen al deze lichtjes in de zwarte duisternis, als felle ogen,
die ons achterna zagen, strak en met heimelike dreiging.
Hoe verder wij in zee kwamen, hoe vreemder de lichttover
werd. De afzonderlike lichten reiden zich aaneen tot guirlanden, ergens als door tovenaarshanden in de ruimte bevestigd. De rode en groene ogen van de havenlichten stonbeneden als een welbewuste afsluiting, decoratief.
de
De grote vuurtorens zwaaiden hun machtige bundels over
het toverachtige vuurfeest.... Het ogenblik van vertrek
was wel heel goed gekozen.... Op het achterdek stonden
wij bij elkaar, zwijgend en keken naar het ver en verder
wegwijkende lichtsprookje, zwijgend en geboeid. Snel schoof
de „Meteor" voort over de ronde golven, die hem ophieven
en weer lieten dalen als wilden zij de nieuwbakken zeevaarders schertsenderwijze laten voelen, waartoe zij in
staat waren. Het was een dreigend soort scherts, en er
waren mensen genoeg aan boord, die haar niet verstonden
en haar derhalve ook weinig op prijs stelden. Zij werden
er bleek van, en begonnen hulpbehoevend te kijken. Het
wondermooie schouwspel van de wijkende vuur-ogen in
de nacht boeide hen minder dan de onplezierige kwesties,
die zich in hun binnenste aan hen opdrongen met ongedachte overtuigingskracht. Weemoedig keken zij over boord
naar het bruisende, inktzwarte water, waar witte schuimpluimen over zwierden, wijkend, snel, zijwaarts uit van de
boot. Hun aandacht voor het schone waterbeweeg had
evenwel geen aesthetiese gronden....
Toen liep de scheepsjongen rond en sloeg de gong, om de
passagiers op te roepen voor het eerste diner aan boord....
De reis was begonnen....
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Het was nog wat stijf aan tafel. Men kende elkaar nog niet,
deed gereserveerd, uitermate hoffelik. Men stelde zich voor
aan de tafelburen, begon voorzichtige gesprekjes. De stemming was bovendien een heel klein beetje gedrukt, omdat
de zee zo onvriendelik deed en maar heel weinigen onzer
presies wisten, wat hun te wachten stond. De muziek deed
haar best om er wat stemming in te krijgen, maar het
lukte niet erg. Er was een tè sterk wantrouwen tegenover
de eerstvolgende uren.... En voor velen bleek dit wantrouwen later op de avond maar al te gerechtvaardigd....
De wind zwol een weinig aan, de zee speelde een weinig
baldadiger met ons schip, en vele ongewende magen speelden mee, zeer tot ongerief hunner benauwde bezitters, die
reden hadden de welvoorziene tafel van de „Meteor" en
hun eetlust van deze avond onvriendelik te gedenken. Het
werd vroeg stil aan dek....
Zo'n eerste avond aan boord is mij een zeer bizonder genot. Lang blijf ik zwerven aan dek, scharrel overal rond,
wandel van voor naar achter, klim op het botendek, waar
de wind vrij door je haren waait, en de nachthemel zich.
groot boven je hoofd welft. Ik weet, dat ik de meeste tijd
op dit hoogste dek zal doorbrengen, en bestudeer de situatie nauwkeurig, om alle hoekjes uit te vinden, waar je
lekker uit of in de wind kunt gaan zitten, achter de reddingsboten, of tegen de brug of in de buurt van de machinekamer. Ik vind daar boven nog een andere natuur
meneer, die tegenover mij-onderzk.HtisSye
aan tafel zit. Hij woont in Parijs, en moet naar Egypte,
voor familiezaken. Hij spreekt Frans met een komieke,
sombere intonatie. Hij kijkt ook somber. Hij is ontstellend
zwartgallig en trekt bij alles wat hij zegt een gezicht, alsof
hij je waarschuwen wilde, dat hij nu wel heel gewone
dingen zei, maar allerlei vreseliks verzweeg om je niet te
te verschrikken. Hij lacht nooit: hij glimlacht alleen zo nu
en dan, en op deze zeldzame ogenblikken ziet hij er somberder uit dan ooit. Het komt misschien, omdat hij een
naam heeft, die niemand in Europa kan uitspreken, en die
trouwens ook al een sombere klank heeft.
Hij heeft zijn kraag opgezet en beweert, dat het smerig
koud is. Ik troost hem met de mededeling, dat we naar
't zuiden varen en dat het dus wel warmer worden zal.
Hij voorspelt, dat het morgen nog kouder zijn zal. Ook
zal het morgen harder waaien, en dan zullen we met een
schip vol zeezieken zitten, en daar kan hij niet tegen. Het
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schip is te klein, constateert hij, en er zijn te weinig passagiers; het is te licht geladen en we zullen slingeren en
stampen.... verschrikkelik! .... En er zijn veel te veel Duitsers aan boord! En de thee was overigens van middag
veel te sterk; daar kan zijn maag niet tegen. Enfin.... een
mens moet zich weten te schikken, maar hij wou, dat ie
alvast maar veilig en wel in Egypte zat. Ik lach hem een
beetje uit, verdedig de thee en de Duitsers, prijs het schone
schip, en voorspel mooi weer. Hij duikt dieper in de kraag
van zijn jas, en heeft kennelik meelij met mijn ongemotiveerd optimisme.... hij kent de wereld beter! .... We gaan
naar de rooksalon, waar hij met een mistroostig gezicht
een glas whiskey-and-soda drinkt, en zich beklaagt over de
val van de Franse franc, die het zakendoen zo bemoeilikt.
Om hem te plagen verdedig ik de voordelen van de lage
frankenkoers.... voor buitenlanders, verwijt hem, dat hij
alleen aan zichzelf denkt en breng hem zo geheel en al
tot wanhoop. Maar wij nemen toch heel vriendschappelik
met een handdruk afscheid en zoeken onze hut op om
te gaan slapen....
Tevreden lig ik in mijn bedje en luister naar de geluiden
van het schip. Ik hou daar erg van en vooral de eerste avond
is het verrukkelik. Het herinnert je aan vroegere zeereizen,
en wat je daarbij ondervonden hebt. Allerlei herinneringen
duiken op aan voorvallen, die je vergeten had en die nu
plotseling door de macht der bekende geluiden weer helder voor je geest komen staan. Zo bruiste het water ook,
met precies datzelfde, slepende gemurmel, toen.... En zo
bromde de schroef, zo dreunde de machine, toen.... En
hetzelfde sissende golfgebreek tegen het buitenboord hoorde je, toen.... Ja.... en je schommelde ook net zo'n beetje
als nu, zo lekker wiegelend even heen en weer.... Het is
heerlik! Hoe kan iemand dat nu onaangenaam vinden ?....
Maar de meneer in de hut naast me denkt er heel anders
over! Ik hoor hem zuchtend steunen en al spoedig worden
de geluiden, die hij produceert van dien aard, dat ik de
deken over mijn hoofd trek om het niet meer te horen....
En dan slaap ik in met een zeer plezierige overtuiging:
een maand reizen vóór me, over zee en over land, naar
vreemde streken, onder vreemde mensen, naar de zon van
het zuiden....
En als ik wakker word, doordat er iemand op mijn deur
klopt, heb ik de gewaarwording, dat ik pas ingeslapen ben.
Maar het is zeven uur in de morgen en de steward komt
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binnen en brengt mij een kop thee met een biscuitje....
O je wordt schandelik verwend aan boord van de „Meteor"!
De steward is een vriendelike, genoeglike Noor, die Frans,
Duits en Engels spreekt. Ik weet niet, waar het aan lag,
maar wij spraken iedere dag een andere taal tegen elkaar;
het hing van het toeval af: het eerste woord 's morgens
was beslissend. Die dag was het Frans. Hij vertelde mij in
zeer grappige termen, dat de zee best was vandaag; het
regende alleen een beetje, maar dat zou wel beter worden.
En over een half uur zou hij mij warm water brengen. Hij
verdween en ik dronk mijn thee, en keek naar het vale
licht, dat door de patrijspoort naar binnen viel en dat verdacht veel herinnerde aan een grijze Hollandse regendag ... .
En de „Meteor" danste over dat „beste" zeetje, zo vrolik,
dat ik begon te vrezen voor het humeur van onze passagiers ! Derhalve draaide ik me nog eens met het gezicht
naar de wand en sliep nog een deuntje....
Ik had wel gelijk gehad: de speelse bui van de zee werd
door de passagiers zeer weinig op prijs gesteld. Zij bleven
beledigd in hun hut, of scharrelden strompelend over het
dek rond, mopperend en in voortdurend conflikt met hun
benen, die altijd ergens anders neer kwamen dan hun eigenaars berekend en gewild hadden. Het was wel wat koud
ook en de regen werkte niet mee om de zeeziekige humeuren te verbeteren. Eerst tegen lunchtijd werd het beter, de
zee rustiger, de lucht minder dreigend. En na het gongconcert van de scheepsjongen kwamen de passagiers voor
de dag en schaarden zich om de tafels in de eetzaal. Ze
zagen nog een beetje groen in hun gezicht en keken verongelijkt, maar al etende knapten zij zienderogen op en
weldra hoorde je er al hier en daar een lachen. Mijn vriend,
de Syriër, evenwel lachte niet. Hij keek somber rond en
voorspelde een hevige storm tegen 's middags vier uur, verdiepte zich in beschouwingen omtrent de gevoelens, die
dan de niet tegen de zeeziekte opgewassen ingewanden der
arme plezierreizigers zouden doorscheuren, en schudde mistroostig zijn pessimisties hoofd.... Maar hij kreeg geen gelijk: het weer verbeterde met ieder ogenblik, en de passagiers leefden geheel en al op. Zij begonnen aan sport te
doen ....
0, deze sport!....
Het meerendeel der passagiers bestond uit Engelsen en
Amerikanen. Het Angelsaksiese ras moet bepaald een of
andere afwijking hebben, een aparte hersenkronkel voor
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sport, een sportknobbel op de schedel of zoiets! Ze kunnen beter zonder eten dan zonder sport. Nauweliks zijn
ze even van hun zeeziekte hersteld of ze kijken rond met
speurende ogen of er niet wat sport te bedrijven valt. Andere
nationaliteiten liggen nog enige uren in hun dekstoel en
danken de hemel, dat ze zich niet hoeven te bewegen. De
Engelsen denken al aan competitiewedstrijden. Het heeft
mij ten slotte verwonderd, dat ze ook de zeeziekte niet
tot een sport verheven hebben, en matches georganiseerd
in al de verschijnselen, die deze onaangename kwaal vergezellen. Een scheepvaartmaatschappij, die veel met Engelsen te maken heeft, zorgt voor sport aan boord. Het
hoeft niet erg opwindend te zijn op zichzelf, als je er maar
wedstrijden in houden kunt. En zo hadden wij dan aan
boord van de „Meteor" verschillende soorten sport, die
alle mijn verwondering wekten door hun kinderlike onschuld. In het begin meende ik, dat niemand er naar om
zou kijken, dat het een vergissing moest zijn: er waren
geen kinderen aan boord! Maar de organisatoren van de
reis kenden hun pappenheimers beter, en met hartstocht
wierpen de Engelsen zich op de kinderlike vermakelikheden, die de glimlachende deksteward voor hen gereed gemaakt had.
Daar was b.v. een zwart bord met hokken, waar cijfers in
stonden, terwijl bovenaan een paar ossekoppen prijkten.
Nu moest je met gummi - schijven een voor een in de hokken met de nummers werpen, opklimmend van 10 tot 100,
waar na de ossekoppen moesten worden beworpen, terwijl
de partij beëindigd werd door in afdalende reeks opnieuw
de cijferhokken te raken. Wie het eerst alle fasen doorlopen had was overwinnaar.... Dan stond er een tobbetje,
waarin je ringen van touw moest mikken. Wie er het eerst
een bepaald aantal in gegooid had, had de partij gewonnen. Verder waren er nog cirkels op het dek getrokken,
twee in elkaar. Daar moest je ook ringen van touw in
keilen en dan telde het meer,. naarmate je dichter bij het
middelpunt kwam. Ook was er een „dekbiljart ". Dat was
een soort hinkhok, verdeeld in verschillend genummerde
vakken. Van een afstand moest je daar houten schijven
in schuiven met een schopje aan een lange steel. Je kon
er elkaars schijven uitgooien en dat maakte dit sportje tot
de meest opwindende aan boord. Ook kon je met elkaar
wedijveren in het werpen van ringen om een opstaand
stokje. En op het achterdek was een tennisnet opgehangen.
29

Met ballen slaan was uitgesloten natuurlik, maar daarom
tenniste men toch even lustig: men wierp eenvoudig naar
elkaar, met ringen van touw alweer.
Ik heb er lang over nagedacht, hoe volwassen mensen op
een reis in de Middellandse Zee, door Palestina en Egypte,
door Griekenland en Sicilië, zo zonder ophouden hun
grootste aandacht wijden kunnen aan al deze kinderlike
spelletjes! Men beweert, dat het Engelse ras zo handig
is, en daarom zo van sport houdt. Ik ben na zorgvuldige
waarneming tot de conclusie gekomen, dat het precies
andersom is: de Engelsen zijn schrikbarend onhandig, en
daarom hebben zij zoveel liefhebberij in al deze handigheidsspelletjes. Natuurlik heb ik ook wel eens meegedaan,
maar het verveelde mij enorm. Na een paar keer gooide
ik de gummischijven allemaal achter mekaar precies op
de vereiste nummers, de ringen midden in de cirkels, in
het tobbetje, om het paaltje. Het was schrikkelik vervelend!
De Engelsen nu vertonen een zeer opmerkelike virtuositeit
in het missen van hun doel. Ondanks alle mogelike dagelikse oefening krijgen ze nooit enige zekerheid in hun worp,
en dat geeft de spanning aan hun sport, het opwindende
aan hun naïeve spelletjes: zullen ze deze keer nu raak
gooien of niet? En tot het eind toe bleef het geval twijfelachtig : je wist nooit wie het winnen zou. Ze waren allen
gelijkelik onhandig!.... Vandaar vermoedelik hun anders
onverklaarbare hartstocht bij die onnozele oefeningetjes,
waarmee ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig
waren. Met een verwonderlike toewijding. Met een overg ave en een belangstelling, die weinig minder dan aan
waren. Zij vergaten er letterlik alles door. Zo mooi-doenlik
kon de zee of de lucht niet zijn, zoo heerlik kon de zon
niet ondergaan in een bed van vuurwolken, in een zee van
louter vloeibaar goud, of de Engelsen bedreven hun sport
zonder ergens anders op te letten, zonder de minste aandacht
voor iets anders dan hun ringetjes en hun schijfjes. Zo wonderlik mooi kon de afvaart uit een haven niet zijn, of zij
waren alweer verdiept in hun werplief hebb^rij en keken
noch naar de wijkende kust, noch naar de naderende
eindeloosheid der wateren. De derde dag aan boord was
er al een wedstrijdcomitee benoemd, en hingen er competitie-lijsten op het achterschip met de namen der deelnemers. En tot de laatste dag waren zij ijverig doende met
hun lieve sportjes, wereldvergeten, aandachtig, met ernstige gezichten de kansen besprekend, zich uitslovend om
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de mensen van andere nationaliteit, die ook meededen, in
het verbazingwekkendste koeterwaals de stand van de wedstrijden uit te leggen. En de avond, waarop de prijzen werden uitgereikt, moet voor velen hunner het hoogtepunt van
heel de reis geweest zijn!.... Toen werd eindelik hun ijver
en toewijding beloond.
Die eerste dag in volle zee, na de middag, toen het schip
maar flauwtjes meer schommelde, begonnen zij zich voor
de verschillende soorten sport te interesseren. Zij gooiden
met de ringen en de schijfjes, die dartel wegrolden, zij gaven
hevige stoten tegen de houten schijven van het dekbiljart,
zij lachten van vreugde, wetend, dat zij zich onderweg op
zee niet zouden vervelen!.... Wij voeren tussen een paar
eilanden door, die met steile rotswanden uit zee opstonden, bruingeel en zwart, vol fantastiese holen, hogerop begroeid met struikgewas. De zee werd blauw, de zon begon
te schijnen, het werd een heerlike namiddag. Doorschijnend als groenblauw kristal was het bewogen water langs
de boorden. De Engelsen keken niet op of om: zij hadden
betere dingen te doen, zij bereidden zich voor op de onvermijdelik komende „competitions", die de reis voor hen
tot een evenement zouden maken .... als zij kans zagen
een of meer prijzen in de wacht te slepen.
Mijn Syriese vriend keek ontevreden naar de spelende Engelsen, die hun wijde sportbroeken hadden aangetrokken,
en rondstapten met zwaargezoolde schoenen, sporttermen
knauwend, zeldzaam in hun element, en niet minder in
hun knollentuin.
— De idioten, smaalde hij. Let eens op: ze scheien er niet
uit vóór ze in Monaco weer voet aan wal zetten. En wat
een egoïsten! Bedenk es, dat misschien op dit zelfde ogenblik de Franse franc weer een punt naar beneden duikelt,
en mij verder ruïneert.
— En die prachtige eilanden, zei ik, waar ze geen spoor
van aandacht voor hebben!
Hij keek even minachtend naar de voorbijschuivende kusten
en antwoordde met een duister gezicht:
— Die stukken kale steen daar? Ze hebben groot gelijk,
dat ze daar niet naar kijken. Onbewoond. Niks mee te
beginnen!
Waaruit ik concludeerde, dat ik al even verachtelik moest
zijn als die sportbedrijvende idioten: alleen de aard van
onze stompzinnigheid verschilde....
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Napels
OEN de steward mij de volgende morgen kwam
wekken, lag de „Meteor" onbewegelik stil. Door de
openstaande patrijspoort keek ik tegen de wand
van een zwarte loods, die glom van het nat. Regen
mieserde triestig neer.... Dat was het eerste, wat ik van
Napels zag... Het strookte niet met de voorstelling, die ik
ervan had .......
Napels ....
Het leek meer op Holland, zoals dat zich vertoont op zijn
meest onvoordelige dagen. Grauw was de lucht, laag en
duister. Een akelige motregen viel en verhulde het verschiet.
Nauweliks zag je achter de stad de vage omtrekken van
de bergen, waarvan er een de Vesuvius zijn moest, die je
niet eens aan zijn overbekende vorm onderscheiden kon,
zo laag hingen de wolken er omheen.
In mijn eentje liep ik de stad in. De havenemplacementen
was ik nog niet uit of ik had al een begeleider: een sjofele
meneer, die mij de verrassende mededeling deed, dat hij
mij Napels zou laten zien. Ik vertelde hem, dat ik er de
voorkeur aan gaf, Napels alleen te zien. Hij trok een ongelovig gezicht, vroeg hoe ik het maakte, wenste mij een
prettige wandeling en stapte naast mij voort. De brede
.

straat liep uit op een plein met een merkwaardig lelik

standbeeld.
— Linksaf, signore! kommandeerde mijn begeleider.
Om mijn onafhankelikheid te demonstreren sloeg ik rechtsaf. Hij haalde de schouders op en sloeg mee rechtsaf.
— Caro mio, zei ik, je moet zelf weten wat je doet, maar
je verliest je tijd. Ik zal je geen rooie centime betalen, al
loop je de hele dag met me mee.
De man glimlachte beminnelik. Daar was het hem immers
helemaal niet om te doen! Ik beviel hem, en daarom wou
hij mij Napels nou eens laten zien. Misschien had ik wel
een sigaretje voor hem? Nee, dat had ik niet. Nou, ook
al goed, hij herinnerde zich nog juist bijtijds, dat hij er
zelf had. Of ik ook opsteken wou. Ik toonde een sterke
walging voor stinkend rooktuig, maar hij was niet te beledigen.
De Napolitanen liepen kouwelik in de regen. Soldaten hadden hun cape over de schouder geslagen op de manier,
die je bij ons nog alleen maar op het toneel ziet, als er
romantiese stukken gespeeld worden. De straten waren ge32

plaveid met enorme brokken steen, van een halve meter
in 't vierkant. En ze lagen niet al te gelijk, zodat de auto's
af en toe bedenkelike sprongen maakten, en de ezeltjes
voor de karretjes van groenteboeren meermalen de grootste moeite hadden om hun vehikels uit de gaten te trekken.
— La bella città ! zei bewonderend mijn zonderlinge metgezel. Om hem te treiteren beweerde ik, dat Napels helemaal geen mooie stad, maar integendeel het vuilste moddergat was, dat ik tot nu toe gezien had.
— U hebt wel gelijk! zei de verschrikkelike kerel.
Zonder hem nog een antwoord waardig te keuren, liep ik
naar de overkant van de straat, waar ik een bankgebouw
zag. Ik moest Italiaans geld hebben. Bij de deur had hij
mij alweer ingehaald en zei goedkeurend:
— Een hele goeie bank, signore. Betaalt altijd de hoogste
koers.
Het duurde ruim een kwartier, eer ik weer buiten kwam.
De hardnekkige gids stond trouw op me te wachten, en
nauweliks had ik een voet buiten de deur, of hij nam
energiek zijn taak van voorlichter weer op, wees naar
drie geuniformeerde kwibussen met zwarte hemden, en zei
verklarend:
— Fascisti !
— Is het onder fascisties bewind geoorloofd, onschuldige
mensen het leven ondragelik te maken? vroeg ik hem op
de man af.
— N-no, signore, antwoordde hij onzeker.
— Mooi, zei ik glimlachend. — Dan zal ik eens aan deze
heren gaan vragen wat ze van jouw gedrag denken.

En resoluut stevende ik de straat over. Toen ik halverwege was, keek ik eens naar hem om. Ik zag hem nog net
met verwonderlike snelheid om de hoek van een zijstraat
verdwijnen.... je kan zeggen wat je wilt, maar de fascisten
hebben er de wind onder .... ik haalde verlicht adem,
dankte de hemel voor mijn lumineus idee, en ging tevreden
aan het zwerven.
Misschien zie je met een gids bij je in korte tijd veel meer
van een vreemde stad. Best mogelik. Maar ik hou niet van
gidsen. Ik hou meer van de nukken van het toeval. Ik ken
geen groter genot, dan in mijn eentje rond te zwerven
door een stad, die ik niet ken, zo maar kris kras de straten
door, de pleinen over, hoeken om, zonder ook maar een
spoor van benul, waar ik terecht zal komen. Het is heel
waarschijnlik, dat je op deze manier een paar officiëel
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erkende „bezienswaardigheden" zult overslaan, maar het is
zeker, dat je zó een indruk van de stad meeneemt, die je
nooit krijgt, als je je toevertrouwt aan de leiding van een
gids, die je alleen datgene van een stad laat zien, wat in
de reisboeken vermeld staat als interessant. Natuurlik
ontmoet je ook deze dingen op je weg, wanneer je alleen
zwerft, maar je gaat niet stelselmatig van het ene naar het
andere. Je hebt gelegenheid om overal stil te staan, waar
je maar wilt, om onmogelike straatjes in te slaan, waar geen
gids, die zich respecteert, je anders brengen zal. En gidsen
respecteren zich allemaal betreurenswaardig erg!....
In Napels begint het Oosten al zo'n beetje. Alles wat het
Oosten karakteriseert, vind je, een beetje bescheidener van
afmeting weliswaar, in Napels al. Menigten van bedelaars
roepen er je hulpvaardigheid in. Op de onbeschaamdste
manier vertonen zij op straat hun gruwelike verminkingen.
Zij zitten tegen de huizen, blind, lam, met ontblote armof beenstompen, ze kruipen op handen en voeten rond, in
onbeschrijfelike vodden gewikkeld, waar overal het naakte
lijf door gluurt, als uitermate afschuwelike honden, en kermen om medelijden, roepen Gods zegen over je af, als je
maar wat wilt geven. De dom wordt stelselmatig belegerd
door een verzameling bedelaars, de een al afgrijseliker dan
de ander. Een klein krukkenlopertje was daarbij, met een
allerliefst kindergezichtje, vuil om van te rillen, met merk-

waardige snelheid voorthompelend van de ene kant naar
de andere, aldoor loerend waar „vreemdelingen" waren. Hij
was niet groter dan een kind van drie jaar, maar hij was
volwassen. Het was een wonderlik kereltje. Hij glimlachte
zo zonnig en uitnodigend, dat je hem wel wat geven moest,
al had je nog zo'n afschuw van al dat ellendige gebedel.
Hij zag er zo beklagenswaardig en zeldzaam lief uit, met
zijn kleine mismaakte lijfje, zijn zwaarmoedige bruine ogen
en zijn bleek kindergezichtje .... Toen kwam er een toerist,
en wou al de bedelaars van de dom bij elkaar kieken. Dadelik nam het dwergje de leiding, en toen de kiek gemaakt
was en de toerist voor den dag kwam met zijn „honorarium" voor de medewerkende artisten, bracht hij hem met
zijn liefelikste glimlach aan het verstand, dat hij veel te
weinig gaf. Zo aardig lachte hij daarbij, dat de meneer, die
natuurlik toch al veel te royaal geweest was, bezweek en
nog wat overvloediger over de brug kwam. De andere bedelaars, een stokoude man, een blinde en een gebochelde
idioot drongen om hun makkertje bijeen om hun deel te
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ontvangen. En toen ontpopte het ziekelik-tere dwergje zich
als een brutale rover, die de stakkers gaf, wat hij kwijt
wou zijn en bijna alles voor zichzelf hield. De protesten
der anderen hielpen hun niets. Hij schreeuwde en schold
met een kwaadaardige krijsstem, en griste ineens de idioot
het geld, dat hij hem al gegeven had, weer uit de hand
en ging ermee aan de haal naar de andere zijde van de
domgevel, snel weghompelend op zijn krukken., een wonderlik stukje onheil. En de idioot stond naar zijn lege hand
te kijken en gromde onverstaanbare geluiden, waarop hij
plotseling zachtjes begon te huilen. En de kleine duivel aan
de volgende deur stond in zichzelf te grinniken van pret
om de sluwheid, waarmee hij de minder snuggere collega's
zo handig te pakken had genomen. Mijn sympathie voor
het ongelukkige dwergje was in eens een heel stuk bekoeld: blijkbaar leefde er een weinig schone ziel in dit zonderlinge wezen met zijn engelenogen en zijn onschuldig,
vriendelik gezichtje....
Behalve in zijn talloze bedelaars lijkt Napels ook in zijn
onzindelikheid op het Oosten. Onbeschrijfelik smerig zijn
er de nauwe, kronkelige straatjes, waar uit de poorten, die
naar binnenplaatsen leiden, drommen kinderen dringen, de
een al viezer en onverzorgder dan de ander. De binnenplaatsen zelf lijken meer op mestvaalten dan op iets anders, en de lucht, die in deze buurtjes hangt is volkomen
voldoende om je voor een hele dag je eetlust te benemen.
De straathandel tiert er welig, en er worden vooral eetwaren verkocht. Visstalletjes met velerlei soorten zeegedrochten, die mij voor het ineerendeel onbekend zijn. Maar

wat ik wel ken, en wat ik niet wist, dat door mensen gegeten werd, dat zijn de inktvissen, die hier bij massaas
verkocht worden, rauw zowel als gebakken. Je ziet ze er
mee lopen, bleke, gevilde beesten, de griezelige grijparmen
met de zuignappen slap slingerend tot op de straatstenen.
De Napolitanen beweren, dat het erg lekker is, maar ik
heb het niet over mijn hart kunnen verkrijgen ervan te
proeven.
Vreemd is het, als je in zo'n onooglik achterbuurtje door
een fraai gewelfde poort plotseling een binnenplaats ziet
van een wel ongewoon, een bijna vorstelik voorkomen. Een
mooi gebeeldhouwde. maar sterk beschadigde fontein met
zware palmen er omheen, in de muren rondom sporen van
frescoschilderingen, totaal verweerd, afgebrokkelde friezen lijsten onder de ramen van de eerste verdieping. Een oud
35

paleis ? Een vroegere patriciërswoning? In ieder geval nu
een huurkazerne, waar in de ene hoek een slonzige vrouw
hout zit te hakken, in een andere een oud mannetje schoenen zit te flikken en drie smerige, maar allerliefste kindertjes met ernstige gezichten vlooien zoeken uit de pels
van een geduldige straathond, die zich zuchtend laat om
en om wentelen naar de luimen van zijn ijverige vriendjes.
Maar bij de deur waarvoor dit aandoenlike toneeltje zich
afspeelt hangt een deftige koperen naamplaat van een notaris met een lange, welluidende naam.... Een laatste restje
van de vroegere grootheid ? En hoe komt een notaris ertoe, in zo'n vies omgevinkje zijn kantoor te houden? Wat
voor zaken mag hij hier wel drijven ? .... Het is waarlik iets
uit het Oosten, waarde tegenstellingen ook zo onwaarschijnlik dicht bij elkaar liggen!
De regen hield op en langzaam kwam de zon door de
wolken kijken. Toen kreeg Napels een geheel ander karakter opeens. Het was net, of je het vuil op de straten
en tegen de huizen niet meer zag. De mensen ook leken
blanker, de bedelaars minder wanhopig verwaarloosd. De
nauwe straatjes werden van troosteloze achterbuurtjes plotseling romantiese schilderijtjes, fel van lichtval, met diepviolette schaduwen, en de kerels met hun rode ceintuur
en hun verschoten flambard zagen eruit, alsof ze waren
weggelopen uit een af andere roversvertelling. Het hele
straatleven was anders geworden. Alle vaalheid was er uit
weg, alles was met één slag doorbrand geraakt van kleuren en hevig lichtspel. De vensters waren holen van duisternis, en tegen de muren vlekte het zongeplas, en in de
palmen fonkelden de achtergebleven regendroppels als felle
juwelen. En daar was weer die vreemde gewaarwording:
de zomer! .... Zwoel was het in die vochtige atmosfeer, en
je kon je regenjas niet meer aan velen! In de zon was het
wonderlik, brandend heet aan je nog op de winter ingestelde huid.... 0, nu was Napels toch wel een heel mooie
en interessante stad! ....
Door al de kronkelstraatjes der volksbuurten met hun
druk straatleven kwam ik toch weer in de „betere" wijken,
in de brede straten en op de grote pleinen, waar de vreemdelingen meer gewone verschijningen zijn, en waar ik er
ook verscheidene van onze boot ontmoette, allen zorgzaam in de hoede van kakelende gidsen, die met brede
gebaren aanwezen, wat de toeristen mooi moesten vinden.
Het meest gebruikte vervoermiddel in Italië is nog altijd
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het tweewielig rijtuigje. Erg solide zien ze er niet uit en
tot tweemaal toe zag ik er een omduikelen, omdat er een
wiel af liep. De passagier sprong er dan met verwonderlike handigheid uit, en stond tegelijk met de koetsier op
de keien. Het paard stopte, keek even om en wachtte dan
rustig de dingen, die komen zouden. Veel woorden werden niet verspild, de passagier betaalde de rit, voor zover
die volbracht was en ging te voet verder of riep in ontroerend vertrouwen een ander rijtuig aan, dat er even wrak
uitzag. En de koetsier, geholpen door een bereidwillig voorbijganger, zette het wiel weer vast, klom op de bok en
solliciteerde naar nieuwe helden, die op een sukkeldrafje het
ongeluk tegemoet wensten te rijden. De mensen op straat bleven er niet eens meer voor stil staan, waaruit ik concludeerde, dat het dus wel ieder ogenblik moest voorkomen.
Wat je lust om van deze vervoermiddelen gebruik te maken nu juist niet verhoogt!
Op een smal plein vond ik dan het beroemde „Museo
Nazionale". De musea in Italië zijn niet kosteloos toegankelik. Je moet er vier lire entree betalen, dat is tegen de
huidige koers ongeveer twee kwartjes. Ik vrees, dat de
kunstschatten op deze wijze voor de bevolking niet bizonder
veel opvoedende kracht zullen ontwikkelen, en wel bijna
uitsluitend dienen tot instructie of vermaak van de vreemdelingen. Wat eigenlik niet de bedoeling van musea is.
Beneden is de ruimte voornamelik ingenomen door antieke
beeldhouwkunst. Er is veel moois bij. Maar ook veel, dat
bewijst, hoever in het oude Rome de kunst van Griekenland al tot ijdelheid verworden was. Tot knap kunnen zonder bezieling, tot handwerk in dienst der persoonlike eerzucht en praalhanzerij. Zo'n hele reeks Romeinse redenaars
bijvoorbeeld, allen met een arm sierlik uitgestoken in overtuigend gebaar, allen in de fraai-geplooide tunica gehuld,
allen het hoofd edel geheven, de blik fier vooruit..., het
is afgrijselik vervelend, het ontroert geen ogenblik, het vertelt je alleen, dat er in Rome veel oratoren waren, die
geld genoeg hadden om zich de weelde te veroorloven een
knap beeldhouwer te betalen voor het „vervaardigen" van
een standbeeld voor hunne hoogwaardigheden. Ze beseften
enkel maar niet, dat de kunstenaar, al of niet opzettelik,
slechts hun vervelende en minderwaardige ijdelheid uitbeeldde. En zo staan ze daar nu al die eeuwen nog te kijk in
hun zielige zelfingenomenheid, hun gebrek aan inspirerende
kracht.... een waarschuwend voorbeeld voor O.W.ers van
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latere datum.... Die het wel nooit zullen begrijpen overigens.
Er zijn echter ook werken genoeg, die een geheel andere
taal spreken. Nobele, krachtige koppen van interessante
mannen, vol karakter. Kleinere beeldjes, waaronder de allermooisten zijn, zwierig en met veel liefde geschapen.
Zoals in al deze musea is er natuurlik een overweldigend
teveel, en in je herinnering verwarren de dingen zich hopeloos.
De pinacotheek, de schilderijenverzameling, is hoger gevestigd. Nooit zag ik zo'n trieste inrichting als dit onderdeel van het museum. Kaal en koud, kleine zalen, die er
zeldzaam verwaarloosd uitzagen. Er zijn wel mooie dingen
anders: enkele prachtige werken van de oude Breughel,
„De Blinden", een landschap, de Boosheid der Wereld, die
de Vroomheid bedriegt. Er is ook een schone Rembrandt,
wat landschappen van Ruysdael. stukken uit de Italiaanse
Renaissance natuurlik, ook merkwaardige primitieven. Maar
de akelig naargeestige omgeving is oorzaak, dat veel genot
voor je verloren gaat.
Het interessantst is de bovenste verdieping, waar alles bijeen
gezet is, wat men opgegraven heeft in de bedolven steden
Herculanum en Pompei; beeldhouwwerk, mozaïeken, fresco's (wandschilderingen), munten, gebruiksvoorwerpen. En

wel buitengewoon belangwekkend is het, hier op te merken (als men het bij geval nog niet wist), hoe geweldig
sterk inspirerend de erotiek, de liefde, die zich niet tot de
zedelikheid bepaalt, op de kunstenaar werkt. Daar zijn
werken bij van een genialiteit, een spanning van kracht
en wil, die door niets te evenaren zijn. De eigenaardige
natuuraanbidding der oude heidenen voerde hen tot bekentenissen, die Onze zedeleer niet meer voor haar rekening zou nemen, al is zij daardoor nu juist niet meteen
van die heerszuchtige natuur „bevrijd "! Veelzeggend is echter
ongetwijfeld het feit, dat deze in conventionaliteit welhaast
vastgelopen Romeinen, plotseling kunstenaars van zeldzame
kracht en eigenheid worden, zodra zij zich laten vervoeren
door hun erotiese onderwerpen. En trouwens niet alleen
de omeineni....
In Napels behoef je niet als in Monaco, te zoeken naar
een boekwinkel. Je vindt er een bij iedere twee passen.
En de meest verschillende. Tegenover het „Museo Nazionale" is een winkelgalerij met arcadenbouw. Onder de arcadenbogen zijn ganse reeksen boekenstalletjes, waar ieder
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iets van zijn gading vinden kan, van de bloederigste colportageroman (die blijkbaar in Italië nog een groot debiet
vindt, want je ziet ze overal en in alle soorten!) tot de
werken der klassieken en ultra-modernen. Een boekenstalletje kost mij immer tijd. ... en geld.... En ze waren
zo heerlik, die boekenstalletjes daar in Napels onder die
arcaden tegenover het „Museo Nazionale".... Er werd niet
zo geweldig veel verkocht, maar er werd zoveel te meer
gepolitiseerd. Hele trossen mensen van alle leeftijd stonden
er dicht opeen gedrongen, en praatten met wijde schreeuwmonden en gesticuleerden er allerhevigst bij. Ik verstond
er niets van, maar de herhaaldelik genoemde naam van
Mussolini deed mij begrijpen, dat het over de politiek ging.
Het was al ,.fascisti" en „popolari" wat de klok sloeg, en
ook de „socialisti" werden danig in het geding betrokken.
Wat de meningen der onderscheidene politieke tinnegieters waren over de verschillende partijen weet ik niet. Wel
dat er twee plotseling tot zulke wijd uiteenlopende conclusies kwamen, dat zij het met hun mond niet meer voldoende tot uitdrukking konden brengen, en daarom meer
doorslaande argumenten te hulp riepen. Zij rolden vlak
voor mijn voeten als woedende honden om en om, en belangstellend zag ik toe, hoe zij beproefden elkaar gezonder ideeën in het hoofd te beuken. Tot ze van de stenen
trapjes in een grote modderplas rolden, en er onder daverend gelach van het auditorium een ontijdig en nog al
nat en kledderig slot aan de geanimeerde discussie kwam. De
verrassing volgde toen nog, want de twee kemphanen begonnen dadelik elkaar van de opgedane modder te reinigen en
vingen al doende onverwijld opnieuw aan te disputeren.
Toen kon ik er niet meer uit wijs worden en ging verder.
Weer verdwaalde ik in de nauwe straatjes, die kronkelden
tegen de hoogten op, en vol hingen met wasgoed, kunstig
bevestigd aan touwtjes met katrollen, dwars over de straat,
van even manshoogte tot aan de kroonlijsten der daken
toe. Die dag hadden de huismoeders geen geluk, want
nauweliks waren ze gereed met het uithangen van haar
natte was in het eindelik gekomen zonnetje, of de lucht
werd weer donker en een heftig onweer brak los, vergezeld van een onhebbelike wolkbreuk, die het volk van de
straten joeg en deze straten zelf in een oogwenk in beken
en snelstromende rivieren veranderde. Ik was een „ristorante" ingevlucht en maakte van de gelegenheid gebruik
,om zonder tijdverlies de inwendige mens een beetje te ver39

sterken. Het was een hevig, echt zomers onweer, en het
deed mijn Hollands hart goed te bedenken, dat het toch
nog maar Februarie was. Dat gaf aan het onweer voor mij
een geheel eigenaardige bekoring, en achter het raam mijn
broodje etend, glimlachte ik tegen de overstroomde straten
en tegen de felle bliksemstralen, die onophoudelik hun valse
schijnsels over de drijvende stad joegen.... Muilezels voor
lage, wrakke karretjes stonden bibberend in de stromende
regen; de mannen, die er bij hoorden, hadden zich in veiligheid gebracht onder inrijpoorten en portieken, en stonden daar met zakken over hun hoofd of in fantastiese
mantels gehuld het einde van het onweer af te wachten.
En een half uur naderhand stond de zon weer stralend
aan een blauwe hemel en het straatleven nam opnieuw
zijn loop. De lucht was gezuiverd, voor vandaag was de
zon baas.
Het was in de buurt van het station, vanwaar de treinen
naar Pompei vertrokken, dat een twede gids mij aansprak.
— Het is te laat, meneer, om nog heen en terug naar
Pompei te gaan, deelde hij mij mee. Er was geen haar op
mijn hoofd, dat er aan gedacht had naar Pompei te gaan
vandaag. Ik zei maar niets en liep rustig door. De ander
liep naast mij voort, en babbelde heel vriendelik en onderhoudend. De volgende morgen wilde hij met genoegen
mijn gids zijn naar Pompei of hogerop naar de krater van
de Vesuvius, al naar ik wenste.
— U is wel vriendelik, zei ik beleefd.
De man haalde de schouders op, glimlachte en zei:
— Da's mijn vak, meneer. Ik ben een officiële gids, aangesteld door de stad. Hier hebt u mijn bewijs.
Hij duwde mij een papier met stempels onder de neus en
een visitekaartje in de hand, dat mij vertelde, dat mijn gezelschap Amadeo heette van zijn voornaam en dat hij een
„officiëel" gids was.
— Wel, Amadeo, jongen, zei ik joviaal, dat tref je nou heel
slecht, want ik ben net zowat uitgewandeld en wou terug
gaan naar boord.
— Hindert niet, verklaarde Amadeo onverschillig, dan loop
ik zover met u op. U is zeker van de „Meteor"?
Ze hadden ons lelik in de gaten, daar in Napels, en loerden
letterlik op ons. Je kon geen voet aan wal zetten of heel
Napels wou wat aan je verdienen. Ontkennen hielp niet,
en dus gaf ik gelaten het omineuse feit toe. Amadeo knikte
voldaan.
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— Dacht ik wel, oreerde hij. U is een Fransman?
Het verhoor was in volle gang. Je kunt je daar moeilik
aan onttrekken tegenover een zo vriendelik man als mijn
vriend Amadeo, en daarom bekende ik hem ook mijn nationaliteit.
— liens! riep Amadeo, die voortreffelik Frans sprak. Een
Hollander! Wacht dan es even.... Hier.... kunt u zien, dat
ik landgenoten van u zeer tot hun tevredenheid heb rondgevoerd.
Hij toonde mij een paar kaartjes van heren uit Amsterdam,
die daar een aanbevelinkje voor de gids Amadeo op geschreven hadden. Ik bewonderde zijn bewijsmateriaal met
gepaste eerbied. Een tijdlang liep hij zwijgend naast mij.
Toen vroeg hij in eens:
— Vertelt u me toch es, wat dat Hollandse woord: Kot
betekent. Dat zeien die andere Hollanders telkens-fodm
tegen me en ook tegen mekaar.
— Dan dachten ze zeker niet erg vriendelik over je, veronderstelde ik. Amadeo keek wat uit het veld geslagen;
toen bekende hij royaal:
— Och, ziet u, ik had ze beloofd, dat ik om tien uur aan
hun hotel zou zijn en toen is het per ongeluk elf uur geworden. En toen zeien ze al maar door Kotfoddom! Kotfoddom ! Kotfoddom!.... Ik begreep er niks van.
— Nou, zei ik, Amadeo, dat is ook maar beter, want het
is een erg lelike vloek, hoor. En je kan er aan zien, dat die
heren vreselik boos op je waren.
— Ja, peinsde Amadeo, dat begreep ik toen ook wel. Maar
later zeien ze tegen mekaar ook weer: Kotfoddom! en dan
lachten ze toch. En toen ze ineens een mooi uitzicht hadden op de Vesuvius, riepen ze allebei tegelijk weer: Kotfoddom. Nou, toen begreep ik er geen steek meer van. Wat
willen ze d'r dan eigenlik mee zeggen?
Het leek mij niet gemakkelik een Italiaan het juiste gebruik
van onze bij uitstek nationale vloek te verklaren.
— Amadeo, begon ik, geloof je aan God?
Hij keek me een beetje verwonderd aan, grijnsde toen en
antwoordde toegefelik:
— Als u er op gesteld is?....
— Ik ben er helemaal niet op gesteld, zei ik geërgerd. Maar
als je aan God gelooft, zul je er nooit iets van begrijpen.
— Nou, ik geloof niet aan God, zei Amadeo om mij niet
te ontmoedigen. Vertel u dus gerust verder.
— Ja, zie je, ging ik behoedzaam voort, Kotfoddom, dat is
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een onbeleefd verzoek aan de goeie God om je voor eeuwig
te verdoemen.
— Mij? vroeg Amadeo' verontrust. Voor dat belachelike
uurtje te laat?
— Nee, niet jou, maar degene zelf, die de vloek uitspreekt!
— Dat klopt niet, filosofeerde mijn logiese vriend.
— Nee, gaf ik toe. Maar dat is nou eenmaal zo de manier
bij ons om je ontevredenheid te kennen te geven. Nou, zie
je, die Hollanders van jou, dat zijn rasechte Hollanders
geweest, en die hebben nog al eens gebrek aan het juiste
woord op de juiste plaats. En dan gebruiken ze overal,
waar ze niet gauw genoeg weten, wat ze zeggen moeten,
de vloek: Kotfoddom. Begrijp je? Zo kan dat woord alle
mogelike betekenissen hebben. Het hangt er maar van af,
in welke stemming en op welke toon het gezegd wordt.
— Wel wel! riep Amadeo geïnteresseerd. Dat zal ik onthouden. Dat is verbazend aardig.
— Sommige stadsregeerders bij ons vinden het helemaal
niet aardig, vertelde ik hem. Die verbieden het gebruik van
dat woord.
— Fascisti? vroeg Amadeo, kennelik ontevreden.
— Nee, Christenen, lei ik hem uit.
— 0, zei Amadeo lakoniek. Blijkbaar was hij van oordeel,
dat je je bij christenen nergens over moet verwonderen.

— En wat zeggen die mensen dan nu? vroeg hij na een
poosje. Zwijgen ze nou?
— Welnee, lachte ik, natuurlik niet. Ze zeggen nog altijd:
Kotfoddom!
— Madonna! verbaasde Amadeo zich. Wat een raar volk.
En slaan de christenen ze dan niet lam met knuppels?
— Amadeo, riep ik bestraffend. Christenen doen zoiets toch
niet! Die zijn daar veel te zachtmoedig voor!
-- Mussolini is ook een christen, overwoog Amadeo, en
toen zag ik ervan af hem een idee te geven van de zachtmoedigheid der Nederlandse christenen: zijn apperceptie materiaal deugde niet....
Wij waren dicht bij de buitenkant van de stad gekomen.
Het was laat in de namiddag. Het landvolk keerde uit de
stad terug naar de omstreken, waar ze 's morgens vandaan
gekomen waren met karretjes vol groenten en vruchten, die ze
in de stad verkocht hadden. Het waren over het algemeen
stevige jongens, met bruine gezichten en zwarte ogen, blanke
tanden tussen rode lippen, een mooi slag mensen. De oude
mannen leken gezichten te hebben van berookt perkament.
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overdekt met een spinneweb van rimpels en groeven, de
glimmende kraaloogjes diep weggezonken in de donkere
schaduw der kassen. Zij rookten sigaretjes of van die aardige
gebogen pijpen met een stenen kop en een houten roer,
versierd met kleurige kwastjes. Sommigen zaten op hun
ezelkarretje, anderen liepen er naast, de jas los over de
schouder gegooid, de hoed scheef op het hoofd, de zweep
nonchalant bungelend tegen de schouder. En onophoudelik zetten zij hun trekdieren aan tot meerdere spoed. Of dat
nodig is, weet ik niet. Veel uitwerking had het in ieder geval niet op de rustige ezels en muildieren. Maar het schijnt
er in Italië nu eenmaal zo bij te horen. En het was altijd
dezelfde kreet, die overigens niet uitmuntte door directe
verstaanbaarheid:
— Aaah ! .... Aaaah ! .... Aah ! .... Aaaah ! .... Aaaaaaaaaah ! ....
In alle toonaarden, harder of zachter, al of niet vergezeld
van verduidelikende zweepslagen.
— Wat betekent dat geschreeuw van: Aaaah!.... Aaaaaaaah!?
vroeg ik aan Amadeo. Hij keek mij lachend aan, en zei
toen:
— Dat betekent nou net hetzelfde als bij jullie in Holland:
Kotfoddom!
Amadeo was een bevattelik leerling. Toch had hij een gebrek; of eigenlik meerdere gebreken. Om te beginnen had
hij het beroepsgebrek, dat hij mij enkel door de grote straten
wou laten gaan, en elk Baedeker-bizonderheidje zonder
mankeren aanwees. Zelfs op zijn als zuiver vriendschappelik
bedoelde wandeling met mij. Dat was echter het slimste

niet. En hij werd veel genietbaarder, toen ik uit eigen beweging een doodgewoon albergootje inliep en daar met
hem een glas Marsala dronk. Maar hij had erger fouten:
hij wou b.v. onder geen voorwaarde geloven, dat ik werkelik naar boord terug wou om te slapen. Het was veel
gezelliger om in de stad te blijven, beweerde hij. Er waren
daar heel interessante vermaaksgelegenheden, die ik als
vreemdeling toch niet zo maar voorbij mocht gaan. En
wat zou ik in mijn land moeten antwoorden, als iemand
mij vroeg naar mijn ervaringen omtrent de beroemde „amore
Napolitana"? Ik lachte hem uit, maar het was hem heilige
ernst. En hij poogde mij gerust te stellen: ik zou zo veilig
zijn als bij mijn eigen moeder thuis; hij, Amadeo, stond er
met zijn waardigheid van officiële gids voor in. Hij vertelde
mij wonderen van allerlei lieftallige Napolitaanse schoonheden, die allemaal beledigd en niet minder ontroostbaar
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zouden zijn, als ik bij mijn snode voornemen bleef, aan
boord van dat ongeluksschip te gaan slapen. Ik vertelde
hem, dat het mij weinig interesseerde, wat deze dames van
mij dachten, en voegde er aan toe, dat ik bovendien ook
nog getrouwd was. Toen kende zijn verbazing geen grenzen. Hij zwaaide met zijn armen, zette zijn hoed verder
naar achteren en heel zijn houding drukte uit:
— Madonna! Wat die Hollanders toch slecht van begrip
zijn!
De meeste toeristen waren immers getrouwd, maar daarom waren ze hem niet minder dankbaar voor zijn kostbare bemiddeling bij het zoeken van een gezellig en vertrouwd onderdak bij hun kortstondig verblijf in Napels.
Hij verveelde me en kortaf zei ik:
— Amadeo, laten we d'r niet meer over praten, als je goeie
vrienden met me blijven wilt. Ik ga aan boord slapen en
daarmee basta.
Amadeo zuchtte van teleurstelling. Hij had zich lelik in
mij vergist. Nou had ie zich voorgenomen om mij belangeloos voort te helpen, aangezien ik hem beviel..., ja zeker....
ik hoefde niet te lachen.... en nou ging ik alles bederven
met mijn onbegrijpelike, perverse liefhebberij om te gaan
slapen aan boord van die dooie schuit. En dan het vermaarde huis van de Pompejaanse dansen? Moest ik dat
soms ook niet zien? In natura dezelfde klassieke dansen
als op de fresco's in Pompei, met dezelfde kostuums aan
als op die afbeeldingen, welke kostuums overeenkyvamen
met die van Adam en Eva vóór de zondeval ? .... Het speet
me voor Amadeo, maar ook deze hemelgenieting zou ik
me maar liever ontzeggen. En toen zweeg Amadeo. Tegen
zoveel hardnekkige krankzinnigheid was hij niet opgewassen. Mistroostig nam hij een sigaret van mij aan en vroeg
of ik dan tenminste morgen naar Pompei gaan zou. Dat
dacht ik wel. Als het weer althans niet al te slecht was....
Nou, ik zou dan maar naar hem uitkijken. Als ik hem
nodig mocht hebben, zou ik hem wel vinden aan de uitgang van de havenemplacementen. Hij keek schrikbarend
verongelijkt, en ik zei spottend:
— Povero Amedeo!
Hij glimlachte medelijdend en kaatste terug:
— Povero Olandese!
Toen waren wij bij de haven. Het schemerde al en het
diner wachtte, ik voelde het met aandoenlike zuiverheid
aan mijn maag. Het afscheid was kort. Ik schudde Ama44
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deo de hand, en hij schudde daarbij het hoofd en vroeg
voor alle zekerheid toch nog eens of hij me straks niet
moest komen halen? Op mijn ontkennend antwoord keerde hij zich om en ging weg, zichtbaar in de put om mijn
onverklaarbare en onredelike gril. En met de onplezierige
gewaarwording, dat ik iemand pijnlik had teleurgesteld,
ging ik naar boord om te eten en te slapen.
De volgende morgen regende het nog wel zo troosteloos
als de dag daarvoor. Nog steeds hulde de Vesuvius zich
in nevelsluiers. Maar de Napolitanen aan boord en aan de
wal verzekerden als om strijd, dat het weer opknappen
zou. En dus besloot ik mij aan te sluiten bij een troep,
die een excursie ondernam naar de ruïnen van Pompei.
Aan boord zwierven krantenverkopers. Zij schreeuwden de
namen van de buitenlandse bladen, die ze te koop had
den, en van alle kanten kwamen reizigers aanlopen om
het wereldnieuws te genieten. De krantenventers vroegen
komieke prijzen voor hun bladen. Zo gemiddeld ongeveer
veertig à vijftig cent voor een krant, die hoogstens een
dubbeltje waard was. De meeste toeristen betaalden zon der wat te zeggen, maar één maakte zich vreselik driftig
en gooide de verkoper de krant in zijn gezicht. Deze ving
hem handig op en verkocht hem gauw aan een ander, zonder ook maar naar de verontwaardigde Engelsman om te
kijken. Hij was helemaal niet beledigd, vond dat de vreemdeling groot gelijk had, maar twijfelde evenmin aan zijn
eigen goed recht om de toeristen af te zetten zoveel hij
maar kon. Alle dingen hebben nu eenmaal minstens twee
kanten! Uit sympathie voor zijn wijsgerige houding heb ik
toen de „Temps" van hem gekocht voor een fabelachtige
prijs. Ik mag er wel bij vertellen, dat ik hem niet ook nog
gelezen heb ....
Eerst toen ik in de auto zat, die ons gezelschap naar het
station zou brengen, dacht ik met schrik aan mijn vriend
Amadeo! Als die bij de uitgang stond en hij zag hoe ik
hem snood verried, zou hij mij verwijtend aankijken, en
ik voelde, dat ik dat niet uit zou houden. Hij zou mij uit
de auto kijken, en mij onder zijn geleide mee naar Pompei nemen, en hij zou nieuwe aanvallen op mijn zedelik
standpunt ondernemen, en ik zou weer genoodzaakt zijn
hem verdriet te doen.... Ik stopte de chauffeur een sigaar
in zijn mond met het zenuwachtige verzoek asjeblieft heel
hard door de poort te rijden, die naar de stad voerde. Hij
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reed als een razende. Ik had mijn pet diep in mijn ogen
gedrukt en de kraag van mijn regenjas hoog opgezet, en
gluurde door het spleetje om te zien of Amadeo mij wellicht toch zou herkennen .... Ach.... de hele Amadeo was
niet te zien ! .... Ik begon mij verongelijkt te voelen, en begreep de behoefte van mijn landgenoten om tegen Amadeo
„Kotfoddom" te schreeuwen. Wat duvel, niewaar, een gids
heeft maar te zorgen op tijd te zijn!.... Toen mijn verontwaardiging zo ver was opgebruist, herinnerde ik me
plotseling, dat ik eigenlik zelf niet helemaal correct handelde tegenover Amadeo; ik vroeg hem in de geest vergiffenis, en vergat hem.
Het was maar een bedroefd onaanzienlik treintje, dat ons
naar Pompei voerde. Een echt armzalig lokaaltreintje, dat
vermeld stond als sneltrein, maar hardnekkig stil bleef staan
overal waar maar een paar vervallen varkenshokken de
illusie van een bewoonde plek wekten. De regen kletterde
op echt Hollands-Maartse wijze tegen de raampjes. De
dikke gids in de deur naar het balkon droop van het nat
en rookte een dikke sigaar om droog te worden. Een Engelsman vroeg of je goed lunchen kon in dat ouwe Pompei,
en de gids verzekerde, dat je nergens ter wereld beter
lunchte. Toen knikte de Engelsman, zei dat het dan „all
right" was en keek ons toen lachend aan: het was nog
een geestigheid van hem geweest ook!
Het is niet aardig voor het eerst van je leven langs citroentuinen te rijden, terwijl een stromende regen neergutst. In
je voorstelling horen die twee dingen nou eenmaal niet bij
elkaar. De regen op zich zelf ken je na een Hollandse

winter voldoende. Een citroentuin kun je je met wat fantasie voorstellen. Maar dan in de zon ! .... Een citroentuin
in een Hollandse plasregen is een onvergefelike fout in
het decor, en ik ben al tè lang toneelrecensent om zoiets
onopgemerkt te kunnen laten passeren .... Ze waren niet
om aan te zien, deze verlaten boomgaarden met hun druipnatte citroenen tussen glimmende, schaarse blaadjes, die
triestig neerhingen. Het was net of die arme bomen zich
hopeloos stonden te verkniezen, en ze leken zo moe, zo
akelig moe.... En op de glibberige modderpaadjes tussen
de natte stammen scharrelden wat bibberige kippen op
hoge poten viesjes rond.... 0, zonnig Italië ! .... 0, dolce
Napoli! .... Wat een melancholieke dag....
Het treintje klom, en klom. Langzaam ging het langs de
helling van de Vesuvius omhoog. Tussen rotsen en struik47

gewas zag je naar beneden in de baai waaraan Napels
ligt, en de gids deelde mee, dat je hier een wondermooi
gezicht had op de stad en de zee.... als je wat zien kon,
wat vandaag niet het geval was. Het klonk erg troostrijk.... je zag nu door een grijs gordijn van regen enkel
maar de vage schim van een panorama, zo ongeveer alsof
je door een sterk beslagen ruit keek. We stoppen in Portici. Iedereen heeft het land. Denkt met een gevoel van
onbehagelikheid aan het ogenblik, dat hij dit veilige treintje
zal moeten verlaten. Het is een zwijgzaam gezelschap. De
grappige Engelsman van daar straks zegt:
— Een heel gezelschap stommen van Portici!
De toeristen zijn zelfs te landerig om te lachen. En de
grapjas, teleurgesteld, houdt beledigd zijn verdere geestigheden voor zichzelf alleen. De gids wijst af en toe plichtmatig naar buiten, vertelt van lava, die zO oud is en van
lava, die weer al vruchtbare grond geworden is. En dit
station is Torre del Greco. Het stadje is viermaal verwoest,
en viermaal zijn de bewoners terug gekomen en hebben
het weer opgebouwd.... zijn weer gaan wonen. op die heilloze plek, wachten gelaten tot hun stadje weer verwoest
zal worden. Waarna ze terug zullen keeren om het voor
de vijfde maal op te bouwen. — De liefde tot zijn land is
ieder aangeboren.... De lava voorbij Torre del Greco is
nog heel jong, en ziet er alles behalve vrolik uit. Zwart

en ruw, met glinsterende lichtkantjes. Onder het vale licht
van de troosteloze regendag lijkt het een veld uit Dante's
„Louteringsberg", een oord van klagen en geween, onherbergzaam, een verdoemd land. Eenzaam ligt het, somber,
een verhaal van verwoesting en onheil. Diepe groeven doorploegen de zwarte, kale bodem, geen sprietje groen verblijdt het oog, geen spoor van leven in dit oord van verschrikking en dood. En voor je verbeelding reconstrueert
zich de dag, die hier een dag des oordeels was, toen
de gloeiende lava aanstroomde van de bevende hoogten,
de° lucht vervuld was van angstgeschrei en hulpgeroep, de
hemel verduisterd door wolken rook en as, doorflitst van
vuurstralen, toen alle leven hier werd weggeschoren van
de helling, weggebrand en de gloeiende, rokende lava alles
overdekte met zijn zware, zwarte, ruwe doodskleed.... Het
is wel vreemd, dat je daar nu maar weer rustig met een
hobbelend treintje door sukkelt, zo'n naïef puffend dorpstreintje.... midden door dat fantastiese dodenland, op weg
naar Pompei, de verwoeste stad, die eens het lustoord was
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van de rijke Romeinen, die bedolven werd, plotseling, door
een hevige, onverwachte uitbarsting van de valse reus, die
haar droeg op zijn brede rug.... Pompei, dat door de
nieuwsgierige mensen weer te voorschijn gekrabd is uit de
verweerde lava, die het verwoestte.
Als wij aan het station van Nieuw-Pompei aankomen, roept
de gids ons naar buiten, met de kreet:
— Pompiai!
De Engelsen vinden deze uitspraak van het Latijn buitengewoon vermakelik en prijzen de Engelse tongval van de
gids uitbundig. Hij lacht en zwaait met zijn paraplu: we
zullen maar achter hem aanlopen. En hij brengt ons in een
vlug tempo en onder een hatelik druilende regen naar de
ingang van het oude Pompei, het openluchtmuseum der
Romeinse oudheid.
Welk een tragedie is hier door de rusteloze mens aan de
verzwelgende ingewanden der aarde ontgraven! Huiveringwekkend is deze stad des doods, deze ontzaglike opeenstapeling van ruïnen, een ganse stad bijeen. Straten en
pleinen, tempels en theaters, paleizen en hutten, badhuizen
en bordelen, alles herkenbaar nog, wonderbaarlik bewaard
onder de _ drukkende laag dodelike lava, die honderden
jaren geleden plotseling heel dit bruisende leven met één
slag den adem afsneed! Een lustoord was Pompei, een
soort antieke villa-stad, waar de rijke Romeinen gingen
uitrusten en genieten in het heerlike bergklimaat. Zij leefden er een zeer plezierig, hoewel zeer verdorven leven, als
men de geschiedschrijvers geloven mag. Zij baadden zich
in weelde en genot, zij leefden in hun ruime woningen, in
hun schoon aangelegde en rijk versierde tuinen, zorgeloos,
feestend, zoekend naar de wijze om van het leven één groot
feest te maken. Zij aanbaden de goede goden van de aardse
genietingen hartstochtelik, Bacchus en Venus en Amor, en
voelden zich goden gelijken. Hun leven daar was een cultus
van genot. Gierig omringden zij zich met alles wat warmte
en licht aan het leven gaf, met schoonheid van bloemen,
met geestig schilderwerk, met talloze beelden in hun tuinen en huizen, met dichters en toneelspelers. Het leven
stroomde nergens sneller en driftiger, een koorts van leven
bruiste door dat weelderige Pompei, als donkerde er in
het verborgenst van de harten der mensen een vreemd
voorgevoel van schrikkelik onheil, dat zij wilden weg leven,
wilden weg feesten, wilden vergeten..., als wilden zij haastig
nemen van het leven alles wat goed en schoon was. ... eer
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het einde kwam, eer het noodlot over hen losbrak. ... En
dan is die dag gekomen, die noodlotsdag, en Pompei verdween van de aardbodem met heel zijn weelde, met heel
zijn bevolking, met al zijn pracht en heerlikheid.... Be.verstikt, begraven .... een vage legende geworden....
Er was eens een stad, die Pompei heette .... En het was
moeilik te geloven, dat dit geen sprookje was, maar afschuwelike geschiedenis.,.. Tot men is gaan zoeken en
uit de weker geworden lavalagen de gehele bedolven stad
weer te voorschijn heeft gebracht.... een luguber teken van
de ontzettende machten, die onder onze voeten geketend
liggen, maar van tijd tot tijd hun boeien breken en hun
oude krachten hervinden en.... gebruiken.
Pompei in de regen.... Met de Vesuvius op de achter
grond.... Ditmaal moet ik het decor wel prijzen! Ik heb
enkel maar bezwaar tegen de gids, die zich bovenmate beijvert om zijn toeristen alles te laten zien en uit te leggen.
Hij schreeuwt, in een afgrijselik Engels, en tracht droog te
blijven onder zijn paraplu. Zijn lekke grocstem verbreekt
de tragiese stilte van dit oord op groteske manier. Ik ben
waarschijnlik een raar soort toerist: het kan mij in 't minst
niet schelen, of dit het huis is van senator Marcus Zo-en
dit andere van de rijke Rufius Die-en-die. Ik heb-zo,en
niet de kinderlike illusie, dat ik al die malle bizonderheden
in mijn hoofd zal kunnen houden, en ik ben ook snood
genoeg om daar zelfs niet naar te verlangen. Wat ik wil,
dat is wat rondlopen door het oude Pompei, wat voelen
van de stilte, die het grote noodlot hier het leven heeft
opgelegd, over me laten komen de huiver van dat geweldige drama, de droom van dit ontzaggelik sterven ener
ganse stad .... En daar heb ik de gids niet bij nodig. En
dus knijp ik stilletjes uit, laat de vlijtige cicerone de anderen vervelen en sluip een zijstraatje in, waar niemand is.
De stemmen van de man en zijn gezelschap verwijderen
zich snel en dan ben ik geheel alleen in die indrukwekkende ruïnen, en om mij is eindelik het zwijgen, dat hier
past, en waarin je enkel de makabere schoonheid van
deze gestorven stad kunt aanvoelen.... Het is een sensatie, die je je leven lang niet meer vergeet. Het is ontzettend luguber, en je vraagt je af, waar toch die onweerstaan
bekoring vandaan mag komen, die je ondanks alles-bare
gevangen houdt? Deze jammerlike ruïnen van wat eens
een bloeiende stad was, vol leven en vertier..., zij zijn toch
waarlik niet bekorend 1.... Ik weet het niet. Het is misschien
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alleen de droom aan de oudheid, die hier zo sterk en groot
op je aandringt.... de levendige herinnering aan dat voorbije tijdperk van glorieuze grootheid. Voor je verbeelding
staat die tijd levend op en spelenderwijze herstelt je fantasie heel deze verwoeste stad, en je ziet haar wemelend
van leven en mensen.... Daar gaan ze in hun statige tunica's, met hun trotse hoofden fier geheven, hun kleurige
mantels hangend van de schouders. De rijke patriciërs, de
onoverwinnelike veroveraars, de beheersers der wereld.
Daar schrijden ze voort over de grote, vierkante stenen
van de smalle straten, de geestige dichters van Rome, de
spotzieken, de fijne geesten, bewuste kinderen der goden.
Daar stappen zij aan, de herkuliese gladiatoren met hun
bronzen helmen, hun kurassen en hun korte soldatenmantels.... En de hooghartige vrouwen met hun lange gewaden, vallend in sierlike plooien van de smalle schouders.... en de brutale haeteren met hun geverfde gezichten,
hun wiegende heupen, bloemen in de geparfumeerde haren...
Een droomleven gaat om je bewegen, en je zit maar stil
op een afgebrokkeld stukje muur, en laat het aan je voorbijtrekken, en ontwaakt eerst, als nabij je de stem van de
gids opnieuw met brutale ruwheid de stilte van de verzonken eeuwen verstoort....
Pompei is groot genoeg. Je kunt wel altijd je gezelschap
ontvluchten. En overal rijst de oude droom rond je tot
leven. Er is zo veel, dat met zijn zwijgen roept naar je
fantasie. Daar is een groot en rijk huis, met zijn pilaren,
zijn voorplein, waar resten van een marmeren fontein door
woekerplanten half overgroeid zijn, zijn ruime vertrekken,

de muren prachtig versierd met fresco's, wonderbaar fris
gebleven, rood en zwart en okergeel, zijn vierkante tuin, waar
rondom beeldjes staan, bevallige Amors, dansende faunen,
peinzende godinnen; er bloeien weer bloemen, er staan
weer bomen, de illusie is hier wel heel sterk hersteld ... .
Daar zijn de resten van een stadspoort, zuivere bogen op
slanke peilers .... Daar is een ruim plein met trappen naar
de tempel van Bacchus, het altaar nog duidelik te onderscheiden.... Daar staat als een levend wonder de beroemde
dansende Faun, op een pleintje, en het rythme der eeuwige
vreugde stroomt door zijn buigzame lijf, zijn lach is eindeloos, en het geheim van zijn blijheid is met Pompei verzonken.... Daar is het openbare badhuis, koel en ruim, met
zijn bassin, zijn klerenbankjes, zijn fraaie, sierlike muurschilderingen.... Het was toch wel een volk, dat wist te
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leven! .... Daar is het grote theater met zijn arena, zijn
toneel, zijn enorm amphiteater. Hier speelde men de blijspelen van Plautus, hier worstelden de athleten, hier ook
keek het volk toe bij de bloedige gevechten der gladiatoren .... Wellicht werden hier vele martelaars der eerste
christentijden door de wilde dieren verscheurd. 0, het wist
niet alleen te leven .... het wist ook te doden, dit overbeschaafde, zinnelike volk van Oud -Rome.... Het was bijna
zo wreed als wij met onze granaten en vlammenwerpers
en stikgassen.... En wat is over van dit grandioze tijdperk,
van dit brandende leven der trotse Romeinen, koningen
over heel de bekende wereld, verfijnde levenskunstenaars
zonder eerbied voor wat dan ook, dat buiten hun hoogmoedige zelfvergoding lag? Eén ruwe scherts van de sombere reus op den achtergrond.... en alles was voorbij voor
eeuwig.... alle uitbundige vreugde, alle onoverkomelik gewaand leed. Eén zenuwtrekking van de aarde en alle groot
niet gedaan .... arm en rijk, slaaf en heer,-heidwast
edelvrouw en haetere, handswerkman en patriciër, mens
en dier.... verdwenen, opgeslokt door de aarde, stil gemaakt
en gelijk, in de eeuwigheid verloren.... Een mens of een
mier wat is het verschil tegenover de bewusteloze machten,
die, soms, beschikken over het lot van volken? Tegenover
de ondoordenkbare grootheid van het eeuwige ? .... Al ons
misbaar....
En daar ligt Pompei nu weer opengebroken onder onze
nieuwsgierige ogen, en van zijn verwoest aanschijn lezen
wij het leven zijner oude bevolking. Wij staan voor de
werkplaats van een bakker, zien de primitieve stenen molens, waarmee het graan tot meel verwerkt werd, zien de
plaatsen, waar het deeg werd gekneed, de ovens, waarin
het brood gebakken werd.... Langs de smalle straten loopt
een verhoging, die de rijweg bezoomt; in die verhoging zijn
hier en daar gaatjes: daar haalden de Pompeianen de teugels van hun paard door als ze ergens binnen moesten,
of een praatje maakten. Talrijk zijn de bronnen, nu verdroogd, maar in de tijd van Pompei's glorie fris water
gevend, dat de mensen dronken: nog zie je de uitgesleten
plek in de stenen ombouwing, waar duizenden bij duizenden handen alle in hetzelfde gebaar steun zochten bij het
vooroverbuigen naar de lavende dronk.... Je mocht niet in
alle straten met wagens rijden in het oude Pompei: om
aan dat verbod meer duidelikheid te verlenen en overtredingen uit te sluiten lagen in deze straten grote stukken
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steen midden op de rijweg, die daardoor geen rijweg meer
zijn kon. In andere straten zie je in de harde brokken
steen, die de straat plaveiden, nog de sporen, die de wielen
der karren en wagens er langzamerhand in uitslepen....
Al deze dingen spreken van een leven, in vele dingen zo
merkwaardig gelijk aan het onze. En het lijkt je ineens,
als was eerst gisteren dit leven nog in volle warme gang....
en schuw kijk je even naar de donkere schaduw op den
achtergrond, de van nevelen omspeelde Vesuvius, de duistere verrader, de heimelike vijand, die zo stil en onbewegelik daar ligt, zo argeloos als iedere andere domme
berg, maar die het verderf in zijn schoot draagt, en het
op de meest onverwachte ogenblikken plotseling naar buiten
werpt, vuur en stenen spuwend, dikke, trage lava kwijlend,
die loom langs de helling afzijgt, maar onverbiddelik alles
verschroeit, wat zij op haar weg ontmoet. Het noodlot is
deze berg, en op deze sombere dag lijkt hij dreigender en
angstaanjagender dan ooit.... Waarom zou hij niet juist
nu een kuur kunnen krijgen, en plotseling beginnen te
braken het vuur der verwoesting om deze verzameling
malle toeristen schrik aan te jagen, die hem toch honen
met hun vreesloos gedwaal door het skelet van zijn slachtoffer, en elkaar overtroeven met smeltende uitroepen van:
— Most interesting! How beautyfull!.... Entzuckend... wunderbari.... Je lacht inwendig om het idee van deze teleurgestelde globetrotters, die zeker schadevergoeding van hun
reisbureau zouden vragen, of misschien al wel verzekerd
zijn tegen „schade door aardbevingen of uitbarstingen van
vulkanen ".... Maar toch klopt je hart wel even sneller, als
je kijkt naar die rustige kolos daar met z'n sluiers van
wolken omwikkeld, en denkt aan de gevolgen van zijn

luimen....
En dan is daar je gezelschap weer met de gids. En deze
staat grote gebaren te maken om de dames en heren te
beduiden, dat ze ieder een andere kant op moeten gaan.
Daar links is iets te zien, dat de suppoost wel aan de
heren wijzen zal. De dames kijken sip, maar durven zich
niet te verzetten tegenover al die vreemden, en gaan dus
met vies opgetrokken neuzen en beledigde gezichten met
de schouderophalende gids mee. En wij heren lopen naar
de suppoost met zijn uniformpet op, die ons vriendelik
lachend wenkt naderbij te komen. En wij voelen ons wat
gegeneerd, want sommige dames kijken naar ons om met
duidelike minachting voor onze minderwaardigheid, die ons
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drijft om schunnigheden te gaan zien, maar toch ook wel,
geloof ik, met een beetje jalouzie. Och, en wij.... wij weten
best, dat het veel edeler en zedelik-groter zijn zou, te weigeren dingen te aanschouwen, die men niet in gemengd gezelschap bezichtigen kan.... maar we zijn nou eenmaal
die we zijn: ziekelik nieuwsgierige zoekers naar sensatie,
en dus stappen we maar met de suppoost mee en wagen
er de minachting der dames aan, en onze reputatie.
De suppoost is een typiese Italiaan, met een bruin gezicht,
een zwart snorretje en een onweerstaanbare, zonnige glimlach. Hij wijst naar boven, waar een zonderling uithangbord, als ik het zo noemen mag, het karakter van het huis
aanduidt, waar de cicerone ons in zal rondleiden. De meesten onzer, ik ben er zeker van, zouden dit huis, althans
op klaarlichte dag, niet binnengaan, als het niet een paar
duizend jaar geleden verwoest was.... Nu is het enkel een
historiese merkwaardigheid, en als zodanig heeft het een
fatsoen gewonnen, die elk eerbaar mens veroorlooft er
binnen te treden. Zij het ook zonder leden van het andere
geslacht bij zich. Wonderlike omwegen der moraal!.... Het
oude huis van ontucht is een curieus document. Het is zo
uitbundig ontuchtig, dat het voor een modern gemoed
enkel grotesk aandoet, met zijn komieke fresco's en heel
zijn inrichting van kleine kamertjes, gangetjes en trapjes.
De gids glimlacht aan één stuk door, wijst de enormiteiten
der fresco's aan, licht ze nog een beetje toe ter meerdere
stichting der niet ongevoelige heren, en verheugt zich overmatig in zijn eigen geestigheden. Die overigens een zuinig
succes hebben, want de Engelsen, die er zonder protest
naar luisteren, zijn toch veel te fatsoenlik om er hard om
te lachen. Het is een waanzinnig komiese vertoning, en ik
moet brullen of ik wil of niet, om al die gereserveerde gezichten, die tegelijkertijd zo duidelik laten merken, dat de
eigenaars ervan volstrekt niet ontevreden zijn over dit deel
van hun historiese studie.... En dan, in de overtuiging,
dat hij tenminste één man gevonden heeft, die hem verstaat, knipoogt de olike suppoost tegen mij, en buigt zich
dichter naar mij toe, om mij er nog erger dingen van te
vertellen. En dan loop ik tot zijn grote verbazing stikkend
van het lachen de deur uit, en laat hem met zijn druilerige
Engelsen alleen....
0, die terugkeer tot het damesgezelschap! Dat alleen al
was een tocht naar Pompei waard! Voor een psycholoog....
De gegeneerdheid van weerskanten. De volslagen mislukte
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pogingen van de heren om heel gewoon te kijken. Net of
ze even een zeer belangwekkend, een ietsje vervelend museum hadden moeten bezichtigen. En de onderdrukte nieuwsgierigheid van de dames, die ons aankeken, of er nou geen
enkele eens wat uit eigen beweging vertellen wou. Maar
wij zwegen wreedaardig. Tot een Duitse het niet langer
uithield, en tot ontzetting van haar Engelse sexegenoten
ronduit aan mij vroeg:
— Was het nou heus zo erg, dat dames het niet zien
mogen?
— Mevrouw, zei ik plechtig, het was nog veel erger.
Ze keek mij helemaal niet onthutst aan en vroeg:
— Wat was het dan ?
De Engelse dames liepen hard weg, blijkbaar niet zeker
van mijn discretie. Ik wist niet veel meer te antwoorden,
dan een vaag:
— Hm! Hm!....
Maar dat moet voldoende geweest zijn, want de wereldwijze dame vroeg niet verder, glimlachte beminnelik, en zei:
— Danke schon !
Toen liepen wij verder. In de regen .... In die triestige grijze
regen, die de mooie hagedisjes in hun schuilholen hield,
deze groene juweeltjes, deze levende edelstenen, die een
der grootste aantrekkelikheden van de Italiaanse kerkhoven en ruïnen vormen. Het werd een troosteloze wandeling door al deze straten van afgebrokkelde huizen, waar
de regen al heviger over neerstroomde, en niemand had
er iets op tegen, toen de gids aankondigde, dat wij nu alles gezien hadden en dus terug zouden gaan naar NieuwPompei, om daar wat bij te komen van de doorgestane
emoties, en de inwendige mens te versterken.
Het was een heel genoegelik hotelletje, met een prachtige
tuin vol sinaasappelbomen. En de nieuwe sensatie: een
rijpe sinaasappel van de boom te plukken en uit het vuistje
op te eten, behoorde tot de aangenaamste van deze veelbewogen dag. Het eten werd bevorderd door drie zangers,
die met dat onnavolgbare Italiaanse brio volksliederen
zongen bij de guitaar en de mandoline, en dan rond kwamen
met een ongegeneerde rovershoed om onze offervaardigheid te onderzoeken. Natuurlik schreeuwden de toeristen,
die zo erg mogelik in Italië wilden zijn om: „Santa Lucia",
en zij werden door de artisten op hun wenken bediend.
De Marsala en de Barbiere hadden er al een beetje de
stemming in gebracht, en de stijfste Engelsman toonde zijn
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kennis van de schone Italiaanse taal, door baldadig het
referein mee te knerpen van „Santaha Luhucihiaaa ... .
Sahantahaa Luciijaa!" en dan geestdriftig, maar nog minder verstaanbaar een hevig gebrul uit te stoten. Men amuseerde zich uitnemend.... en van het enorme drama, waar
ze een half uur geleden nog tegenover stonden was geen
spoor meer in hun geest achtergebleven. Het enige wat
ze ervan meenamen waren de prentbriefkaarten in hun
binnenzak .... Maar het was „splendid" geweest.... „very
nice", .... of „wundervoll .... só schon !" al naar de Engelsen uit Albion of uit Duitsland kwamen.... En dan het uitstekende eten in dat aardige hotel!.... Ze kwamen er al helemaal van bij.... Pompei viel hun werkelik niet tegen....
Het aardigste was die heksachtige ouwe vrouw, die allerlei souvenirs van Pompei verkocht, onmogelike prullen,
afgietsels van klassieke beelden in zak- of boudoirformaat,
lelik om van te rillen, maar duur, wat het vertrouwen van
toeristen altijd aanmerkelik verhoogt. Het was een aardige
ouwe vrouw. Haar heksenmasker kon zo vriendelik-moederlik lachen, en toen ik wat met haar praatte in haar
eigen taal (met veel goede wil van weerskanten!) had ik
haar hart gestolen. En om me dat te bewijzen gaf ze me
een mozaïekdoosje, dat ik nooit gekocht zou hebben voor
een vierde van de prijs, die het kostte, voor twee derden
van wat de anderen betalen moesten. Nou, ik kon die
vriendelikheid moeilik met ondank belonen en moest het
doosje' dus wel nemen, en nog een verheugd gezicht zetten om het buitenkansje. 0, een toerist is niet in alle opzichten te benijden! Maar als je een gemoedelik mens bent,
is het toch wel aardig. En toen het oudje mij bij het afscheid een zorgvuldig aan haar boezelaar schoongeveegde
hand gaf en mij bovendien nog op mijn schouder klopte,
was ik helemaal met mijn doosje verzoend....
De terugreis naar Napels begon met ernstige moeilikheden.
Om een of andere onnaspeurbare reden wou de stationchef ons niet in de trein laten. Hij beweerde bij kris en
bij kras, dat we een uur moesten wachten op de volgende
trein. Onze gidsen stonden en compagnie te schreeuwen
en te gesticuleren; hun gezichten zagen rood van inspan ning, en zij zweetten zowaar. Het stationnetje daverde van
hun woedende kreten en ik dacht niet anders of het befaamde hete Italiaanse bloed zou overkoken, waarna een
bloedbad moeilik te voorkomen moest zijn. De stationchef echter bleef onwaarschijnlik kalm. Met half dichtge57

knepen ogen keek hij de schreeuwers aan, een minachtend
glimlachje om de lippen, en op al hun hevige betogen
schudde hij rustig en hoe superieur, het sierlik gedekte
hoofd. De gidsen droogden hun drijvende aangezichten af
en keken wanhopig. Ik vroeg er een, in het Frans, wat er
nou eigenlik aan de hand was. En woedend bulderde de
man, dat die struikrover van een chef natuurlik speculeerde op een fooi. Hij had het recht niet ons hier vast te
houden, absoluut niet! Wat dacht ie wel? Corpo di Christo,
wat een schavuit ! .... En toen begon het spel weer van
voren af aan: schreeuwen en met de armen zwaaien, dreigen
en tieren. Maar de onverstoorbare chef schudde kalm het
hoofd, en zoog zorgeloos aan zijn sigaretje.
Toen kwam de trein. Wij bereidden ons voor op een gevecht tussen de chef en de verontwaardigde gidsen, maar
daar kwam niets van. De gidsen riepen:
— Instappen, ladies and gentlemen!
En wij gingen, een beetje aarzelend, op de trein toe, verwachtend, dat de chef nu eindelik toch woedend zou worden en ons tegenhouden. Hij lette zelfs niet op ons. Wij
stapten in en de trein reed weg en het was net of er helemaal geen ruzie geweest was.
-- Wat is dat nou? vroeg ik teleurgesteld aan de gids. Hij
glimlachte:
-- Wel, hij wou een fooi hebben, maar hij wist best, dat
hij ons toch niet kon tegenhouden.
— Maar waarom maakten jullie dan zo'n drukte?
Hij keek mij medelijdend aan. Ik kende natuurlik de doortrapte aard niet van die schobbejakken! Als zij niet voor
ons op hun poot gespeeld hadden, zou de vent in staat
geweest zijn ons werkelik een uur op zijn ongenietbaar
station vast te houden. Tenzij we hem de handen gestopt
hadden. Zo'n schooier! Maar zij kenden het ras, en wisten
precies hoe je ze aan moest pakken .... Ik glimlachte, en
dacht aan onze deftige stationchefs in Holland.... Stel
je voor, dat de stationchef van Den Haag een troep toeristen zou gaan staan dreigen om hen fooien uit de zak te
kloppen....
Halverwege de terugreis hield de regen op en spoedig daarna brak de zon door de wolken. Vlagen licht schingden
over de berghellingen, en hoe geheel anders werd nu het
landschap! Nu zag je pas, hoe een vrolik gezicht een tuin
met sinaasappelbomen oplevert, en hoe schilderachtig de
grauwwitte boerenhuisjes daartussen doen. Verwonderlik
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snel schoven de wolken uit elkaar, de lucht werd blauw,
de nevelen om de bergtoppen losten zich op in het niet.
En nu konden wij dan eindelik iets zien van het befaamde panorama. Beneden ons lag de baai van Napels, blauwen-groen, wemelend van licht en glans, omzoomd door de
donkere rotsenkust. Tussen de bomen door zag je Napels
liggen, een stapeling van witte en roomkleurige huizen, doorbroken van het groen der grote tuinen, de torens der vele
kerken slank spitsend tegen de ruimende lucht. Ver weg
blauwde Capri, het heerlike eiland, dat wij niet hadden
kunnen bezoeken, omdat de zee zo wild was.... En aan
de andere zijde stond nu de Vesuvius zuiver getekend in
zijn klassieke vorm tegen de heldere hemel, een witte rookpluim zwierig aan zijn top, als de veer aan de baret van
een grand seigneur uit vroeger dagen. Beneden is hij begroeid en bebouwd, deze valse geweldenaar; naar de top
wordt hij kaal, en je ziet de groeven, er door de aflopende
lava op getekend.... en dan die veelzeggende, waarschuwende rookpluim: denk er aan dat ik er nog ben en niet
slaap.... Wonderlik deze tegenstelling: dit paradijsachtige
oord, zo schoon, zo warm, zo zonnig.... en vlak daarbij
de gruwelike dreiging van die vuurspuwer en verwoester....
Die avond ging de zon onder in een zee, die van bloed
overdekt leek, zo rood. De lucht was paarlmoer en om de
bergen hingen doorzichtige sluiers, rozig aangebloosd. De
stad tegen de achtergrond werd donker, een warreling van
steenbrokkelingen, met hier en daar vuurschietende vlekken van lichtvangende vensters.... En dan wiekt de avond
snel aan, als een uit de stad naar ons overwolkende duisternis. Sterren springen op in het tot violet verdonkerend
blauw, lichtjes ontvonken in de baai, leggen wemelende
schijnsels over het zacht bewogen water, vuurtorens beginnen vage banen van licht te zwaaien door de heimelik
neerdalende avonddonkerte .... De stad ontsteekt haar
lampen bij duizenden, en spreidt een aureool van diffuus
licht om haar vaag zichtbaar hoofd. De bergen schijnen
dichter de oevers van de zee te naderen en dreigen, zwart,
met hun reuzengestalten, de broze mensendingen, die daar
vredig schommelen op de trage golven van de baai.... De
lucht is vol van onbestemde geluiden, gekabbel van water,
kreten van vogels, verre stemmen van vissers en matrozen.... een guitaar pingelt een nerveuze begeleiding bij een
weemoedig liedje, dat een dunne, dromerige jongensstem
zingt.... En in de rooksalon spelen de bevoorrechten, voor
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wie de avond zich zO mooi gemaakt heeft, bridge..., of
misschien ook pokeren ze ... .
Het was een weemoedige morgen, die ik in Napels verzwierf de volgende dag. Je moet aan alles wennen, en iemand,
die reist met een toeristenschip moet er in de eerste plaats
aan wennen om zich aan niets te hechten, en ieder ogenblik bereid zijn afscheid te nemen van dingen, die hem
zeer ontroerd hebben. Als hij de dingen gelegenheid geeft,
hem lief te worden, is zijn leed niet te overzien, want eigen
hij voortdurend bezig afscheid te nemen.... Later-liks
ging dat allemaal veel vlotter, maar toen had ik nog te
weinig oefening, en ik liep door Napels met de zonderlinge gedachte, hoe het eigenlik mogelik was, dat ik nu al
afscheid liep te nemen van al die dingen, die ik nauweliks
vluchtig had kunnen zien, en die ik veel beter en dieper
wou leren kennen.
De zon scheen die dag en er was een zoele zomerwind,
die herinneringen wekte aan dingen in Holland, op zomerdagen gebeurd, lang geleden, maar niet vergeten. En dan
was het weer dubbel vreemd dat de herinnering aan al
die dingen hier opstond en leefde In de kleurige verwarring van de straten van Napels. En ik trachtte alle gedachten, die niet hier hoorden, te verdrijven, en mijn laatste
ochtend in Napels zo Napolitaans mogelik te genieten, en
ook: zo onbezorgd mogelik. Ik begon mij intuïtief te verweren tegen het langzaam opkruipend weemoedsgevoel
van het naderend afscheid. Je moet niet denken aan
het uur, dat komt, maar aan het uur, dat is, en het genieten, het proeven met al de scherpte en de fijnheid
van je zinnen.... Maar als ik langs het cafeetje kom, waar
ik eergisteren wat gegeten heb, stap ik er toch binnen om
het nog eens te zien, en als de kelner naar mij toekomt,
en mij herkennend toelacht en vragend zeg: „Signore?"....
dan voel ik toch weer, dat het mij onaangenaam is, te bedenken, dat ik over een paar uren uit deze stad zal wegzijn en, wie weet, haar nooit meer terugzien, noch ook de
zwartogige kelner, die mij al kent en tegen mij lacht, vertrouwelik .... Napels is vandaag mooier dan gisteren. Misschien
is Napels echter helemaal niet mooier, maar ik vind het
zo. Omdat ik er straks uit weg moet, denk ik.... Zie
die zonnekant van dat nauwe straatje, waar de onvermijdelike massaas wasgoed drogen. Kleurig is het, en romanties, schilderachtig.... en die duistere schaduwspelonken
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van de deuren en vensters.... En op dat pleintje die drie
zachtzinnige cypressen om die zwaarompluimde palm.
als een pronker staat hij tussen hun stille eenvoud, de
pralende zonnedrinker.... Je zit hier wel fijn zo in dat
knusse eethuisje voor het raam, en ik zou hier wel graag
dikwels terugkomen in de morgen en er stilletjes een kopje
koffie drinken, al is die dan ook voor een Hollandse smaak
niet ongemeen lekker.... Napels.... Ik ben alweer bijna weg
uitNapels ...Vreemd,ik heb eigenlik nog volstrekt niet gedacht
aan Napels, zoals ik me dat vroeger als jongen had voorgesteld.... Hoe was dat ook weer?.... Een stad met veel
marmeren huizen en grote koepels overal, en bruggen....
ja.... die bruggen had ik nodig om er mijn luie lazzaroni
op in de zon te laten liggen sigaretjes roken en zalig niets
doen.... En dan overal macaroni, schotels macaroni.
bergen macaroni.... de meester op school zou wel vreemd
opgekeken hebben van het beeld, dat zijn onderwijs bij
mij gewekt had! .... Dat is ook zo'n gek ding: je weet ten
slotte nooit welke beelden je woorden in de geest van een
ander achterlaten .... Och, wat komt het er op aan? ... .
Nu heb ik Napels gezien, ik ga het spoedig verlaten. Het
was mooi. Ik ben heel blij, dat ik het gezien heb.... Kom,
nou nog wat dwalen, de straatjes door, waar het zo godzalig rommelig is met die wemeling van donkerogige vrouwen
die hun dag -inkopen gaan doen aan de stalletjes en in de
winkeltjes, in deze kleurige en „geurige" doolhof.... Kijk,
manden met citroenen, vers geplukt, de groene blaadjes er
nog aan.... wat een vreemd gezicht! Ook trossen met
kleine, licht oranje vruchten, die ik niet ken.... en sinaasappelen, ook al gebed in frisse blaren.... in Februarie ... .
Terug naar de haven. Het wordt tijd. Er is veel drukte aan
de ingang van de emplacementen: een groot landverhuizersschip ligt gemeerd aan de kade, dicht bij onze sierlike „Meteor". Een bakbeest van een oceaanstomer, bestemd
voor Zuid-Amerika. De gewone passagiers gaan vrij de
loopbruggen op en af, die leiden naar de bovendekken.
De landverhuizers staan in een eindeloze rij op de kade,
hun povere bagage bij zich, mannen en vrouwen en kinderen, kleine kinderen, zuigelingen op moeders arm. Hun
loopbrug leidt naar een opening in de zijwand van het zeekasteel, tussendeks. Welk een troosteloze verzameling. Hoe
wreed is dit ineens. 0, de wereld is een zonderlinge inrichting ! .... Naast elkaar dat blanke luxe-yacht met zijn
zorgeloze plezierreizigers, die zich voor hun vermaak laten
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rondvoeren door schone landen, de zon zoekend in de
winter, de hitte ontvluchtend in de zomer langs de koele
kusten van Noorwegen.... en die grote, sombere stomer,
die al deze proletariërs opslokt om ze weg te voeren naar
vreemde stranden, omdat hun eigen land hun het beetje
brood niet meer kan laten verdienen, dat ze behoeven
voor hun leven. Er staan troepjes huilende familieleden bij
en nemen afscheid. Ze weten wel, dat het waarschijnlik
voor goed zijn zal: het vreemde land geeft maar heel wei
kans, zoveel te verdienen, dat er van terugkeer-niged
sprake kan zijn. Vrouwen met behuilde gezichten zitten op
koffers, wachten tot ze eindelik aan boord zullen kunnen
gaan, als alle formaliteiten met de lange rij voorgangers
zijn afgewikkeld. Mannen staan er bij met een vertoon van
onverschilligheid en lef, dat maar al te duidelik voorgewend is. Ze zonen liefst een deuntje mee huilen met de
vrouwen en zo hun overkropte harten lucht maken, maar
ze zijn mannen, nietwaar, sterken .... en die huilen niet.
Die steken hun handen in de zakken en bijten op een
zwarte sigaar. Die praten en lachen luidruchtig, en slaan
schertsend hun vrouwen. op de schouder en wijzen de kinderen op die mooie, blauwe zee, waar ze straks op zullen
varen naar het prachtige, vreemde land, waar ze een nieuw
leven zullen gaan beginnen, een heel ander leven dan hier
in die steegjes en slopjes, waar het benauwd stonk en vuil
was.... En zij zetten de fles wijn aan hun mond en nemen
een slok, en raden de schreiende vrouw aan ook eens te
drinken..., en het huilende jongetje mag gerust ook een
slokje hebben, hoor.... het is vandaag een bizondere dag....
een heel bizondere dag ! .... Zo langzaam schuift de rij op,
het duurt uren eer ze eindelik binnen zijn, tussendeks,
waar het zeker zo benauwd is als in hun steegjes, en waar
ze zullen moeten blijven tot ze in het verre land zijn aangekomen en zoeken moeten naar de man, die hun arbeidskracht genadiglik zal willen kopen.... Beschaamd sluip ik
langs de landverhuizers naar ons feestschip, waar in de
eetzaal een rijk gedekte tafel wacht en vriendelike jonge
mensen, die je bedienen op je wenken.... Voelen de toeristen iets van de schrille tegenstelling ? Er wordt druk over
de landverhuizers gepraat, met oprecht medelijden, en de
stemming is wat gedrukt aan tafel. .. Medelijden .... Natuurlik is er medelijden. Daarnaast een wrevelig gevoel, een
zekere onvoldaanheid met iets, dat ze liever niet nader definiëren, en het waarschijnlik ook niet kunnen.... Maar
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het is wel onaangenaam, dat nou juist dat landverhuizers schip zijn levende lading moest innemen, terwijl de toeristen de zon en de vreugde zochten.... Het toeval heeft
zo zijn eigen sarcasmen ... .
Na de lunch worden de kabels losgegooid, en de ,,Meteor"
schuift langzaam van de oever weg. Zachtjes brommen de
machines. De spitse boeg richt zich op de uitgang van de
haven, de zware stoomfluit stoot zijn schorre kreten uit....
Napels is onherroepelik voorbij ... .
De blauwe golven van de baai heffen de „Meteor" traag
op hun ruggen en laten hem zachtjes weer zinken. De
deining is vrij sterk. Een koele wind waait ons om de oren....
de zee heeft ons weer in haar wiegende armen genomen....
de Engelsen oefenen zich trouw in hun werp- en schuifpelletjes.... Een stad hebben de toeristen „afgewerkt ", hun
belangstelling bergen zij op tot de volgende. De dagen op
zee beschouwen zij, geloof ik, als verloren, als een vervelende, hoewel noodzakelike bijkomstigheid, die met de
reis overigens niets uitstaande heeft. Het schip vervoert je,
maar zo lang je aan boord bent, kon je eigenlik net zo
goed slapen. Die eindeloze zee, al dat natte, zoute water,
onbetrouwbaar bovendien, en met die hoge lucht er boven.... dat is toch maar een vervelend ding!
Achter ons schuift Napels weg, langzaam.... langzaam....
Nu is het zo mooi, als een verdwijnende droom, als een
sprookjesdecor, dat stilaan vervaagt, wegzinkt in het blauwe
meer bij het koningsslot. Wijd zwaait de golf van Napels
haar bocht. De bergen rondom liggen blauw in het middagzonlicht. De boosaardige Vesuvius lijkt de onschuld
zelf. Tegen de ruig bewassen bergen dromen de dorpjes en
de kleine steden, van de kust uit de hoogte in tegen de
hellingen op.... Daar is Sorrente en Amalfi. Ze liggen zo
liefelik en rustig, verstrooide witte speelgoedhuisjes, spie gelend in de blauwe golf. Geen die vermoeden kan, dat
over een paar maanden het noodlot zal komen in de vorm
van een overweldigende springvloed, en de huisjes zal weg
mensen mee en die aardige plekken groen scheu--sleurn,d
ren van de bergwand, heel de aanlokkelike omgeving ver
een woestenij.... Aan de andere zijde staan de-anderi
rotsen van Capri uit de zee omhoog, met hun donkere,
romantiese holen welvend over het klotsende blauwe water .... Het ziet er nog al onherbergzaam uit zo uit zee gezien .... Laag ligt Napels nu in de verte op het water,
kleintjes, wat wit gebrokkel tegen de donkerte van de ber63
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gen.... Een grote zwaai maakt de „Meteor" om de hoge
kaap.... de laatste schim van Napels verdwijnt..., we zijn
in de golf van Salerno.... Voor ons is de wijde zee, wij
buigen af van het land, nemen de kortste weg naar Messina op Sicilië.... De wind is sterker, dan goed is voor
toeristen, en de een na de ander verdwijnt naar zijn hut
in de hopeloze verwachting, dat hij het daar plezieriger zal
vinden.... En de blauwe zee speelt met het witte schip,
argeloos als een kind, onbewust van de vreemde gevolgen,
die zijn spelletje voor grote mensen heeft.... En de muziek,
die lokkend roept voor de dans, heeft bitter weinig succes.... Later loopt de zee nog wat op, en de passagiers
troosten zich met de gedachte, dat we morgenochtend vroeg
op de rede voor Messina zullen ankeren....

Messina en Taormina
ET uitlopen van de ankerkettingen wekt mij. De
„Meteor" ligt stil. Geen wiegeling meer.... we zijn
dus aangekomen.
Messina i ....
Vlug naar boven om te zien, hoe dat er uit ziet! Het weer
is een beetje triest: een betrokken lucht, en heiïg zoals de
zeelui zeggen, wat betekent, dat er een damp hangt, die
het verre uitzicht belemmert. Wij liggen voor anker op de
ree vóór de stad. Bootjes omzwermen ons, kleine jollen,
die grappige pogingen doen om in de verte op Venetiaanse
gondels te lijken: aan de voor- en achtersteven hebben zij
een met koper beslagen opstaand plankje, als de kop en
de staart van een gondel. Maar daarmee houdt de gelijkenis op. Zij zijn ook niet somber zwart, niet zo ijselik
voornaam als die adelike gondels van Venetië. Kleurig zijn
ze geverfd, groen en rood en oranje en geel, want het Siciliaanse volk houdt van kleuren. Hun gedrongen vorm
ontneemt hun elk verder spoor van aristocraties uiterlik,
maar ze zijn toch mooi, deze vrolike, parmantige jolletjes, deze proletariese naneven van de aristocratiese gondels. Er zitten mannen in met zware zwarte knevels en
erg donker van huid. Ze hebben mandjes bij zich met sinaasappelen, laten takjes zien, waar tussen de groene blaadjes
drie, vier gouden vruchten glanzen. Ze zijn niet groot, de
sinaasappelen, maar ze zijn wonderlik zoet en verfrissend,
vers van de boom. De bootjes schommelen lustig naast
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onze „Meteor", en met verbazing merk ik op eens de kleur
van het water: een dof, vreemd diep blauw, geheimzinnig,
als dreef er iets in het water, dat het kleurde, kunstmatig.
Vooral in de schaduwdonkerte naast de wiegelende bootjes
is het blauw onwezenlik, je kunt je niet voorstellen, dat
dit een natuurlike kleur is en denkt onwillekeurig, dat dit
wel eens een ongepast grapje zou kunnen zijn om de vreemdelingen er in te la lopen.... Een toerist wordt wantrouwig op de duurt .
Messina ligt aan de voet van de bergen, langs de zee. Zo
op een afstand ziet het er niet erg florissant uit. Het komt
misschien ook wel door de donkere lucht, die zo laag tegen
de bergen hangt, en alles somber maakt.... Wonderlik is
toch die blauwe kleur van het water.... Telkens worden
je blikken er weer naar toe getrokken en telkens ben je
weer verwonderd te zien, dat die zeldzame, doffe glans van
diep, heel diep blauw er nog is. Wat moet dat mooi zijn
bij zonneschijn ! ... .
Vandaag zal ik een uitstapje maken met enkele pas ge
kennissen. De heer, die naast mij aan tafel zit, een-wone
Noorse infanteriekapitein, zijn vrouw, een Franse schrijfster, een Franse weduwe met haar zeer Parijse dochter,
die aanvallen doet op de gemoedsrust van de niet ongevoelige kapitein, mijn vriend, de sombere Syriër, en de
oude Madame D., de onvergetelike, vrolike en ondernemende, zeventigjarige schatrijke Parijse Madame D., die voor
haar genoegen en geheel alleen op reis is. De laatste is
de ziel van de onderneming. Zij kent Sicilië. Zij kent trou.

wens alle landen rond de Middellandse Zee op haar duimpje,

want zij reist veel en is zeldzaam intelligent. Zij is een
prettige reisgenote, altijd goed gehumeurd, vol grappen, en
steeds bereid om iedereen, zichzelf niet uitgezonderd, in
het ootje te nemen. Zij is wat overdreven corpulent, maar
ziet daarom nog niet tegen grote vermoeienissen op. Zij
is ook niet mooi; zij lijkt eigenlik een beetje op een immer vergenoegd nijlpaardje. Maar zij is onweerstaanbaar
geestig, kan in één adem door allerlei malle geschiedenissen vertellen en is al het enfant chérie van de passagiers,
die allen hun best doen om haar vriendelikheden te bewijzen. En zij behoeft maar te kikken, en heel de stoet van
stewards vliegt om haar te bedienen.
Onze twee motorboten zijn gestreken, snelle ranke vaartuigjes, die de passagiers naar de wal brengen en ze weer
terug halen, zolang de „Meteor" voor anker blijft. De ma65

trozen dragen koffers en valiezen de buitenboordtrap af,
want van ons hele gezelschap zullen alleen Madame D.
de Syriër en ik terug aan boord komen: de anderen blijven
aan wal voor een reisje door Sicilië. Wij zullen straks in
de trein stappen naar Taormina, en van avond verder
reizen naar Catania, waar we de „Meteor" weer op zullen
pikken.
Messina ziet er niet vrolik uit. Wij wandelen de grote, brede
straat op, die van de haven de stad in loopt. Het is Zondag, maar zelfs de mensen in hun Zondagse kleren kun
niet vrolik maken. De huizen zijn laag, groe--neMsia
zelig geel en grijs. En overal gapen gaten en zie je nieuw
aangebouwde stukken: littekens van de verwoestingen, door
de beruchte aardbevingen aangericht. In de nauwe zijstraatjes staan vervallen krotten, en over het hobbelige
plaveisel wandelen kippen en geiten en een paar vuile biggetjes. Onooglike ezelkarretjes scharrelen tussen de mensen
door, en het is vreemd, maar je mist er hopeloos het vrolike Italiaanse leven, het luchtige, vluchtige, het zwierige
en goddelik onbezorgde, dat je je nu eerst sterk bewust
maakt in andere Italiaanse steden zo zeer gewaardeerd te
hebben. Het is net alsof er een zware atmosfeer hangt
over deze zo dikwels en zo zwaar geteisterde stad. Er is
iets gedrukts over de mensen, en je moet aldoor maar
denken aan de geweldige katastrofen, die Messina over-

vielen, nog kort geleden. Het is broeierig warm onder de
gedekte lucht, als dreigde er onweer, en een telkens uit
jaagt dikke stofwolken op in de brede,-schietndw
armelike straat. De atmosfeer hier werkt op je zenuwen.
Je wordt er somber van, en alle lust vergaat je om ver in
de stad door te dringen. De palmen, waar ik zo van hou,
zien er hier ook al somber en kaal en stoffig uit, armoedig. Ze klapperen met hun harde bladeren in de wind, een
droog geluid, als sloegen dorre beenderen tegen elkaar.
Ik ben blij, dat we maar zo weinig tijd hebben en spoedig
naar het station gaan om in de trein te stappen voor Taormina. Het station is ook al niet aanlokkelik, laag en verschrikkelik kaal en onherbergzaam. En wachtend in de
trein bekijk je de prentbriefkaarten, die je gekocht hebt.
Er zijn toch wel mooie plekjes! Maar wat een akelig idee
om series foto's te verkopen, die tonen hoe dit of dat er
vroeger uit zag, vóór de aardbeving en wat een klein
beetje er van overbleef.... Altijd weer die zucht om te
koketteren met zijn ongeluk.... In Ieperen verkopen ze je
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ook zulke series: vóór en na de zegetocht der gewapende
beschaving
De treinreis van Messina naar Taormina, dat aan de kust,
halverwege de berghelling ligt, is een verrukking. Langs de
voet der bergen, dicht langs de zeeoever snelt de trein
voort door een zeer karakteristiek landschap, echt Sicilië,
zoals je je dat had voorgesteld. En niet vaak vind je op
grote reizen in het buitenland je verwachtingen beantwoord!
Maar hier is het allemaal net zo als je gedacht had. Onafzienbaar zijn de aanplantingen van citroenbomen, van
beneden tot grote hoogte tegen de bergen op, al maar
citroenbomen zo ver het oog reikt, wouden bij wouden van
citroenbomen, donker in het groen, blinkend de overvloed
van lichtgele vruchten daartussen. Het is verwonderlik,
deze overstelpende massa citroenbomen. In je fantasie ontwaakt een voorstelling van bergen citroenen, waarmee je
heel de wereld zou kunnen overdekken .... En tussen die
citroentuinen staan grijze dorpjes, uit zware stenen opgebouwd, als gevormd uit de rotsen zelf van deze woeste,
ruwe bergen. Weggetjes slingeren zich tussen de tuinen
door omhoog tegen de bergen op, om kolossale rotsblokken heen, verdwijnen in de hoogte, waar het kaler en kaler
wordt. Vele „wegen" zijn niet anders dan droge rivierbed dingen, geheel met grijswitte stenen bedekt, hier en daar
nog doorvloeid van smalle scheutjes schuchter voortkronkelend water. En dan zie je daar op die stenige rivierwegen een kudde berggeiten met een herder in een lange,
grauwe mantel. De vlugge dieren springen van steen op
steen, vluchten voor de aanrazende trein met grote sprongen

weg. De herder kijkt naar de trein, een donkere blik onder
de breedgerande hoed uit, en wuift even met een traag gebaar. Er rijden mannen op ezeltjes langs de smalle wegen
en door de brede rivierbeddingen, en zij zien er woest en
romanties uit met hun bruine gezichten, hun sombrero's,
en hun geweer schuin over de rug. Rovers uit beroemde
verhalen over dit land vol romantiek, vol natuurlike romantiek. Een natuur als deze van Sicilië moet wel sterk het
romantiese instinct zijner bewoners prikkelen....
Langs de spoorbaan staan hele hagen van grote, stekelige
cactussen. Mijn Franse vrienden beweren: het zijn geen
cactussen, want ze heten „Barbaryse vijgebomen". ... kijk
maar, de bruinachtige bobbeltjes tussen de stekels, dat zijn
de vruchten, die op vijgen lijken, en daarnaar hebben ze
de onvriendelike stekelplant genoemd.... Er zijn ook veel
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wilde geraniums, die overvloedig bloeien met zware trossen vlamrode bloemen, en mijn ogen die nog niet geheel
en al de Hollandse winter vergeten zijn, verbazen zich onverpoosd en genieten niet minder. Er fladderen zowaar
zelfs vlinders over de bloemen .... en libellen zweven met
trillend-blanke vleugels naast de trein voort .... Zomer.
in Februarie ... .
Aan de andere kant is de zee. Er is een dof blinkend licht
over het blauwe water, plekken als even aangeslagen lood.
De kust is bochtig, en een felle branding slaat tegen de
rotsen beneden, schuimend, wit als sneeuw. Mooi! En op
alle berghellingen, die je ziet, dichtbij en ver weg, niets dan
die onafzienbare citroentuinen.... Nauweliks is er hier en
daar bij een boerenhuisje een klein plekje uitgespaard
voor wat groente .... En dan staan er zo af en toe fabrieken tussen de plantages, bij kleine stadjes, en in die fabrieken worden de citroenen verwerkt. Grote hopen lege schillen liggen op de binnenplaatsjes, uit de verte gezien rul,
geel stof, hel geel goudstof. Een paar uren duurt de rit, langs
de kust, aan de voet der bergen. Dan stoppen we in Taormina en stijgen uit.
Wij zijn nu aan het station Taormina, maar daarom nog
niet in de plaats. Die ligt veel hoger op de helling, en je
moet een rijtuig of een automobiel nemen om er heen te
komen. Madame D. huurt snelbesloten een klein, kittig

rood autootje, dat onze Syriër een zeer sterk wantrouwen
inboezemt. Hij kijkt somberder dan ooit en verbaast zich
over de lichtzinnigheid van die oude vrouw, die haar en
ons leven kalm toevertrouwt aan zo'n onaanzienlik wagentje. Hij heeft echter niet veel tijd tot protesteren, want de
kapitein duwt hem met een stevige zet in zijn rug naar
binnen en nauweliks zit hij of de wagen stuift al weg. De
officiële toeristen van de „Meteor" zijn ook al op weg, maar
voor hen heeft men rijtuigen genomen, die met twee sterke
paardjes er voor de stenige weg opklimmen, welke naar
Taormina leidt. Wij zijn het gezelschap spoedig vóór, en
verheugen ons daar hartelik over, want zij bewegen zich
langzaam voort in een dichte wolk van stof, die de paarden en de wielen in broederlike samenwerking doen opdwarrelen. Ons autootje is heus een beetje te klein voor ons
troepje, maar wij behelpen ons zonder morren. Vooral de
kapitein, die de Franse jongedame noodgedwongen op zijn
schoot heeft moeten nemen, draagt het ongemak met de
waardige, stoïcijnse kalmte, die de soldaat past. Maar de
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Syriër foetert: hij zit ergens op, dat buitengewoon puntig
aanvoelt, en kijkt naar de kapitein met een gezicht of ie
hem wel wou voorstellen van positie te verwisselen.
De weg slingert met een menigte zigzaglijnen naar boven;
het uitzicht wordt na elke scherpe bocht van de weg al
ruimer en ruimer. Spoedig hebben we een vrij uitzicht over
de spoorlijn langs de kust, en de zee wordt blauwer en
doorzichtiger. Omspoeld door een schuimkraag ligt daar het
beroemde Isola Bella (Het Mooie Eiland), dicht begroeid,
woest romanties van uiterlik, natuurlik voorzien van hotel
en verdere gemakken voor toeristen, die hier in menigte
komen. Ook langs onze weg liggen de nodige hotels, die
alle pogen van zee uit al de aandacht te trekken door
borden met enorme letters tegen de rotsen te spijkeren,
die ver over het panorama de voortreffelikheden uitschreeuwen van de verschillende gelegenheden tot logeren.
Taormina is een oud stadje, en zeer karakteristiek. Echt
Italiaans, met zijn kronkelstraatjes, zijn geelwitte huizen met
de smalle raampjes als uitkijkspleten, met zijn kleine barok dom en zijn pleintje, waar een heel oude bron staat, een
fontein met een typies oud Madonna beeldje. Altijd zie
je daar vrouwen en meisjes, die er water komen halen in
hoge aarden kruiken, die ze dikwels op hun hoofd dragen.
En de zeer donkere bevolking met zijn kleine beschilderde
karretjes, met zijn ezeltjes en in zijn nonchalante klederdracht zou zeer zeker een buitengewoon aardig straatbeeld
opleveren, als Taormina maar geen toeristenoord was.
Je krijgt de indruk, dat de bevolking ver in de minderheid is. De straten lopen vol met dames, die de laatste
modesnufjes vertonen, onder aanzienlik vervelende gezichten.
Met rustige gentlemen in sportdress, wier beschaafd bleke
gezichten sterk uit de toon vallen in dit warme land vol
bloemen en zon. De kolossale hotels zijn in de winter
ware pakhuizen van toeristen. Je ziet ze overal, heel Taormina door, in alle straten, op de pleintjes, op de wegen
buiten. Er is geen eigenlik Taormina, er is een Engelse badplaats op Sicilië. Je hoort bijna niets spreken dan Engels.
Er zijn ook een paar Fransen, en enkele Duitse O.W.ers,
die met rentemarken goochelen en iedereen ergeren en
een betreurenswaardige antireklame maken voor hun ongelukkig land.
Madame D. voert ons naar een reusachtig hotel. Zij is daar
bekend en de gérant begroet haar als een gewaardeerde
oude vriendin. Hij belooft haar, dat wij spoedig een mid69

dagmaal zullen hebben, en in afwachting daarvan geeft onze
aanvoerster ons instructies, hoe we onze tijd moeten doorbrengen. Zelf gaat ze in een gemakkelike stoel zitten om te
wachten tot wij terug komen, en de maaltijd gereed is.
Het hotel stond aan de rand van de rotshelling, en de tuin
liep een weinig af tot waar de helling plotseling zo steil
werd, dat een beschermend hek geen overdreven voorzorg
leek. Het was een wondertuin, vol bloemen, rode en gele
en donker paarse, vol palmen en aloës, en cactussen en
geraniums. De amandel- en kersebomen stonden volop in
bloei, en lager langs de hellingen waren hele bloeiende
boomgaarden tussen de donkerder citroentuinen. En dan
helemaal beneden was de blauwe oneindigheid der zee....
Welk een lustoord! Ruim en groots was het hotel gebouwd,
en door een overdekt gangetje van de binnenplaats, waar
het verwonderlik stil was. Hoge muren, wit gekalkt, met
heel kleine venstertjes, als gevangenisraampjes. En plotseling zag ik een paar nonnen, die water naar binnen droegen .... Een klein klooster, vastgebouwd aan het hotel.
Wat een tegenstelling ! .... De godzoekende rust van een
vrouwenklooster vlak naast de wereldse drukte van een wuft,
mondain hotel, waar gedanst werd en geflirt, en gefeest,
en ijdelheid bedreven in alle denkbare vormen....
Op de grote binnenplaats van het hotel vinden wij onze
Madame D. in een zeer geanimeerd, maar weinig vriendelik
gesprek gewikkeld met de gerant, die tevergeefs beproeft
zijn onschuld te bewijzen: het beloofde middagmaal laat
maar aldoor op zich wachten, en onze energieke leidster
is haar geduld kwijtgeraakt. Het einde is, dat zij uit haar
zetel verrijst en ons uitnodigt haar te volgen. Hetgeen wij
zonder aarzelen doen, en wel met wraakzuchtige gezichten,
Wij zijn niet van plan ons door een deftig hotel te laten
beledigen of voor de gek houden. Onder geleide van de
verontwaardigde oude Parisienne wandelen wij het schilderachtige plaatsje door, en kijken onderwijl uit naar een
eetgelegenheid, waar een eenvoudig maal minder omhaal
en tijd kost. En wij komen terecht in het ristorante van
een zwaarwichtige dame met een donkerbruine kop, waar
een paar ware duivelsogen als zwarte diamanten in flonkeren. Zij lacht met een paar rijen helwitte, sterke tanden
tegen ons en verzekert, dat wij in tien minuten eten zullen,
wat me maar willen, Er wordt een lange tafel gedekt, ver-

sierd met een overvloed van rozen en wilde geraniums, en
tevreden gaan wij zitten en lachen om al de gewichtighe70

den van gerants uit grote hotels. Een oude kelner, die
meer van een rover heeft dan van iets anders, komt ons vragen, wat wij precies eten willen. De keus blijkt enigszins
beperkt te zijn. Wij kunnen kiezen tussen lange macaroni of
macaroni in vierkante brokjes gesneden. Maar, als wij daar
op gesteld zijn, kunnen wij ook wel spaghetti krijgen, dat
zoals men weet, hele dunne macaroni is. Verder kunnen
wij deze delicatessen met of zonder tomatensaus, met of
zonder kaas gebruiken. En dan is er nog schapen- of lamsvlees. Wij zijn geen van allen moeilik op het punt van eten.
Behalve dan onze Syriese vriend, die donker kijkt en zijn
ontsteltenis uit over zoveel barbaarsheid. De oude Madame
D. lacht hem uit en beweert, dat hij nog niet reizen kan
zonder bonne. Zuchtend berust hij in het primitieve menu,
bang dat hij nog erger dingen te horen zal krijgen, als hij
volhardt bij zijn houding van teleurgestelde Parijzenaar.
De kapitein vertelt de kelner, dat hij graag een glas port
wil drinken. De oude rover verstaat hem niet al te best
en laat hem zijn verzoek herhalen. De kapitein spreekt zijn
beste en langzaamste Frans, en dan knikt de ander, verdwijnt, en keert na een poosje terug met een bekertje tandenstokers, dat hij met een vriendelik gezicht voor zijn
verbaasde gast neerzet.
— Merci, zegt de onthutste kapitein, maar waar blijft mijn
glas port ?
— Pardon ? informeert vriendelik de kelner.
De kapitein kijkt hem ietwat onzeker aan. Dan vraagt hij:
— U verstaat zeker geen Frans ?
— Mais oui, monsieur! roept de kelner verontwaardigd uit,
en alsof hem plotseling een licht op gaat, voegt hij er achter:
— Aaah.... meneer sprak Frans!
De kapitein is een weinigje met de situatie verlegen, en
wij anderen schieten in een onbedaarlike lach. Zijn Franse
vrouw ligt dubbel, en als ze weer praten kan, juicht ze
van vreugde:
— Zie je nou! Ik beweer altijd, dat je geen Frans kunt
spreken, en je wilt mij nooit geloven.... Nou zie je! .... een
onverdacht getuigenis!
En ze giert het opnieuw uit. De kapitein is een man met
veel gevoel voor humor, en hij lacht vrolik mee. Zijn vrouw
bestelt nu een glas port voor hem, dat de oude kelner
zonder fout ook brengt. Daarmee is het Frans van onze
vriend afdoende veroordeeld, en weemoedig drinkt hij zijn
teleurstelling weg, zuchtend:
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--- Alweer een illusie minder.... Een mens moet ten slotte
leren met heel weinig in het leven toe te komen....
Na tafel wandelen wij Taormina door en gaan naar de roem
van het plaatsje kijken: het Griekse theater. Taormina behoorde n.l. in de oudheid tot de Griekse kolonies op Sicilië, en uit die tijd is er nog een ruïne over van een theater. Het is een heel mooie ruïne, en daar de zon inmiddels is doorgebroken, treffen wij haar aan in de juiste belichting om haar op haar voordeligst te zien. Het theater ligt
tegen de b erghelling, en van de amphitheatersgewij s oplopende
zitplaatsen heeft men een prachtig gezicht over de helling
naar beneden en over de blauwe zee. Een oude suppoost
verklaart ons de betekenis van de verschillende onderdelen,
waar het toneel was, de kleedruimten, de plaatsen waar de
spelers opkwamen. Achter het eigenlike toneel is een galerij
van pilaren en zuivere bogen, waardoorheen je een ver
uitzicht hebt over het panorama. De Grieken hielden van
de ruimte en wendden haar aan als onvergelijkelik decor
bij hun voorstellingen. Zij zaten bij hun toneelvoorstellingen in de open lucht, en hadden voor de ogenblikken,
dat er op het toneel niets te zien was, graag wat schoons
voor zich, om zich niet te vervelen. Later zijn de Romeinen
gekomen, en hebben van het Griekse theater een arena gemaakt. Vol diepe verontwaardiging verklaart de suppoost
ons, hoe deze Pruisen van de oudheid het schone theater
hebben bedorven: de bogengalerij hebben ze dicht geniet seld, zodat het uitzicht weggenomen was. Voor de toneelruimte, tussen de schouwplaats der schoonheid en de banken der toeschouwers richtten zij een muur op, zodat er
een soort straatje ontstond, dat leidde naar de hokken der
wilde dieren, die moesten dienen om in bloedige gevechten
met elkaar en met de gladiatoren de bedorven zinnen van
een ontzenuwd ras te prikkelen. De suppoost is nog ontdaan over de ruwe onbeschaafdheid van die Romeinen,
die de fijne toneelkunst van de Grieken zover neerhaalden
en hun prachtige theater vernederden tot een arena voor
wilde-beestengevechten. Hij leidt ons rond en vertelt waar
al de brokken pilaren en kapitelen thuis gehoord hebben,
die voor de toneelruimte over de grond verspreid liggen.
Dan zwerven wij wat rond door de ruïne over de afgebrokkelde banken, hoog boven over de galerij met de staan
Overal groeit gras tussen de gebroken stenen.-platsen.
Reusachtige aloës steken hun spitse, doornige bladen omhoog. Cactussen heffen hun stekelige oren als wilden zij
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afluisteren wat die rondzwervende vreemdelingen te ver
hebben .... Opzij van het theater is een klein en-teln
onaanzienlik museumpje, waar verminkte beelden liggen,
symbolen van het toneel, maskers, die eens de gevel sierden, stenen met inscripties, koppen van Bacchus en Venus,
aarden amphoren, klein vaatwerk, reliefs met dansende
faunen en Bacchanten, bronzen haarspelden, gespen en
sieraden.... dingen, die gemaakt werden, en gebruikt door
mensen, een paar duizend jaar geleden, in een beschaving,
die zeker geen vermoeden had van de mogelikheid, dat zij
van de aarde verdelgd worden kon, en die niettemin verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor eeuwenlange
barbaarsheid.... Wonderlike gedachte!.... Ook in verband
met de idee van onze eigen beschaving, die wij onaantastbaar geloven....
De rit terug naar het station van Taormina volbrengen
wij in een tempo dat voor zenuwachtige mensen zeer onaangenaam zijn moet. Korte tijd na de aankomst moeten
wij afscheid nemen van de reisvrienden, die op Sicilië
blijven : de trein naar Syracuse neemt hen mee. Een paar
vriendelike woorden, een handdruk, en zij zijn weer uit
ons leven verdwenen .... waarschijnlik voor altijd.... Leven
in versneld tempo!.
Wij drieën, Madame D., de Syriër en ik, hebben nog een
klein uurtje de tijd, eer de trein naar Catania gaat. Ik heb
onder het langs rijden een pracht van een Siciliaanse
albergo gezien, een typies rokerig hol, dat op mijn fantasie
gewerkt heeft: een echte romantiese roversalbergo. Ik ken
echter de gezindheid niet van mijn metgezellen en begin
er dus voorzichtig over te praten. De levenslustige oude
Madame D. is dadelik een en al belangstelling : daar moeten
wij een glas wijn gaan drinken, ze zijn zo aardig, deze
landelike herbergen op Sicilië!.... De sombere Syriër is
minder geestdriftig, maar als wij met alle geweld naar dat
ding willen, zal hij geen spelbreker zijn. En dus gaan wij
op weg, een eindweegs terug langs de hellende baan, die
wij met de auto zijn afgekomen.
Vóór de albergo staat een wagentje, met een klein bruin
paardje er voor. Het is een primitief karretje zoals men die
nergens anders ter wereld ziet dan op Sicilië. Het is helemaal beschilderd. De zijkanten vertonen taferelen uit het
leven van de heilige Genoveva. Het zijn kleurige nog al
onbeholpen schilderijtjes, maar ze zijn zeldzaam aantrek73

kelik in hun onbeholpenheid, en ze zijn ongetwijfeld zuiver
van kleur, fris en decoratief. De ridders en edelvrouwen
op de voorstellingen maken veelal allemaal een zelfde soort
waardige gebaren, en al dreigen zij ook met blote zwaarden, zij
kijken desalniettemin goedig onnozel, zij hebben iets straks
en toneelmatigs. Kunstwerken in de geraffineerde betekenis
van onze gecultiveerde smaak zijn deze voorstellingen uit
het leven van heiligen en vorsten en volkshelden zeker
niet. Het is allemaal gedaan met dezelfde overgeleverde
kleuren en vormen, traditioneel, onveranderlik altijd net
eender. En toch is het mooi, en doet het wonderlik prettig
aan. Want het heeft geen pretentie op de naam kunst. De
mensen, die deze schilderingen aanbrengen, noemen zich
geen godenzonen, geen verheven kunstenaars. Het zijn ambachtslieden zonder meer, en zij werken zoals hun vader
en hun grootvader gewerkt hebben, en bekommeren zich
niet om moderne opvattingen, om nieuwe ideeën, om hevige
theoriën. Zij versieren eenvoudig de karretjes naar de overgeleverde opvatting, en houden zo een eeuwenoude traditie
in stand, een der weinige dingen uit oude dagen, toen er
nog een levendige behoefte bestond aan kleur en fleur in
alle gewone zaken des dageliksen levens. En er zijn aan
deze beschilderde wagentjes motieven, die ver uit gaan in
schoonheid boven de voorstellingen op de zijstukken. Dat
zijn de decoratieve versieringen van de spaken, het lemoen,
en de steunbalken onder de bodem van het karretje. Deze
zijn alle verschillend, en vele ervan zijn ongelofelik mooi,
vol fantasie, vol van een verwonderlik gevoel voor kleurencombinatie, voor de sierlikheid van fijne lijnen en slanke,
logies verlopende, decoratieve versiering. Echt „van het
volk" is de zucht om vooral niets te vergeten: alle onderdelen van het wagentje zijn in de versiering opgenomen,
geen latje, geen plankje is vergeten. En elk onderdeel heeft
zijn eigen eisen, die alle zijn geworden tot traditie, maar
voor het meerendeel een zekere vrijheid laten aan de sier
er iets kan inleggen van zijn persoonlike smaak-schilder,
en opvatting, gebonden nochtans door de eisen der overlevering. Zij zijn buitengewoon curieus, deze Siciliaanse
karretjes en geven een merkwaardig voorbeeld, hoe arm
het leven geworden is, sinds de mens ophield behoefte
te gevoelen aan dit soort eenvoudige, primitieve versier kunst, toegepast op de alledaagse gebruiksdingen uit het
gewone leven. Zo'n simpel boerenkarretje is een vreugde
voor het oog, en een trots bezit voor de gelukkige, die
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ermee rijdt, en die de overtuiging heeft, dat er geen zó mooi
in het dorp is als het zijne.
Het paardje, dat voor het karretje gespannen is, doet ook
mee in de algemene zucht naar kleurige opsmuk. Het heeft
zijn Zondagse tuig aan: een grappige zonnehoed, waar de
oren doorsteken, en gesierd met een lange faisantenveer;
om de hals een ketting van blauwe kralen, het hoofdstel
in zwart, wit en rood, een kleurig dek op de rug.
De voerman met zijn zweep in de hand en zijn jas los
over één schouder gezwaaid, staat er vergenoegd bij: hij
verheugt zich klaarblijkelik zeer in onze duidelike bewondering voor zijn spannetje.
-- Molto bello! zeg ik geestdriftig tegen hem, en heel zijn
bruin gezicht glanst van genoegen.
--- Si! Si! signore! roept hij verrukt. Zo'n mooi karretje
zult u niet gauw meer vinden!
Uit de albergo kijken andere, even bruine gezichten naar
buiten en ook zij glimlachen, verheugd om het succes van
wat ze toch voelen als een soort nationale glorie!
Hun vreugde maakt plaats voor duidelik merkbare verbazing, als wij gedrieën de paar stenen treden van de ingang
oplopen en kalm binnenstappen in hun albergo, die inderdaad bijster weinig heeft van een der inrichtingen, die
door toeristen verkozen worden als verfrissingsoord. Wij
zetten ons op de wrakke biezen stoelen om een even wankele tafel, die niet uitmunt door zindelikheid en kijken
eens rond. Het is wel waarlik een aardige albergo toch.
De zoldering is gebouwd met spitse bogen als de crypt
van een gothiese kapel. De muren zijn eenmaal wit geweest,
maar nu hebben ze een gezellige, groezelig bruine tint gekregen van ouderdom en van de rook uit sigaretten, pijpen
en uit de kachel. Aan de wanden hangen afschuwelike gekleurde prenten, portretten van de koning, van de paus,
wat door vliegenvuil overdekte prentbriefkaarten, een plaat
uit een geïllustreerd blad geknipt, waarop vele mensen ver woed vechten rond een omgevallen auto. Er hangt ook
een hertengewei, en een lang oud geweer. De vloer is geplaveid met grote vierkante stenen, hobbelig en verweerd....
En de types aan een ander tafeltje kijken naar ons met
een komieke verbazing, die bijna op schrik gelijkt.
Het zijn vermoedelik allemaal eerzame boeren en arbeiders, maar zij zien er uit of ze zo weggelopen zijn uit een
roverbende. Bruine, verweerde gezichten, met woeste snorren en baarden, verschoten hoeden op hun verwarde haar75

bossen. En zij bekomen maar niet van hun verwondering
over het zonderlinge feit, dat daar waarachtig een drietal
echte toeristen zo maar doodgewoon hun albergo zijn binnengekomen en daar nou zitten en rustig rondkijken, en
de verlegen oude vrouw wenken, die de waardin is, dat ze
wat bestellen willen. Aarzelend komt zij op ons af, onderweg haar handen afvegend aan haar groezelige blauwe
schort, Het kost eenige moeite haar aan het verstand te
brengen, wat wij hebben willen: zij spreekt alleen haar
Siciliaans dialect, en daardoor is mijn beetje Italiaans niet
erg verstaanbaar voor haar. Gebaren en goede wil doen
echter veel, en spoedig zitten Madame D. en ik ieder voor
een groot glas donkere landwijn, terwijl onze Syriese vriend
een citroen en water bekomen heeft om zich een kwast
te brouwen. Hij kijkt erg vies naar zijn glas, dat strepen
en vingervlekken vertoont, en aarzelt merkbaar. Vol belangstelling kijken de Toverachtige bezoekers naar hem en
ons. Ik neem mijn glas op, stoot met de vrolike Madame D.
aan en dan heffen wij ons glas op naar de mannen aan
het andere tafeltje. Die lachen breed, heffen eveneens hun
glas in de hoogte, nemen sierlik hun hoed af en drinken
op ons welzijn als wij op het hunne.
— Echte struikrovers, zegt de Syriër vol afgrijzen, en hij
voegt erbij, dat het hem eenraadsel is, hoe fatsoenlike
mensen er liefhebberij in kunnen hebben met zulk gespuis
in een dievenkroegje vriendelike glimlachjes te wisselen. Wij
lachen hem uit, maar hij blijft ontevreden en vies kijken,
kan er niet toe komen uit zijn glas te drinken, en roept
de waardin. Hij betaalt de hele vertering, geeft een flinke
fooi bovendien, staat dan aarzelend op en deelt ons wat
verlegen mee, dat hij toch maar liever aan het station op
ons wachten zal. En verdwijnt, schoorvoetend, schichtig
kijkend naar de goedige rovers, die de hoed voor hem afnemen. Madame D. lacht hem spottend achterna. Zij drinkt
een smakelike slok van de inderdaad lekkere wijn en zegt
minachtend:
— Een snob, deze Syriër .... Wat doen zulke mensen op
reis te gaan? Op reis moet je je overal in kunnen schikken. Als die soort heertjes niet over de Boulevard kunnen
slenteren, voelen zij zich buiten de wereld.... Nou, laat
'em gaan. Ik vind het hier oergezellig!
Wij blijven zitten tot de rijtuigjes van de „Meteor"- mensen
van de berg komen, wat een teken is, dat het tijd wordt
voor de trein. Als wij opstaan om te vertrekken, staan al
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de mannen eveneens op, nemen hun hoed af en wensen
ons lachend goede reis. Het oude vrouwtje wijst ons beleefd, dat wij op moeten passen voor de ongelijke treedjes
en zij maakt nog eens een extra buiging, als wij al op straat
staan. Ze zijn daar binnen allemaal voldaan en nog niet
van hun verbazing bekomen. Maar ze hebben het aardig
gevonden, die ongegeneerde houding van die vreemdelingen
die zo maar zonder drukte kalm in een gewone landherberg een glas wijn kwamen drinken. Ze kijken ons nog
na, en als ik uit de verte met mijn hand wuif, zwaaien ze
terug met hun hoed. Gewoonlik stel je je Siciliaanse rovers
anders voor!
In de trein bekent onze Syriese snob dat hij zich helemaal
niet op zijn gemak gevoeld heeft in die verschrikkelike herberg met al die woeste gezellen, en die smerigheid.... Somber zegt hij, dat hij ons benijdt om onze gemakkelikheid ....
hij is pretentieus, moeilik te voldoen.... Hij weet het heel
goed, en betreurt het diep, maar hij kan nou eenmaal niet
anders .... Wij betreuren het met hem, lachen hem nog
een beetje uit en praten over iets anders.
Langs nieuwe citroenplantages raast de trein. Hij neemt
nu zijn weg hoger de bergen op. Tussen de andere door
zien we even de Etna, zwaar en massief, maar zijn kop
is verhuld door wit-en- zwarte wolkgevaarten. Naar beneden
is het uitzicht prachtig. Er liggen dorpjes en kleine stadjes
langs de berghellingen. Ze lijken peuterige, popperige dingetjes, verdwaald speelgoed, ze liggen daar als vergeten
tussen de groene warreling van al die citroentuinen, tussen
de woeste rotspartijen. En het is, alsof hier de bloemen
in nog weelderiger overvloed bloeien, dan vóór Taormina,
en onwillekeurig ga je denken aan de onrechtvaardigheid
van de verdeling aller goede dingen: wat is een land als
dit bevoorrecht boven onze noordeliker streken!.... Maar
als je dan de Etna weer even in 't zicht krijgt, die sombere broeder van de Vesuvius, en je denkt terug aan de
littekens op het aangezicht van Messina.... ja, dan moet
je weer erkennen, dat toch alles zijn mee en zijn tegen
heeft op dit ondermaanse.... Het schijnt, dat de mens
voor elk buitenkansje met veel onaangenaamheden moet
betalen!
Het loopt tegen de avond, als wij in Catania aankomen.
Een rijtuigje brengt ons naar de haven. Op de rede ligt
onze trouwe „Meteor" alweer te wachten. Het is vreemd,
maar het schijnt, dat je in zo korte tijd al van een schip
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gaat houen. Met een gevoel van vreugde en genegenheid
kijk je naar zijn sierlike, witte romp, zijn schoorsteen met
witte banden, zijn guirlandes van lichten op het achterdek.
De snelle motorboten schieten bruisend aan en brengen
ons naar boord terug.
In mijn hut zit ik even met gesloten ogen en overdenk
de voorbije dag.... Wij hebben heel wat, en heel veel moois
gezien vandaag.... En straks lichten wij het anker en gaan
de grote route maken, de grootste van de reis: regelrecht
naar Alexandrië in Egypte, vier nachten en drie dagen zee.
Zachtjes heft de deining van de rede ons schip op zijn
sterke rug.... wiegelend.... heerlik.... Maar ik weet er veel,
die het minder heerlik vinden, en die tegen het lange traject
over zee opzien als tegen een zware beproeving .... Nou,
laten we maar hopen op mooi weer.... De gong wordt
geslagen voor het diner, en dat doet me plotseling voelen,
dat de reis hongerig gemaakt heeft. Gauw naar de eetzaal
om het verstoorde evenwicht degelik te herstellen ...

Alexandrië
IER nachten en drie dagen volle zee!.... Middellandse zee!.... Een genot op zichzelf, dat nog verhoogd wordt, als je ze doorbrengt aan boord van
een zo voortreffelik schip als de „Meteor", verzorgd,
zoals dat op de „Meteor" gebruikelik is, waar alles zich beijvert om het de passagiers zo aangenaam en gemakkelik
mogelik te maken, te zorgen, dat zij geen wensen over hebben, te voorkomen, dat hun wat dan ook overkomt, dat
niet volkomen pleizierig zou zijn. Eigenlik, alles welbeschouwd, werd je schandelik verwend aan boord van de
„Meteor"! Er is echter niets, waar je z6 snel aan gewoon
raakt, als aan deze soort verwennerij! Het ging ongeveer zo:
's Morgens om zeven uur werd er aan de deur van je hut
geklopt. Dan stak de steward zijn hoofd om de hoek
en zei:
— Thee, meneer!
Hij sloeg het tafeltje voor je wasgelegenheid neer en zette
er een kop thee op met een biscuitje. Slaperig maakte je
even een praatje:
— Hoe is 'et weer vandaag, steward?
— 0, fijn, meneer.... een zeetje als een tafelblad.
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Hij verdween, en je slurpte je hete thee, rekte je eens uit
en overwoog, wat je doen zou: opstaan of je nog eens
omkeren.... Een blik door de patrijspoort besliste gewoon lik deze belangrijke vraag. Als het zonnetje lokte, hield
je het in bed niet uit. Druilde een grauwe lucht, dan won
de luiheid het en trok je de deken nog eens over je hoofd.
Als je het besluit genomen had en er uit kroop, schoot
je in je pantoffels en begaf je naar de badkamer om de
dag fris te beginnen. En terwijl je dan in je hut nog met
je toilet bezig was, kwam de steward weer kloppen en
bracht een ketel warm water voor het geval, dat je je wou
scheren. En tegelijkertijd waarschuwde de gong, dat er over
een half uur begonnen zou worden met ontbijten. Je had
dus nog net de tijd om een fris ochtendwandelingetje te
maken aan dek. Op je gemak stap je wat rond, maakt
hier en daar een praatje met een bekende, laat de koele
morgenwind door je haren spelen en voelt je zo gezond
en veerkrachtig als maar enigszins mogelik is. Dan ga je
naar beneden, naar de eetzaal, waar de vriendelike jonge
man, die tot levenstaak heeft je wensen eerder te voorkomen dan ze te voldoen, je goeden morgen wenst met
een stralend gezicht, alsof er voor hem geen groter vreugde
denkbaar was dan je in goede welstand aan te treffen. Je
zou je echter vergissen, als je dacht, dat er iets slaafs in
deze vriendelikheid school, want deze Noorse jongens met
hun prettige open gezichten zijn merkwaardig onslaafs. Zij
bedienen je met een plezierige onafhankelikheid, vriendelik, maar zo, dat je altijd het idee hebt, dat dit alles vrij
dat je het als zodanig moet waarderen, want dat-wilgs,
ze het ook anders kunnen, als ze dat verkiezen. Het ontbijt is ad libitum. Een lange lijst van spijzen staat tot je
keuze, warme en koude schotels, je hebt het maar voor
't zeggen. De tafel blijft ter beschikking tot tien uur, en
wie soms nog wat later mocht komen, behoeft niet bang
te zijn, dat hij onbarmhartig moet blijven hongeren.
Tegen een uur of elf kun je naar de trap gaan bij de leeszaal. Daar amuseert de deksteward zich met het uitreiken
van koppen bouillon aan de passagiers, die door hun
sportieve prestaties alweer behoefte hebben aan iets ver sterkends. Om één uur is het de tijd, dat de lunch verwerkt dient te worden. Een lunch, die min of meer de
kwalificatie fabelachtig verdient, een maal van een uitgebreidheid, die mij sterk verwonderde, eer ik de behoeften
der toeristen uit eigen aanschouwing kende. De dag is lang
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op zee, vooral voor de soort mensen, die de meerderheid
der passagiers vormen en die er geen flauw idee van heb
dat er op zee iets te zien is, als er niets te zien is dan-ben,
de zee en de lucht.... De lunch duurt dus meer dan een
uur, en eer de koffie in de rooksalon gesavoureerd is,
schiet de middag weer aardig op.... En als je dan een
poosje aan sport gedaan hebt of een middagdutje, slaat
tegen vier uur de gong weer, wat een uitnodiging is om
je naar de eetzaal te begeven, waar de thee klaar staat,
met gebak van verscheiden structuur. Om zeven uur in
de avond wordt er dan gedineerd volgens een zeer uitgebreid menu, de uitmuntende scheepskapel geeft er ter aan
eters een zeer goed concert bij, en na-moedignva
de koffie, die weer in de rooksalon geserveerd wordt, begint de muziek aan dek voor de dans te spelen. Wie niet
danst, amuseert zich op andere wijze, door bridge te spelen
of schaak of zelfs roulette, waartoe een van de langere
tafels door een paar der passagiers speciaal is ingericht.
Zo tegen middernacht komt de steward van de rooksalon
nog eens rond met een schaal sandwiches, en ik moet bekennen, dat er een zeer dankbaar gebruik van gemaakt
wordt. Na twaalven gaan de lichten in de rooksalon uit.
Wie dan nog behoefte heeft aan vermaak, moet dat zoeken aan dek of in zijn hut....
De eerste nacht en dag tussen Catania en Alexandrië was

voor de niet zeevaste reizigers een tamelik zware beproeving. De lucht was weliswaar helder en een strak zonnetje scheen heel de dag over de mooie zee, maar de schoonheid van deze zee was niet in overeenstemming met de
v ermakelikheidsideeën der passagiers. Er stond een sterke
wind, die al de morgen van de eerste dag aangroeide tot
een halve storm, en de eetlust zowel als de humeuren van
de dames en heren weinig gunstig beïnvloedde. Er kwamen
veel zeezieken en de maaltijden werden slecht bezocht.
Tegen de avond werd de wind nog een beetje baldadiger
en joeg de golven spelenderwijze tegen de boeg van de
„Meteor" op, dat het buiswater zwiepend tot over het boten dek vloog en de passagiers zich meer en meer onder de
indruk begonnen te voelen. In de nacht liep de zee nog
meer op. De schroef sloeg af en toe door, boven water,
wat een driftige trilling dooreen schip jaagt, die uiterst onplezierig is. Maar de volgende morgen was dan de wind plots
gaan liggen, en de zee kalmeerde langzamerhand. In de loop
van de dag legde zij zich tot volmaakte rust en de passagiers
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herademden en begonnen weer te eten en zich meer op
hun gemak te voelen.
Het waren heerlike dagen. Ik heb, de hemel zij geprezen, geen
last van zeeziekte, en vind de zee altijd even aantrekkelik.
Zolang de golven niet over het dek spoelen ben ik met
geen stok naar beneden te krijgen. Het prachtig bewogen
water bij zwaar weer is altijd even boeiend met zijn rollende schuimgolven, zijn heerlik lichtspel over en door het
doorzichtige water, en het lustig dansende schip, dat vrolik
van de ene waterheuvel op de andere springt, de aanrol
bedreiger met een dreunende slag uit elkaar beukt,-lend
dat schuim en druppels huizenhoog boven je hoofd wegspatten, het voortdurende bruisende, wilde lied van het
opgezweepte water.... dat alles bij elkander geeft je een reeks
zeer afwisselende gewaarwordingen, die alle verveling bui tensluiten, en die mij heel de dag door bezig houden, zodat ik naar niets anders verlang, en uren lang zitten kan
en kijken en luisteren, zonder zelfs een oog te slaan in het
boek, dat ik plichtgetrouw altijd in mijn zak draag. Onaangenaam was alleen de ontdekking, dat zo velen er anders
over dachten. Dat merkte je, als je naar beneden ging om
te eten. Dan vond je reeksen mensen in dekstoelen, dik
in dekens gepakt, met bleke, ontdane gezichten, waarop de
wanhoop maar al te duidelik zijn stempel had gedrukt.
Bewegingloos zaten en lagen zij en hun houding demonstreerde maar één verlangen: dat een enorme golf het hele
schip met alles wat er op en er in was, verzwelgen zou....
dan was tenminste met één slag alles voorbij!.... En in de
eetzaal vond je dan een kleine schare van zeevaste reizigers, die zwijgend hun maaltijd verkauwden, verveeld door
het ontbreken van de gezellige drukte der mooiere dagen.
De muziek klonk zo raar in deze bijna lege zaal, waar hier
en daar een heer of dame eenzaam bediend werd door een
steward, die niets scheen te merken van de springende
en wiebelende bodem onder zijn voeten ... .
Maar toen de wind was gaan liggen en de zee glad werd,
leefde alles weer op. De zon scheen koesterend over een
spiegelende watervlakte, de hemel spande strak en blauw
boven ons, de zee was zo kalm en zag er zo onschuldig
uit, als had ze nooit een schip door elkaar geschud. En
de ,,Meteor" gleed zo gelijkmatig door het gladde water,
dat het moeilik viel te bedenken hoe hij nog zo kort geleden als een krankzinnige sprong en danste over de waterheuvels van een onvriendelike, baldadige zee. Heel de
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dag waren de passagiers nu aan dek, en speelden hun
sportjes en babbelden en wandelden heen en weer, en kwamen vrolik en hongerig van de sterke zeelucht aan tafel,
en waren alle ellende vergeten. Het leven aan boord werd
losser, daar je mekaar nu zo langzamerhand begon te kennen, en niet meer ieder ogenblik stijf vormelik voor een
onbekende opzij behoefde te gaan of je voorstellen. Het
waren zalige luie dagen.... Boven op het sloependek lag
je de lieve lange dag in een dekstoel of op het zeil van
een reddingboot, licht gekleed, en liet je koesteren door
het warme zonnetje. Je las wat, je praatte wat met kennissen, je maakte wat gekheid en lachte om de malste
aardigheden, je lag als een poes in de zon, en genoot gedachteloos van dat verrukkelike zomerweer midden in de
winter, van die prachtige blauwe zee, van dat mooie, trotse,
sierlike, witte schip, dat zo majesteitelik door het water
gleed met een discreet gebruis langs de boorden. En als
dan de avond viel en de zee begon te wemelen van verglijdende kleuren en paarlmoerglans, waar bloed door vloeide en bleek zilver, dan kon je je bijna niet losmaken van
het zeldzame schouwspel als de gong je aan tafel riep....
maar je had toch ook weer een veel te gezonde, prozalese
eetlust om dwepend aan dek te blijven. En kwam je dan
weer terug boven, dan stond een flonkerende sterrenhemel
gewelfd over de zee, zo overweldigend vol schittering als
je hem in noordeliker streken nooit ziet, en de muziek op
het achterdek leek ver weg uit een andere wereld te komen.
Een Duitse dame zong sentimentele, oude liedjes bij de
guitaar, met een mooie, zachte stem, ergens achter een
boot, waar ze met haar vriendinnen zat en dweepte, en zo
mooi was de nacht, dat je niet eens lust voelde om haar
te glimlachen .... En wanneer je dan in je bed lag en het
licht had uitgeknipt, was daar buiten de patrijspoort het
vreemde wonder van de witte nacht. De maan was opgekomen. Je zag haar niet, maar haar glans lag om de ronde
opening en vloeide naar binnen als een doorschijnende
stroom onstoffelikheid. Een enkele ster keek met een bleek
oog naar binnen. In de stilte was alleen het vredige gebruis
van het water langs de zijden van het schip, en het eentonige gebrom van de schroeven.... Dromen kwamen en
gingen, herinneringen aan lang vervlogen jaren, aan lang
vergeten verlangens, die nu hun vervulling zeer nabij leken...
en glimlachend sliep je in, vermoeid van heel de lange dag
van zonneschijn en zeelucht, vermoeid van het daadloze
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5. EEN ZONNIGE DAG OP HET BOTENDEK VAN DE
METEOR. DE AUTEUR HEEFT SCHIK IN ZIJN LEVEN

6. AKROBAATJES OP DE KADE IN ALEXANDRIË

luieren onder deze stralende zuidelike hemel.... En wakend
bleef in je een heimelik verlangen, dat het altijd zo mocht
doorgaan, dat je altijd zo reizen mocht, stil en vredig, zorgeloos, over die blauwe zee, onder die blauwe hemel, op
dit sprookjesschip, dat voortgleed door de eindeloze ruimte,
kalm en stil....
Tot je dan wakker werd en bemerkte, dat er geen trilling
van de machines meer door het schip sidderde, en de
steward je vertelde, dat we gemeerd lagen aan de kade in
Alexandrië.... En je opsprong van verrassing, in eens weer
vol drift om je te gaan bewegen, om dit te zien, deze Egyptiese stad, antiek middelpunt van cultuurleven uit de grijze
oudheid... Alexandrië, de stad van Alexander... van Alexander de Grote, door hem gesticht drie eeuwen ruim vóór
Christus, centrum van wetenschap en kunst ten tijde der
Ptolemeeën, erfgename van de hellenistiese beschaving,
met haar wereldberoemde bibliotheek, vernietigd door de
soldaten van Cesar.... Alexandrië, nog altijd een van de
voornaamste havens aan de Middellandse Zee ... Egypte...
Wij liggen vlak aan de kant. Wij zijn een passagiersschip,
een schip vol toeristen.... En elke toerist is voor de rechtgeaarde bewoner van veel door toeristen bezochte streken
een fel achtervolgde prooi. Daar beneden op de kade staan
ze al bij drommen op ons te wachten. Zij lachen tegen
ons met de lach van de slager, die een vet rund voor zich
heeft staan en alvast zijn mes wet om het degelik af te
slachten .... Het is een interessant gezelschap daar be
neden! ... .
Het is het Oosten. Overal de rode fez en de tulband. De
lange kaftan, de onbeschrijfelike vodden, die dienst doen als
halsdoek, als mantel. De onmogelike Turkse pantalons met
de onverklaarbare zakken van achter, die bij het lopen zeer
onaestheties heen en weer zwabberen. De schelle stemmen,
de rauwe keelklanken, de drukke gebaren, de schijn alsof
iedereen altijd met iedereen ruzie heeft. De waardige bedelaars, die onverschillig toezien en zich vol minachting verbazen over de moeite, die anderen doen om met handel
of werken aan de kost te komen..., ik herinner mij Algiers, en ik herken al deze dingen....
Ze schreeuwen naar omhoog, daar op de kade, steken dozen
sigaretten op, tonen bonte kleden, zoals die waar Oosterlingen in Europa mee venten, waardeloze rommel. Ze hebben kettingen van blauwe en gele en rode kralen, ze heb
sigarettenpijpjes en haarkammen en zakmesjes, ze-ben
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hebben fezzen met lange zwarte kwasten, ze hebben.... jai
wat hebben ze eigenlik niet ? .... Er staat ook een klein
legertje schoenpoetsers te wachten, jongens en mannen:
dat is een zeer voornaam bedrijf in het Oosten: het schijnt,
dat de Oosterling, die volstrekt niet op zindelikheid gesteld is, geen stoffige schoenen kan uitstaan en overal
waar je komt, zwermen de schoenpoetsers om je heen,
die allemaal hevige verontwaardiging tonen, als je weigert
je schoenen te laten reinigen. Zij hebben een hele inrichting bij zich, een collectie borsteltjes, flesjes en doosjes,
alles vernuftig geborgen in de verschillende laadjes en vakjes van hun kistje, dat ze met een riem over de arm of
om de hals hebben hangen. Ze zijn heerszuchtig en onverdraaglik, deze Oosterse schoenpoetsers.... En natuurlik
zijn er ook de gidsen, de dragomans, keurig in hun lange
blauwe of purperen kaftans, of wel Europees gekleed, enkel
als Oosterling kenbaar aan hun fez. En alles loert en
schreeuwt en wenkt, en wacht op het afdalen van de slachtoffers, die geplukt moeten worden. Het is wel vermakelik,
maar eigenlik is het ook heel treurig, want het is maar
één van de verschijnselen van verwording, die het toerisme
onder de bevolking van de bereisde landen veroorzaakt:
iedereen probeert van de onervarenheid der reizigers te
profiteeren om zonder werken aan de kost te komen, door
min of meer openlike bedelarij, en anders door meer of
minder direct bedrog.
Ik heb de drie Duitse dames, waarmee ik vaak praat, beloofd, dat ik met hen de stad zal ingaan. Ze moeten de
Oostenrijkse consul opzoeken, die een kennis van een harer
is. Eerst neem ik afscheid van mijn Syriese vriend, die hier
aan wal gaat en per trein verder Egypte in. Hij drukt mij
droefgeestig de hand, als was het weer een onoverkomelike
ramp, dat wij uiteen moeten en zucht:
— Ja, mon cher, zo gaat het nou.... nauweliks ben je aan
mekaar gewend of het leven rukt je weer uiteen .... En
denk er nou wel aan: koop geen sigaretten van die rovers
op de kade, want dat is allemaal bocht!
De laatste practiese opmerking geeft mij hoop, dat het met
zijn smart nogal los zal lopen, en daaruit put ik de moed
om lachend afscheid te nemen en hem een voorspoedige
reis te wensen. Dan loop ik mijn gezelschap achterna, dat
beneden op de kade al slaags is met een hele troep opdringerige kooplui, gidsen en schoenpoetsers. Ik wring mij
tussen het stel in en raad haar zonder acht te slaan op
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de opstijgende kreten maar mee te lopen. Wat ze ook doen,
zeer tot schrik en afgrijzen van de beledigde afzettersbende, die zich echter snel troost en zich energiek werpt op
nieuwe slachtoffers. Alleen een paar overijverige schoenpoetsers blijven nog meelopen, en schijnen niet te vermurwen. Al ons wijzen naar onze pas gepoetste schoenen helpt
ons niets: het uiterlik van de voetbekleding kan hun blijkbaar bitter weinig schelen.... ze willen alleen wat aan ons
verdienen.... Een van hen, een brutale bruine jongeling
van ongeveer twaalf jaar, loopt telkens een paar passen
voor mij uit, bukt zich dan snel en geeft met een vieze
lap een likje bruine smeer op de punt van mijn schoen.
Ik loop te praten, heb geen erg in zijn ijver en struikel
telkens bijna, als hij onder het lopen door mijn schoen
wil insmeren. Hij wijst mij op de natte smeer en kakelt
aan een stuk door, met rollende ogen om mij te overtuigen, dat ik nou toch zeker mijn schoenen verder moet
laten poetsen. Ik verzoek hem in alle talen, die ik ken op
te houden met zijn grappen, maar hij loopt als enig antwoord weer een paar stappen door en geeft mijn schoen
een nieuwe lik! Dan val ik woedend tegen hein uit, maar
hij springt alweer raar voren, gereed om zijn hardnekkige
pogingen te herhalen. Deze maal echter ben ik hem voor
en als hij zich bukt geef ik hem met mijn knie per ongeluk een stootje, zodat hij hals over kop met zijn kistje
over de kade duikelt. Verbouwereerd kijkt hij even naar
mij op, en breekt dan uit in een stroom van voor mij onverstaanbare woorden, maar te oordelen naar de intonatie, word ik tot in mijn verste voor- en nageslacht vervloekt.
Evenwel, hij geeft zijn pogingen op, en keert terug naar
de trap om minder afwerende toeristen op te sporen.
Tien passen verder worden wij omsingeld door een compagnie koetsiers, die ons met alle geweld in een van hun
rijtuigen willen hebben. Energiek wenk ik, dat zij ,ons door
zullen laten, maar zij dringen aan en houden vol en kijken
ongelovig, en als ik mij ten slotte met geweld tussen hen
doorwerk, stoten zij verwonderde en bedroefde kreten uit,
als had iemand hun weldaden met ondank teruggewezen.
Wanneer wij eindelik buiten hun bereik zijn, zuchten we
van verlichting, en ik zeg:
— Oef ! .... Als dat zo door gaat, zijn we van avond nog
niet in de stad!
Nauweliks heb ik deze woorden gesproken, of een heer
met een fez op en een dikke, brutale snor onder zijn krom86
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me neus, sluit zich bij ons kleine gezelschap aan, en verkondigt zijn voornemen om ons als gids te vergezellen. Ik
denk aan mijn ervaringen in Napels, en glimlach. De dames,
die geen Engels verstaan, vragen wat die nou weer te koop
heeft, en als ik haar de situatie heb uitgelegd, roepen zij
tegelijk, dat zij van geen gids willen weten. Daarover zijn
wij het dus eens, en ik deel de man, in termen, die niet
zijn mis te verstaan, mee, dat hij beter doet met op te
hoepelen. Bij welke mededeling hij allervoorkomendst glimlacht, vriendelik knikt, en.... naast ons blijft voortwandelen.
-- Nee, zegt een van mijn gezellinnen tegen mij, ik had
gezegd, dat wij geen gids wilden!
— Precies hetzelfde heb ik hem ook gezegd, verdedig ik
mij, maar hij is een gids in een toeristenland, en die zijn
wat moeilik van begrip in deze dingen. Ik zal hem nog
eens terugsturen.
En opnieuw vertel ik hem, dat wij zijn hulp niet op prijs
stellen. En opnieuw knikt hij, met een stralend gezicht. Ik
begin te vrezen, dat mijn Engels niet toereikend is, Of het
zijne niet, en vraag hem dus of hij begrepen heeft, wat ik
zei.... 0 yes, hij heeft het very well begrepen. Ten overvloede vraag ik dan nog, wat ik dan wel gezegd heb, en
met het vriendelikste gezicht van de wereld, herhaalt hij
mijn onheus verzoek om met spoed uit onze gezichtskring
te verdwijnen.
— Nou ? roep ik ongeduldig, waarom gaat u dan niet terug? U kunt aan ons niks verdienen. Wij hebben u niets
gevraagd, en zullen u niets betalen!
-- Ik ben een gids, sir.... en ik moet toch dezelfde kant

op.... Past u op voor die wagen, die kerels rijden hier zo
ruw! en zachtjes neemt hij mij bij de arm en leidt mij
vaderlik in veiligheid langs een voorbij hotsende kar. Ik
haal de schouders op, de dames lachen, als ik haar mijn
zonderling onderhoud met de vreemde snoeshaan overbreng, en wij besluiten hem als wind te behandelen. Hij
moet het dan zelf maar weten als hij zijn tijd vermorsen
wil. Af en toe geeft hij ongevraagd inlichtingen over de
weg of over de mensen, maar wij luisteren niet, en praten
door alsof hij niet bestond. De man is echter niet te ontmoedigen, noch te beledigen .... Hij is zonder twijfel de
tweelingbroeder van het individu, dat mij in Napels achtervolgde tot ik hem met de fascisten bedreigde!
Langs de haven heerst nog al drukte. Veel meer drukte
dan in enige Europese haven. Niet omdat er zoveel en zo
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hard gewerkt wordt, maar omdat de havenarbeiders hier
-- zoals trouwens iedereen — niets doen zonder er om de
een of andere voor Westerlingen onbegrijpelike reden hevig
bij te schreeuwen en te gesticuleren, als ze tenminste een
arm daartoe vrij hebben. Het is een leven als een oordeel,
en in 't begin ga je telkens even naar zo'n groepje toe in
de mening, dat er ruzie is of dat er een ongeluk gebeurde. Er is echter niets. Ze kunnen alleen niet werken of
leven zonder erbij te schreeuwen, te gillen en met hun
armen en handen te zwaaien. En het is een interessant
volkje om bezig te zien, met hun zwabberende broeken,
hun onooglike tabbaarden, hun vuile maar kleurige hoofddoeken, hun bruine tronies met de witte ogen daarin en
de rode monden met de blinkende tanden. Het lijkt overigens een zeer verwaarloosd proletariaat, mager en afgewerkt, onzegbaar vuil en ruw. Ze spuwen overal, waar ze
gaan of staan en lopen met hun blote voeten door de
smeerlapperij zonder enig teken van afkeer.
Tegen een loods zitten een paar beter geklede mannen,
terwijl een paar andere er bij staan te kijken. Als wij er
langs gaan, zie ik, dat de een bezig is de ander zijn haar
af te knippen. De barbier zowel als zijn klant zitten gehurkt op de grond en in de open lucht heeft de kunstbewerking plaats, onder druk geredekavel van de betrokken partijen en de beide toeschouwers. Zij kijken op, als
wij lachend blijven staan en lachen genoegelik tegen ons
terug, toegevend tegenover de domheid van die vreemdelingen, die zich verwonderen over zo iets eenvoudigs als
een barbierswinkel onder de blote hemel. Een van ons
wil een foto van het groepje maken en dadelik zetten zij
zich in postuur om zo deftig en gewichtig mogelik op de
kièk te komen. Daarmee is echter het aardige van het
groepje weg, en ik beduid hun met gebaren, dat we ze juist
zo in hun gewone doen willen fotograferen. De onafscheidelike gids maakt zich verdienstelik door op barse toon
tegen hen uit te varen, waarop ze gehoorzaam dadelik hun
vorige pose hernemen en zo dan ook op de gevoelige plaat
vereeuwigd worden. En zij lachen nog en schudden het
hoofd over die gekke toeristen, als wij verder gaan....
De havenemplacementen zijn met een barrière afgesloten
en wij moeten onze passen tonen en laten zien of we niets
bij ons hebben, dat niet ingevoerd mag worden. De Egyptiese douane is wantrouwiger en lastiger dan welke andere
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drië in, de gids als een goede vriend trouw naast ons. Hij
raadt ons ongevraagd een rijtuigje te nemen, maar toont
zich volstrekt niet beledigd als we net doen of er door
niemand iets gezegd is.
Het straatbeeld is in Alexandrië Oosters genoeg. Voor zover
het publiek betreft althans. Want buiten de Arabiese wijk
ziet alles er nog al Europees uit. Alleen is het er, zoals
overal in het Oosten, onbeschrijfelik smerig. Het straatvuil
lijkt er van dagen lang opgehoopt te liggen. Vodden goed,
papieren, bananen en sinaasappelschillen, stro, kortom alles
wat er in een stad maar weggegooid kan worden, zwerft
over de hobbelige stenen en bedreigt de argeloze voet ganger voortdurend met halsbrekerijen. En de bewoners
stappen daar rustig en met gewend gebaar tussen door,
op blote voeten voor het meerendeel, en zij tonen zich
volstrekt niet verontrust of vies. Met verbazing merken wij
op, dat vele voetgangers opgedroogde modder op hun blote
benen dragen tot aan hun knieën toe. De kalm meestappen de gids, die immers toch dezelfde kant uit moet, vertelt, desgevraagd, dat het hier vijf dagen geleden geregend heeft, en
dat toen die modder op de benen terecht gekomen is. Of
ze die er dan 's avonds niet afwassen? De man kijkt ontsteld en ietwat medelijdend. Waarom ? . Wat zal je altijd
met water aan je benen liggen te knoeien?.... Als het
modderig is, en je voeten worden bedekt met een laag slik,
zal dat wel zo moeten zijn, en bovendien: het slijt er van zelf
weer af, als je maar geduld hebt en lang genoeg wacht....
De vrouwen dragen lange, zwarte kleren, een doek over
het hoofd en een dikke zwarte sluier tot vlak onder de
ogen. Voor de neus hebben zij een koperen buisje met
getande ringen er om, waar een draad door loopt, die de
sluier aan de hoofddoek verbindt. De meesten zijn getatoeëerd tussen de ogen en de weinige niet- mohamedaansen, die het gelaat onbedekt dragen, vertonen ook tatoeëringen op de wangen, lippen en kin, blauwe balletjes en kringetjes, tot eenvoudige figuurtjes samengevoegd. Ze dragen
zilveren of stalen ringen om de naakte enkels. En ze kijken
je over hun sluier met hun diep-donkere ogen schuw aan,
wenden dadelik de blik af, als ze je ogen ontmoeten....
Dit zijn de vrouwen van het mindere volk, vertelt onze
vrijwillige leidsman: de vrouwen uit de betere standen dragen dunne witte sluiers, maar die zie je veel minder, want
het is niet volgens de goede smaak, dat de dames zo maar
alleen op straat lopen.
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Kleurig is toch het leven hier! Al die mensen met hun
zeer verschillende gewaden, lange mantels, fraaie tulbanden
om de hoofden, wit en rood en groen en brandend paars,
alle denkbare kleuren dooreen, fel kontrasterend en toch
altijd weer tot harmonie samenkomend. Een wemeling van
de meest helle tonen, die toch nooit hard of banaal wordt,
altijd ineenvloeit tot een schoon geheel, smaakvol en rijk.
En hoe ze die gewaden dragen! Met onnavolgbare waardigheid, met edele zwier, zo gemakkelik en van zelf sprekend, dat het vreemde je al spoedig niet meer opvalt, al
blijf je er sterk door geboeid. En wat een rassen krioelen
hier door elkaar! Arabieren, Bedoeínen, Indiërs, Europeanen, negers zo zwart als je ze bij ons nooit ziet. Een roetzwarte Etiopiër in schitterende witte zijden kaftan met een
vuurrode gordel, een grote met goud doorstikte tulband
en een donkerpaarse mantel los om de schouders, groene
schoenen met opgebogen neuzen aan. Zo'n verschijning
kijk je achterna, verwonderd en verrukt, en je voelt neiging je ogen uit te wrijven of in je arm te knijpen om je
ervan te overtuigen, dat je wel degelik wakker bent, dat
je niet zit te dromen en te fantaseren.... En zulke sprookjesgestalten zijn geen uitzonderingen in de straat. Het wemelt ervan, en al is er heel wat langs de weg, dat er minder
aestheties uitziet, je stuit toch elk ogenblik weer op figuren
en dingen, die je nauweliks nog voor mogelik gehouden
had....
De waterverkopers bijvoorbeeld. Je dacht toch, dat die in
de moderne tijd wel niet meer langs de straat zouden
lopen. Hier kom je ze elk ogenblik tegen. Barrevoets, met
felkleurige broek en hemd, prachtige tulband op, en op de
rug zo'n fantastiese gedreven koperen kan met een lange
tuit in fraai ornament uitgesmeed. Aan zijn zij hangt een
rekje met glazen, in zijn hand houdt hij een paar koperen
schaaltjes, waarmee hij onophoudelik rinkelt ter begeleiding van de eentonige roep, waarmee hij zijn frisse dronk
aanprijst. En wanneer er iemand komt om een glas water
van hem te kopen, dan buigt hij sierlik voorover, houdt
een glas onder de tuit van zijn waterkruik, laat het vollopen en de klant drinkt met merkbaar welgevallen terwijl
de koopman er bijstaat en kennelik verheugd is, dat het
water de dorstige zo goed smaakt. Het zijn allemaal tafereeltjes uit oude verhalen, die je kent, maar waarvan je
niet meer dacht, dat ze hedendaagse werkelikheid konden zijn....
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7. EGYPTIESE VROUWEN UIT DE VOLKSKLASSE,
BOODSCHAPPEN DOENDE

En overal, natuurlik, de bedelaars. De onvermijdelike bedelaars in alle denkbare variaties. Allereerst de blinden. Die
ontstellend talrijk zijn in het Oosten. Ongeveer op iedere
hoek van de straat vind je er een, en bij de poorten van
kerken en moskeeën tref je er altijd meerderen. Overigens
heb je na enige tijd de indruk, dat zowat elke derde man,
die je ontmoet althans één oog mist, uitgezworen en met
een afschuwelik wit balletje hatelik starend tussen de ingevallen oogleden uit. De blinden zijn zeer in aanzien: Allah
heeft hun de ogen ontnomen, maar zij zijn Allah's liefste
kinderen en men moet hen mild bedenken, als men zich
Allah's toorn niet op de hals wil halen.... Afschuwelik
zijn deze blinden, die neergedoken tegen een muur zitten,
gehuld in smerige lompen; uit de hoofddoek steekt een
mager bruin gezicht, dat zich naar de voorbijgangers heft
met zijn lege, dicht gevallen ogen, waar vocht uit druipt
als weenden zij voortdurend om hun noodlot; een pezige
bruine arm strekt zich naar je uit met een smekende hand
en de klagelike stem zingspreekt aldoor dezelfde dreun, op
een hoog eentonig wijsje, en de telkens herhaalde naam
van Allah is alles wat je er van verstaat.... En dan zijn
er die andere lievelingen van Allah: de onnozelen, de idioten,
die over de straten zwerven met hun beklagenswaardige,
domme glimlach en je aanklampen, naast je mee lopen,
mummelend onverstaanbare klachten uit hun scheefgetrokken kwijlmond, aldoor de hand ophoudend: „Bakshis....
Bakshis!...." En dan zijn er de goed afgerichte kinderen,
die niet bij je weg te slaan zijn, eer ze een aalmoes of een
trap gekregen hebben. En de typen, die je wat willen verkopen, maar die woedend zijn als je ze in onbarmhartig
misverstaan ook inderdaad iets af wil kopen en niet hun
een aalmoes geeft.... Bedelen is in het Oosten heel iets
anders dan bij ons, zoals zovele dingen anders gewaardeerd
worden. Een bedelaar is er geen verachtelik wezen. Aan
de kost komen zonder werken is geen geminacht bedrijf,
maar veeleer ieders ideaal. De middelen om tot dit verheven doel te geraken zijn velerlei, maar ze zijn in de ogen
van elk weldenkend Oosterling alle achtenswaardig. Bedelen, liegen, bedriegen..., als het je in staat stelt zonder
werken te leven, zal iedereen niet alleen verwijtloos tegenover staan, maar bovendien je talenten bewonderen met
jaloerse bewondering. De houding van de bedelaars is met
deze opvatting in overeenstemming. Ze tonen zich niet bewust van enige minderwaardigheid, ze zijn niet schuw en
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vreesachtig, zij schamen zich niet, zij zijn ten slotte trots
op hun bekwaamheid in het moeilike vak, dat zij zich gekozen hebben.
Langs de straat oefenen de handwerkslui hun bedrijf uit.
Alles zoveel mogelik buiten. De winkeltjes staan alle open
zo ze al niet een hele open gevel hebben. De winkeliers
zitten op een stoeltje voor de deur en roken een sigaretje
of een Egyptiese waterpijp, met een zwaar, dik recht roer,
en zij praten met een klant of een vriend, en overhandigen
hem van tijd tot tijd de pijp, waaraan hij dan ook een
paar trekjes doet om hem daarna weer terug te geven.
Talrijk zijn vooral de winkels, waar zaad verkocht wordt,
gerst en rijst en tarwe en boekweit en zaden, die ik niet
ken, donker purper, steenrood en geel. Binnen en buiten
zijn mannelike en vrouwelike bedienden bezig dit zaad te
wannen in gevlochten platte korven, waarin zij het op en
neer gooien, dat het stof hun om het hoofd wolkt.
Het is verrukkelik tussen dit alles door te dwalen en al
die kleurige, vreemde drukte over je te laten gaan. En de
heerlike warmte te voelen van deze witte Egyptiese zon,
die alle contrasten verscherpt, alle kleuren verhevigt, en
de lelike straten toch weer mooi maakt door zijn fel spel
van wit licht en violetten schaduw....
De eerste de beste sigarettenwinkel stuif ik binnen! De
laatste dagen heb ik mij moeten behelpen met een restantje
Franse en Italiaanse sigaretten en die zijn voor een Hollandse roker nou juist geen delicatesse! Maar hier zijn we
in het land van fijne sigaretten, en daar profiteer je van.
Ze zijn goedkoop genoeg. Voor enkele dubbeltjes koop je
een doos van vijfentwintig stuks, waar je in Holland het
driedubbele voor betaalt. En ze lijken veel fijner van smaak.
Genietend stap je de straat weer op en je hebt idee, dat
je nu niets meer te wensen overblijft. Dat is echter een
waan, want om te beginnen moeten we nog het adres
opsporen van de Oostenrijkse consul, en dan hebben we
ook dorst gekregen. Dorst kan je eigenlik het best verslaan
door het eten van vruchten en dus kopen we aan een
open winkel in een nauw straatje een grote zak vol reus achtige sinaasappelen, en eten daar onder het verder wandelen "rustig van. Niemand let er op als op iets geks. Het
enige vreemde is, dat de overgedienstige gids zich dadelik
heeft meester gemaakt van de zak en die voor ons in zijn
arm draagt. Bij navraag weet de kerel zelfs, waar de consul
uithangt. De Duitse dames kijken mij twijfelend aan: moe93

ten wij nu deze zonderlinge gast niet charteren en hem
als gids laten optreden? Ik haal de schouders op. Ze moeten het zelf weten. ja.... je kunt zo'n man toch je bood
niet laten dragen en je de weg laten wijzen zon--schapen
der hem daarvoor iets te geven !.... De methode van onze
hardnekkige achtervolger blijkt alzo tegenover fatsoenlike
Europeanen onfeilbaar, en ik begrijp nu wel, waarom hij
zo rustig en zelfverzekerd met ons is meegelopen: hij wist,
dat zijn ogenblik wel komen zou ! .... De sluweling ! Lachend
deel ik hem dus mee, dat hij zich kan beschouwen als bezoldigd leider van ons gezelschap, en de vent knikt met
een gezicht, alsof hij zeggen wou, dat ik me niet moet
verbeelden hem nieuws te vertellen! ....
Wij zwerven eerst nog wat rond in de winkelstraten, waar
voor de vreemdelingen allerlei „curiositeiten" te koop liggen,
die mij alleen als curiosa opvallen door hun volstrekte
banaliteit, hun grove verlakkerij en hun lelikheid. Overigens vertonen veel winkels dezelfde mondaine fraaiheden
als die van Amsterdam in de Kalverstraat.
De consul resideert in een groot, koel gebouw. Een lange,
zwijgende Oosterling neemt ons van de gids over, die op
een wenk van de waardige man bescheiden beneden aan
de trap blijft staan. Ons brengt hij bij zijn meester, een
kleine, bewegelike Oostenrijker, vriendelik, en verheugd kennissen te zien. De bediende in zijn lang, deftig gewaad,
brengt de kleine kopjes Arabiese koffie, dik en sterk en
met veel suiker, maar zonder melk. De bediende interesseert mij wel zoveel als zijn meester! Hij is dan ook een
zeer decoratieve verschijning met zijn hemelsblauw onderkleed, waarover hij een purperen mantel draagt. Boven zijn
donker gezicht staat een rode fez, omwonden met een
blauw-en-rode doek, bij wijze van tulband. En hij beweegt
zich met de waardigheid van een sultan, strak het gezicht,
onbewogen, als gingen wij hem volstrekt niet aan.
Onder het gesprek viel het mij in, dat een Franse vriend
mij in Parijs een aanbeveling meegegeven had voor de Emir
Khaled, die ergens in Egypte verblijf hield en die zeer gelukkig zou zijn, als hij mij zou kunnen ontvangen en mij
ettelike diensten bewijzen. Ik stelde mij nog al wat voor
van deze hoge connectie. Een Emir! Een Egyptiese prins....
dat moest mijn verblijf in Egypte buitengewoon vergemakkeliken en veraangenamen. Mijn Parijse vriend wist alleen
niet precies, waar Zijne Hoogheid zich momenteel ophield,
maar het kleinste kind zou mij zeggen waar hij woonde! ... .
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8. BIJ DE GROENTEBOER IN ALEXANDRIË

Ik besloot het maar eens met de Oostenrijkse consul te
proberen, en vroeg hem dus of de Emir Khaled wellicht
in de stad was.
— Wie zegt u? vroeg de consul.
— Emir Khaled!
— Wat is dat voor iemand?
Ik glimlachte. Emir Khaled.... wat is dat voor iemand ?
Een goeie mop!.... En ik zei dan ook, overtuigd van mijn
gelijk:
— Tja.... dat is Emir Khaled, hè! U zult toch Emir Khaled
wel kennen ?
— Mijn beste heer, zei de consul, enigszins met mijn goede
trouw verlegen, — Egypte wemelt van Emirs van alle mogelike verschillende geslachten. En Khaled is een vóórnaam.... ik weet vaarlik niet.... Wat is de man van zijn
beroep?
— Beroep? riep ik vol afschuw. Beroep? Hij is een Emir,
een vorstelik personage! Die zal toch wel niet de slechte
smaak hebben er een beroep op na te houden!
— Ik vrees, dat hij toch iets zal moeten zijn, glimlachte
de consul, soldaat of diplomaat of bij de politie of zoiets!
— Laten wij er niet meer over praten, zei ik. Ik zal in
Cairo, waar de koning resideert, wel eens informeren....
De zaak stond mij tegen. Daar zou ik nu voor het eerst
van mijn leven de gast zijn van een echte prins, en nu
zou wellicht blijken, dat deze hoge relatie van me, een
politieman zou zijn, of misschien een ambtenaar aan een
ministerie, die ze uit eerbied voor zijn hoge geboorte dan
„diplomaat" noemden.... Voor de zoveelste maal voelde
ik mij in de wereld teleurgesteld. Maar misschien was het
ook kift van dat dooie consulletje van Oostenrijk, dat geen
prinsen meer uit kon staan, sinds de revolutie zijn prinsen weggejaagd had.... Maar eens op minder tendentieuse
inlichtingen uitgaan.... 0, die Emir Khaled ! .... Ik kan die
naam niet meer uitspreken zonder woedend te worden.
en aan het eind van dit reisverhaal zal de lezer dat begrijpen en billiken ...
Beneden nam de gids ons weer van de deftige consulaatsultan over. We liepen de straat op en ik besloot hem ook
maar eens naar de befaamde prins, mijn kennis te vragen.
— Vertel me es, woont de Emir Khaled hier in Alexandrië?
De man kijkt mij vol eerbied aan.
— Moet u bij Emir Khaled zijn? vraagt hij op geheel veranderde toon.
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— Ja, antwoord ik losjes, dat moet i
— Is Emir Khaled een vriend van u2 ...
Ik merk duidelik, dat ik hem diep zal beledigen, als ik nu
ontken, dat hij met een vriend van Emir Khaled door de
stad zwerft, en dus geef ik hem zijn zin en zeg:
— Ja, da's een hele goeie vriend van me. Dus u kent hem?
De gids krabt zich achter het oor, denk diep na en antwoordt dan:
— Nee, sir.... ik ken hem niet.... ik.... eh.... ik heb nog
nooit van 'em horen praten.... Moet ie in Alexandrië
wonen?
— Man! zeg ik vol weerzin, ben jij een gids? Ik vraag jou
toch, of ie in Alexandrië woont.
De kerel zoekt uitvluchten. Hij kan moeilik alle mensen
in Alexandrië kennen, al is ie dan ook een uitstekende
gids, wat niemand durft betwijfelen voor zover hij weet.
— Nee, schimp ik, je hoeft ook niet alle mensen te kennen, maar je moest je schamen, dat je niet eens die anderhalve Emir kent, die hier woont. Dat, zie je, dat neem ik
je kwalik!
Hij zwaait met zijn ene vrije hand, en beweert, dat er hele
zwermen Emirs in Egypte zijn en dat een arme gids die
onmogelik allemaal kan kennen. Maar hij gelooft vast en
zeker, dat mijn vriend niet in Alexandrië woont. Vast zal
ie aan het hof van de koning zijn, in Cairo. Als ik daar
kom, moet ik maar eens informeren. Inmiddels is hij zeer
onder de indruk van het feit, met een vriend van een Emir
op stap te zijn, en zijn listig brein berekent al het fabel...

achtige bedrag, dat hij ons derhalve voor zijn diensten

vragen zal....
We zijn aardig moe geworden, en de dames hebben er
bezwaar tegen nog langer te lopen. En toch willen we graag
de beroemde tuinen zien, de grote parken aan de buitenkant van Alexandrië. De gids raadt ons aan, dan een auto
te nemen. Die zijn niet zo duur hier en je bent gauw,
waar je wezen wilt. Meteen heeft hij er al een aangeroepen,
en gehoorzaam stijgen wij in. Juist als we weg zullen rijden,
geeft de gids de chauffeur een teken, dat ie nog even wachten zal. Verwonderd kijk ik hem aan, maar hij wijst zwijgend op een haveloos bedelaartje met een gescheurde
blauwe lap om zijn lijf en een verschoten rood kalotje op,
die hard naar de auto holt en een aap in zijn arm houdt.
Daar moeten we toch zeker even van genieten? Een gids
weet ten slotte beter wat hoort voor een toerist dan de
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toerist zelf en dus zien wij er van af te protesteren, en
laten de jongen zijn gang gaan. De aap danst met malle
sprongetjes, de jongen slaat er de maat bij op een donker
klinkende tamboerijn. Wat leeglopers slenteren naderbij,
en kijken vol intense belangstelling toe. Ook de gids en
de chauffeur zitten met verheerlikte gezichten het schouwspel van het dansende aapje te bewonderen, en als de
vertoning is afgelopen en de jongen zijn loon in z'n tamboerijn heef opgevangen, legt de gids zijn bruine hand
vertrouwelik op mijn. en zegt:
— Prachtig, hè, sir ?.... met een gezicht, dat duidelik aanduidt, hoezeer hij heeft zitten genieten. Ik ben er de man
niet naar om iemands plezier te bederven en dus zeg ik
met een zucht van zaligheid:
-- Het was schitterend .... Maar laten we nou wegrijden,
want daar komt er, geloof ik, weer een aan, met een marmotje!
En wij ontsnappen nog ternauwernood aan een nieuwe
voorstelling, zeer tot spijt van de chauffeur, meen ik, die
nog een paar keer glimlachend omkijkt naar de jongen met
het marmotje ... .
Wij rijden langs zeer oninteressante buitenwegen. Villaatjes
in koekebakkersstijl staan tussen palmgroepjes en doen met
hun banaal Europees gezicht niet bijster pleizierig aan. De
enige werkelik bizondere sensatie onderweg is deze : dat

we de Nijl passeren. Voor de eerste maal zie ik de Nijl,
de oude, grote weldoener, de wonderdoener van Egypte.
De stroom, die met honderden mythen omgeven is, de
heilige Nijl, wiens bronnen zolang onvindbaar waren en
waarvan men geloofde, dat ze in het rijk der goden ontsprongen. De Nijl, die Egypte vruchtbaar maakt en bewoonbaar, de Nijl uit de bijbel, op welks wateren Mozes in zijn
mandje dreef, tot de koningsdochter hem vond. Een oud
land is het hier, vol legenden en tradities .... van hoeveel
volken wel ? .... En in de drukte van de half Europese stad
Alexandrië had je dat volkomen vergeten. Maar de Nijl
herinnert je er weer aan .... Er varen vreemd gevormde
schepen op, met een hoge, puntige voorsteven, heel breed
uitgebouwd, met hoge masten en schuin opstaande sprieten, waarom de zeilen zijn gewonden, als het schip niet
vaart. De schippers en hun knechts dragen Oosterse kleren, maar alle pracht van kleur is er zoek; ze zien er grauw
en vuil uit. Onder het hijsen der zeilen zingen ze een eentonig liedje. De hoge voorstevens dragen een puntige boeg 98

spriet, met een verwarrend netwerk van touwtjes. Voor
zover ze niet kaal verweerd zijn, prijken de schepen met
zware, gedekte kleuren, purper, blauw en dofgroen; okergeel ook plekt er tussen, en waar er enkele bij elkaar liggen is het een warreling van touwwerk en kleuren, van
masten en schuin opschietende sprieten, die een schilder.
achtig en vreemd gezicht oplevert.
De openbare tuinen zijn zeer uitgestrekt en wondermooi.
Onder de helwitte middagzon liggen de kolossale palmen lanen, met hun ondergroei van bamboe en cactussen en
allerlei vreemdsoortig laag geboomte als een wel eigenaardig tropies beeld. De statige stammen met hun reusachtige vederhoofden rijen zich tot lange straten, en rondom
is een weelde van rode en blauwe en gele bloemen, overdadig als Europese ogen nooit zagen. Zwarte kindermeiden
in helle kleren wandelen er deftig rond met de blanke babys in verlakte wagentjes.... Op de grasvelden stippelen
madeliefjes, die hier wel bizonder eigenwijs aandoen tussen al die tropiese kleurenwaanzin en overdadigheid van
vormen en afmetingen. En ook de doodgewone bonte kraaien, die krassend tussen de heesters rondhuppelen en wormen uit de grond trekken, lijken zonderling verdwaalde
Hollandse dingen, waar je je onmogelik van verklaren kunt,
hoe ze hier zijn verzeild geraakt. Vermoedelik kijken zij
ons aan met een zelfde soort gewaarwording. .
Tegen lunchtijd komen wij aan boord terug. Triomfante lik draagt de gids onze grote zakken met vruchten en nog
enkele dingen, die de dames onderweg gekocht hebben,
voor ons uit, de buitenboordtrap op Boven heeft hij enige
moeite, want de Egyptiese douanebeambte wil hem eerst
niet doorlaten: dat gespuis heeft geen toegang aan boord.
De menigte liefhebbers van toeristengeld, die de kade bevolkt, tracht energiek ons tegen te houden om ons duizend
en een nutteloze fraaiïgheden aan te smeren, maar einde lik staan wij dan toch veilig en wel weer aan dek van de
„Meteor". En nu moeten wij afrekenen met onze gids.
-- Hoeveel krijg je? vraag ik hem.
Natuurlik laat hij dat aan onze beleefdheid over. Europese
beleefdheid schijnt een voordelig zaakje te zijn! Na enig
overleg met de anderen geef ik hem het losse Engelse geld,
dat ik nog in mijn zak heb: zes shilling, de man kijkt vol
ontsteltenis naar de muntstukken in zijn hand. Het is duidelik, dat hij zich wanhopig tekort gedaan voelt. Hij schudt
misprijzend het hoofd en reikt mij het geld weer toe. Ik
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neem het aan en draai mij om, met de kennelike bedoeling
naar mijn hut te gaan. Zo was het echter niet bedoeld!
Hij houdt mij bij mijn arm vast, en begint op klagelike
toon te protesteren tegen mijn onbarmhartige schrielheid,
die een arm en welgezind man, die zich zo uitgesloofd
heeft om mij van dienst te zijn, in het ongeluk zal storten.
Ik lach hem in zijn gezicht uit en vertel hem, heilig overtuigd te zijn, dat zes shilling veel te veel is. En of ie ze
nou maar gauw wil aanpakken, want ik wou me wel even
gaan wassen. Hij jammert over zoveel cyniese wreedheid,
maakt heftige gebaren, vast overtuigd, dat hij die vervloekte
vreemdeling nog wel een paar shilling extra zal kunnen
afzetten. En dan staat ineens die vinnige Egyptiese douaneambtenaar bij ons, de hand op de greep van zijn enorme
gummiknuppel, en vraagt driftig, wat er aan de hand is.
De gids kalmeert zienderogen. Hij maakt berustigende gebaren en verzoekt de gewapende macht beleefd, ons niet
te storen in ons vriendschappelik en rustig onderhoud.
Met een besliste handbeweging legt de ander hem het
zwijgen op en vraagt mij, wat er is. Ik vertel het hem. Hij
kijkt streng naar de gids, die plotseling erg klein lijkt, en
begint een reeks vermoedelik niet zeer Heuse woorden tegen
hem te zeggen in een taal die ik niet versta, helaas. Dan
wendt de Egyptenaar zich weer tot mij en zegt:
— Geeft u de kerel vier shilling en laat ie dan blij zijn

met zijn voordelige dag!
Gehoorzaam geef ik de ontstelde gids het genoemde bedrag, en laat de overblijvende twee shillings met een veel zeggend gebaar in mijn vestzakje verdwijnen. De gids huilt
haast, maar hij heeft geen tijd om aan zijn bewogen gemoed lucht te geven, want de verontwaardigde beambte
neemt hem bij de arm en zegt:
-- Gauw van boord! Je mag hier eigenlik helemaal niet zijn!
De onthutste man waagt het niet te protesteren. Hij groet,
trekt zijn sjaal dichter om zijn hals en gaat weg, met het
gezicht van iemand, die overtuigd is van de nutteloosheid
om tegen de onrechtvaardigheden van de groten der aarde
in opstand te komen. De douane vraagt glimlachend:
-- Hoe lang had u de vent bij u?
Ik noem de tijd. Daarop valt de ander uit;
— Wat een zwijn! Dan heeft ie nog te veel gehad 1
Snel buigt hij zich over de verschansing. De gids is halverwege de trap. De beambte schreeuwt iets naar beneden,
waar de kakelende kooplui de bruine tronies opheffen en
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naar hem kijken, aandachtig luisterend. Ik zie een lach
van vreugde over de gezichten komen. Zij zetten hun koopaar neer, schuiven de wijde mouwen van hun kaftan omhoog en spuwen veelbetekenend in hun handen. De gids
blijft staan, kijkt schuw naar de schreeuwende douane op
en laat dan zijn angstige ogen over de drukke kooplui
aan de wal gaan, die dreigend en grijnzend de vuisten naar
hem opsteken en allemaal door elkaar naar hem roepen.
Een eenogige schooier zet een voet op de onderste tree,
en de gids retireert naar boven.
— Wat is er aan de hand ? vraag ik de beambte.
Die lacht verheugd, met al zijn schitterende witte tanden
bloot, en antwoordt:
— Wel, sir, ik heb de mensen op de kade verteld, wat een
dief die gids is en gezegd, dat ze 'm een pak rammel moeten
geven, en nou krijgt ie!
Ik kijk de vertegenwoordiger van de overheid een beetje
verbaasd aan.
— Gaat dat zo maar? vraag ik hem. Er is politie daar
beneden!
— Ik ben toch ook van de politie, zegt de ander. Die hond
van een gids is toch immers maar een Griek. Als die niet
af en toe es ferm afgerost worden, bestelen ze hun eigen
vader en moeder.
Het geeft mij nochtans een zonderling onaangename gewaarwording, dat die listige Griek voor mijn plezier zal
worden afgeranseld en daarom zeg ik tegen de douane:
— Doe me een genoegen en laat die man lopen.
Stomverbaasd kijkt de beambte mij aan.
— Hij heeft u toch afgezet! roept hij bezwerend uit. Waarom verheugt u zich niet, dat de dief zijn verdiende loon
krijgt ?
Ik haal de schouders op.
— Voor die paar shilling wil ik niet, dat iemand een pak
slaag krijgt. Laat 'em maar liever gaan.
-- jullie zijn rare mensen, oordeelt de douane teleurgesteld.
Zo leer je die rovers d'r streken nooit af.
Maar hij roept iets naar beneden, waarop de lui op de
kade zeer ontgoocheld doen en niet weinig ongelovig. Maar
ze slaan hun mouwen weer neer en nemen hun koopwaar
op, hoofdschuddend om iets waar ze met hun verstand
niet bij kunnen.
— Vooruit! schreeuwt nu de douane tegen de gids, de trap
af, schurk! Vlug, anders zal ik je een handje komen helpen!
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Het vriendelike aanbod slaat de bange Griek met ontzet
een vaartje rent hij de trap af. Beneden staan-ting,e
de kooplui nog in twee rijen, en zij steken de vuisten naar
hem uit, maar toch laten ze hem ongemoeid passeren. Alleen spreken ze blijkbaar harde woorden tot hem, want
met gebogen hoofd en ingetrokken schouders gaat hij tussen hen door, en als hij eenmaal de ruimte heeft, zet hij
de spat erin en rent zo hard zijn benen hem dragen kunnen de kade af, achtervolgd door het hoongelach van de
kooplui.
De douane heeft veel schik in de smadelike aftocht van
de gids, en ik moet tot mijn schande bekennen, dat ik een
lach niet kon onderdrukken. Maar de eerste maal, dat
ik het optreden van de politie in het Oosten aanschouwde, gaf mij een ietwat zonderling idee van deze ordebewaarders. Een idee, dat zich trouwens later op niet onaanzienlike wijze bevestigd heeft!
De beambte was overigens een heel vriendelike jonge man,
met wie ik op de aangenaamste manier heb geconverseerd
en sigaretten gerookt. Uit mijn koker welteverstaan....
Na de middag ben ik in mijn eentje door de stad gaan
zwerven, kris kras de Arabiese wijk door, tot ik met een
licht gevoel van onveiligheid bemerkte, dat ik in deze smalle,
vuile straatjes vol Oosters volk, schreeuwende kooplui en
luierende, dobbelende kerels op de stoffige grond, de enige
Europeaan was, die vreemd werd aangekeken. Niemand
echter zei iets onaangenaams of deed iets, dat iemand de
gedachte aan onvriendelike gevoelens geven zou. En toch
voelde ik me niet helemaal op mijn gemak. Maar het was
zo mooi en zo schilderachtig, dat ik me ook weer niet
los kon maken van de bekoring dezer ongewone buurtjes
en op goed geluk maar verder zwierf. Telkens waren er
die kleine, onaanzienlike moskeetjes, met die bijna lachwekkende minaretjes, waar een verbogen ijzeren leuninkje
omheen loopt, opdat de roepende muezzin er niet af zal
duikelen. Arabieren met kamelen scharrelen tussen de hui
machtige dieren, die met hun gebogen nekken-zendor,
en hun schommelende gang, hun dromerige ogen en hun
vreemde snuiten een zeer karakteristieke decor vormen in
deze omgeving.
Plotseling ben ik dan aan de buitenkant van de stad, waar
huizen in aanbouw zijn, en alles er ineens weer akelig
Europees uitziet. Op een open stuk land zijn opgeschoten
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jongens aan het voetballen. Daar heb ik lang naar staan
kijken! Het was een merkwaardig en vermakelik gezicht!
Ze droegen allemaal de Oosterse lange kleren, en het was
oerkomies te zien hoe ze hun rokken oplichtten om harder te kunnen lopen en de bal weg te kunnen trappen.
Ze rolden van louter ijver soms met drieën of vieren over
elkaar, vormden een verwarde massa stakerige benen en
armen, tulbanden en wapperende kleren. Zij schreeuwden
zo mogelik nog harder en verwoeder dan Europese bezetenen, en renden met waaiende kaftans achter de bal
aan of hun leven ervan af hing, en ik heb daar in mijn
eentje staan schateren van het lachen, moet wel een wonderlike indruk gemaakt hebben op de statige Oosterlingen,
die passeerden zonder de tierende voetbalbende ook maar
een blik waardig te keuren.
Alexandrië.... hoe weinig merk je eigenlik van de eerbied
ouderdom van deze klassieke stad!... Zij is zelfs-wardige
maar zeer gedeeltelik Oosters, in haar onaanzienlike wijken, met de grotere en kleine moskeeën, met haar straatpubliek, waarin alle rassen dooreen krioelen, alle klederdrachten eveneens. Want de zuiver Oosterse gewaden zijn
verre in de minderheid. Er is een zekere degeneratie van
de oude smaak. Europa is te dicht bij, en laat te veel van
zich zien. Je ziet ze bij hopen, die over hun lange onder
een fantasie-colbertje dragen, met manchetten, stijf-kled
gestreken er onderuit. Buitengewoon mooi of stijlvol doet
dat niet aan. Zij zijn er echter trots op, zozeer op beschaafde mensen te lijken, beseffen niet, dat de Europese
invloed hen heeft bedorven in veel dingen, waarin hun
cultuur de onze vooruit was. Het is hier niet het eigenlike
Oosten ook: het is de Levant, waar alles een tweeslachtig
karakter heeft, het volk in zijn eigenaardigheden is ontaard tot een soort bastaardcultuur, tussen de Europese en
de Oosterse in, een betreurenswaardige misvorming, die
het bederf van beide inhoudt en waarin de deugden van
beide zijn weggesleten.
Maar voor wie nog weinig van het Oosten zag, is het toch
wel belangwekkend, en hij hoeft niet bang te zijn, dat hij
zich zal vervelen.... Er is zo oneindig veel afwisseling van
mensen en onbekende dingen, dat zijn aandacht voortdurend geboeid blijft en de tijd omvliegt met verwonderlike snelheid. Als ik eindelik op mijn horloge kijk, merk
ik met schrik, dat het hoog tijd wordt om naar boord terug
te gaan. Ik sla een stevige voorraad sigaretten in, en haast
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me dan naar de haven, waar de „Meteor" al ligt te puffen,
verlangend om verlost te worden van die kakelende menigte op de kade, en de stilte van de zee weer om zich
te hebben....
De kooplui verdubbelen in ijver en welbespraaktheid. Het
komt er nu op aan, de laatste ogenblikken vóór het vertrek nog zo goed mogelik te benutten en zoveel van de
koopwaar af te zetten als maar enigszins doenlik is. Je
moet je er letterlik doorworstelen. Iedereen houdt je aan
je arm vast, en in de vijftig meter, die je aflegt om de
trap te bereiken, heeft een prijsdaling plaats van meer dan
vijftig procent. Het is een economies wonder! En de brutale kleine schoenpoetsers laten iedere argeloos aankomen.
de toerist struikelen in hun hartstochtelik verlangen om
vóór hij aan boord stapt eerst nog even zijn schoenen in
spiegels te veranderen. Twee kleine acrobaatjes vertonen
op de kade hun kunsten, Zij maken luchtsprongen, wringen hun lenige lichamen in de onverwachtste kronkelingen,
steken hun hoofd achter langs tussen hun benen door,
en zingen zo, met hun kin op de straatstenen, met hun
dunne, schelle jongensstemmen het liedje van: „It is a long
way to Tipperary!".... Dan duikelen ze nog een keer of
wat over hun hoofd met de snelheid en de buigzaamheid
van apen, en heffen daarna hun lachende bruine snoeten
naar de nieuwsgierige passagiers omhoog, roepend:
— Give money, ladies and gentlemen .... money for the
poor boys!.... Please!
En de koper- en zilverstukjes rinkelen neer op de stenen
beneden, en worden handig bijeen gegaard door de twee
kunstenmakertjes. Soms probeert een gauwdief van een
koopman een paar dicht bij hem neer vallende geldstukjes
in de wacht te slepen, maar hij heeft geen kans: de acrobaatjes vorderen op hoge toon hun eigendom terug, en
na wat geplaag wordt hun het geld ook inderdaad weer
overhandigd. En telkens beginnen de jongens opnieuw,
draaien en kronkelen hun lichamen als slangen en zingen
hun populaire liedje ....
Eindelik is het uur van vertrek gekomen. De kabels worden losgegooid en ingehaald. De kooplui op de kade gedragen zich als wanhopigen. Zij schreeuwen naar ons op,
zwaaien allerhevigst met de armen, steken dozen cigaretten
omhoog, en snoeren gele kralen en tafelkeedjes en stapels
fezzen, en koperwerk en al de duizend andere dingen zonder
welke zij menen, dat wij onmogelik in zee kunnen steken.
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Het schijnt, dat een hunner, een lange bruine boef met een
ongemeen smerige grauwe kaftan aan, meent beet te hebben. Om een of andere reden heeft hij zich in het hoofd
gezet, dat een glimlachende Engelsman snakt naar een zij
grote dozen sigaretten. Hoewel de matrozen al bezig-ner
zijn de loopbrug op te trekken, springt hij er toch nog op,
loopt er tegen op, schreeuwend en de doos boven zijn
hoofd zwaaiend. Over de verschansing kijken tientallen
hoofden belangstellend en geamuseerd toe. De stuurman,
die boven aan de trap staat en het werk leidt, roept de vent
toe, dat hij moet maken van de trap te komen. Deze echter
wijst vol edele verontwaardiging naar boven, waar volgens zijn fantasie een passagier staat te sterven van angst,
dat hij de sigaretten niet te pakken zal krijgen. De stuurman kijkt eens, maar geen enkele der toeschouwers geeft
enig bewijs, dat hij in zakenrelatie wenst te treden met de
bruine koopman. De matrozen grijnzen en hijsen rustig
door aan de zware brug, die langzaam maar zeker boven
de kade rijst. De stuurman wordt ongeduldig, en loopt
dreigend de trap af naar de hardnekkige negotiant, die
schoorvoetend retireert, aldoor nog met zijn gezicht naar
ons opgeheven en voortdurend lagere prijzen annoncerend. Boven zowel als beneden groeit een belangstelling
vol leedvermaak, want de trap is al ongeveer anderhalve
meter boven de kade gerezen en er is geen andere verbinding meer met de vaste wal. Daar staat de man aan
het ondereinde van de trap en ziet vol ontzetting hoever
hij naar beneden zal moeten springen om zich in veiligheid te brengen voor de stuurman, die nu zijn geduld voor
goed verloren schijnt te hebben en grommend op hem
af komt.
— Toe vooruit! roept de ongeduldige Noor. Schiet op,
vent..., we kunnen voor jou plezier niet te laat vertrekken!
Hevig beangst nu wijst de man naar de diepte. En de
matrozen geven lachend weer een rukje aan de touwen.
Bedremmeld onder de stortvloed van kernachtige bedreigingen van de stuurman, neemt hij dan met een hand zijn
lang kleed tezamen, hurkt op het uiterste randje van de
brug.... en springt niet. Overal klinken kreten van aanmoediging, maar de bange koopman blijft jammeren, dat
hij vast in 't water springen zal of zijn nek breken, en hij
beweegt zijn gehurkt lichaam aarzelend op en neer, zonder de sprong te durven wagen.... Dan komt de stuurman,
aan het eind van zijn laatste restje geduld, hem te hulp
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door een enigszins energieke stoot met zijn voet. De koop
geeft een hartverscheurende gil, maar hij springt, en-man
komt veilig en wel op de kade, waar hij alleen nog een
paar maal over de kop slaat, zeer tot tevredenheid en vreugde van zijn vrienden, zowel als van de passagiers, die over
de verschansing leunen en vrolik instemmen met het vreugdegehuil van de makkers op de kade .... Echter.... Het
drama is nog niet uit, want de ongelukkige, al te ijverige
handelsman heeft in zijn angst zijn doos sigaretten losgelaten en die is in het water gevallen. Zodra de man weer
op de been is, richt hij zich tegen de stuurman en begint hem in zeer vermakelik Engels te vervloeken. Er komt
iets in van zijn vader en zijn moeder, zijn kinderen en zijn
huis en zijn schip. Erg duidelik is net niet, maar de bedoeling begrijpen wij zeer goed, en zijn vrienden luisteren
zwijgend toe en knikken goedkeurend. De ellenlange vervloeking zal dus wel een in alle onderdelen verzorgd stuk
werk geweest zijn.
Langzaam schuift de „Meteor" van de kade weg, en een
hele sliert belangstellende vrienden ligt al op hun buik om
te zien of de doos sigaretten nog drijft. Een luid vreugde
bewijst, dat het verloren voorwerp ontdekt is. De-gehuil
hoopvolle eigenaar komt al toegeschoten met een gevonden eindje ijzerdraad, waar hij haastig een haak aan buigt.
En dan begint de vispartij. Iedereen stelt er belang in. Als
kleine kinderen verdringen de kameraden op de kade, zowel als de passagiers bij de verschansing, elkaar om vooral
niets van het opwindende schouwspel te verliezen. Iedere
keer als de hengelaar de doos aan de haak heeft, gaat er
een gejuich op, dat overslaat tot een Indianengehuil, als
het ding weer los schiet. Na ettelike mislukte pogingen,
die het enthousiasme voortdurend hoger opvoeren, haalt
dan de eigenaar zijn dierbare sigaretten eindelik op de
vaste wal. Er schijnt geen einde te zullen komen aan de
langgerekte juichkreet van de toeschouwers binnen zowel
als buiten boord. Voor de Engelsen is het een sportief
schouwspel, en hun geestdrift is daarmee in overeenstem
gelukkige koopman is al zijn leed vergeten. Hij-ming.De
legt de doos voor zich neer, is dolgelukkig met het gejuich, heft zijn armen naar ons op, lacht met zijn hele gezicht en maakt een ganse reeks buigingen met de handen
voor de borst.... Het drama heeft een blij einde gekregen .... En met enig leedvermaak denken wij nu aan de
toerist, die de sigaretten zal kopen, als de koopman ze
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gedroogd zal hebben .... En die sigaretten gekocht hebben
van de sjacheraars op de kade, denken met ontzetting aan
de mogelikheid, dat ze ook zo iets smakeliks op de kop
getikt hebben!....
Het was misschien een kinderachtig vermaak, maar wij
waren er alleszins mee ingenomen en hebben er later nog
dikwels om gelachen....
Rustig gleed de „Meteor" de haven uit. De zon ging bloedrood onder in de blinkende zee. Zwart staken de silhouetten
van de vissersschepen en de Engelse oorlogsbodems tegen
de vuurlaaiende lucht af. Snel viel de avond, en overal
floepten de lichtjes op, deden slangen van vuur wemelen
over het verdonkerende water....
Een uur later waren wij in volle zee en keken achterom
naar de zwaaiende lichtbundels van de Egyptiese vuurtorens. De zee was glad als een spiegel. De maan kwam
vroeg op. Het werd een verrukkelike nacht, en de gedachte,
dat wij nu onderweg waren naar het Heilige Land, gaf een
wonderbare stemming.... Nog één dag, en als je dan wakker wordt zul je de kusten van Palestina zien, de stad
Haiffa, die ligt aan de voet van de Karmelberg ...
Zachtjes bruist de mooie witte boot verder, de uren schuiven vreedzaam weg, en aldoor zijn je gedachten rond dat
nog onbegrijpelike, dat ongelofelike, dat je je niet als werkelikheid kunt indenken: dat je over zoveel uren voet aan
wal zult zetten in het Heilige Land, het vaderland van de
Westerse wereld, en Jerusalem zult zien en zoveel meer
legendariese plaatsen, waarvan je immers gedacht had, dat
ze je leven lang een legende voor je zouden blijven.
PALESTINA

Jerusalem
ET uitlopen van de ankerkettingen wekte mij die
heerlike morgen, en ik wist, dat we nu voor anker
gingen in de baai voor Haiffa. Wonderlik ontroerd bleef ik nog wat liggen, kon er niet toe besluiten zo maar dadelik op te staan en naar boven te lopen.
Er werd al met koffers gesjouwd, want de reizigers naar
Jerusalem zouden vier dagen weg blijven, en zij namen
heel wat bagage mee.... Naar Jerusalem.... Ik zou ook
naar Jerusalem gaan.... Was dat nu de waarachtige werke107

likheid ? .... Zou ik werkelik Jerusalem zien?.... Het was
een opwindende gedachte, en lang hield ik het werkeloos
neerliggen niet uit. Daarbuiten was al iets te zien van het
Heilige Land! Vooruit.... opstaan!
Door de patrijspoort werp ik dan de eerste blik op Palestina. Een rotsige kust zie ik. Lage geelgrijze bergen, en
daartegen een stad van geelwitte, vierkant blokkende huizen,
een echte Oosterse stad, met palmen en tuinen. Verder
weg loopt een landtong tot ver in zee, en daar staat een
heel palmenwoud op.... De vroege ochtendzon giet een
goudige schijn over bergen en stad, en dat vreemde bos
van palmen staat in wonderlike gloed. Diepblauw glanst
de zee, rustig .... de zee, die de kusten van het Heilige
Land bespoelt.
Nu maar vlug naar boven, ontbijten en dan zo gauw mogelik op de trein naar jerusalem!.... Er gaat echter geen
trein voor een uur of één 's middags en voorlopig kunnen
we ook nog niet aan land, want er moeten enkele formaliteiten vervuld worden in verband met de gezondheidsdienst.
Op het sloependek, mijn gewone toevluchtsoord, als ik
alleen wil zijn of ergens over wil nadenken, vind ik de kapitein. Hij is een prettig mens, een blonde, lange Noor, goedlachs en een aangenaam prater. Wij ijsberen samen over
het dek op zeemansmanier, van stuurboord naar bakboord
en van bakboord weer naar stuurboord, heen en weer,
heen en weer.... een zeeman houdt dat uren vol. En hij
praat over het Heilige Land, waar hij al zo vaak geweest
is en over zijn schip, dat hij volmaakt vindt en over de
betreurenswaardige onvriendelikheid van de Duitsers en de
Fransen tegen elkaar aan boord.... En over honderd andere
dingen meer.... Het is heel gezellig, en toch kan ik maar
met een half oor luisteren, want ik moet aldoor maar
kijken naar die stad en die bergen en dat palmenbos, en
tegen mijzelven zeggen, dat dit nou wis en zeker het Heilige Land is, en aldoor verwondert het mij, dat ik dit zie,
met lijfelike ogen zie.... En met ongeduld verwacht ik het
moment, waarop we in de boot zullen kunnen stappen en
aan wal gaan....
Ik zal niet reizen met de excursie, die de boot zelf organiseert. Hoewel de reis naar Jerusalem ongetwijfeld uitstekend ineengezet is, prefereer ik het alleen te reizen, daar
ik het nu eenmaal niet uit kan staan, dat wie ter wereld
ook voor mij zal uitmaken, wat ik bewonderen zal, waar
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ik moet stilstaan en hoe lang, waar ik voorbij moet ren
omdat het onbelangrijk geacht wordt. Bovendien heb-ne,
ik een paar aanbevelingsbrieven voor de leider van het
bureau der executieve van de Zionistenbond, en ik wil dus
om al deze redenen de vrije beschikking over mijn tijd
houden. Ik stap aan wal in gezelschap van onze badmeester, een aardige, intelligente jongeman, die Duits en
Engels spreekt, en die me graag de weg wijst naar het
station van Haiffa, waar ook hij de trein voor Jerusalem
zal nemen. De menagemeester van de „Meteor" komt er
later ook nog bij, en daar blijkt, dat we alle drie ongeveer
dezelfde voornemens hebben, sluiten we vriendschap en
spreken af, dat we deze dagen gezamelik zullen doorbrengen. Zij hebben eerst een wat schuwe beleefdheid tegenover de passagier, die ze aan boord moeten helpen aan
zijn bad en aan zijn eten, maar al spoedig zijn we op
vertrouweliker voet met elkaar, aangezien ik het ook niet
helpen kan, dat ik voor een week of wat lijk op een millionair, die zich een reisje permitteert naar de Oriënt ! ....
Als zij mijn betrekkelike onschuld aan dit verontrustend
voorname verschijnsel hebben begrepen, kunnen wij het
best met elkaar vinden, en nooit heb ik prettiger reisgenoten gehad!....
De spoorreis van Haifa naar Jerusalem neemt ongeveer
be
zeven uren in beslag. Het landschap is je wonderlik bekend! .... Zo ongeveer heb je het je inderdaad voorgesteld.
Zo heb je het gezien, als je je ogen sloot en je de bijbelse
taferelen voorstelde. De weiden op de bergen, de steenachtige bodem, de felrode bloemen, die midden in de dor-

heid van de harde grond als vlammen opslaan: de anemonen, die in menigten de grond bedekken, meest vlam rood, soms gloeiend paars, lila of wit. Bescheidener bloeien
er de licht-lila cyclamen tussendoor. Tegen de berghelling
staan de grijze olijfbomen, hier en daar, ook wat laag
struikgewas, luchtig verspreid.
Dicht langs de kust gaat de trein, een heel stuk, eer hij
zich dieper het land inbuigt. Wonderlike gestalten bewegen
zich af en toe door het landschap. Een eenzame jager met
een lang, ouderwets geweer over de rug, gekleed in donker gewaad, stapt tussen de struiken en stenen door, kijkt
even naar de voortrazende trein, buigt zich dan weer over
het spoor, dat hij volgt.... Een kleine karavaan, kamelen,
voorafgegaan door een paar ruiters op dansende Arabiese
paarden, de kameeldrijvers traag stappend naast hun grote,
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zwaarbeladen dieren, de bruine toon van de karavaan
doorbroken door de warme kleuren der geknoopte zadeldekken en -zakken, door de gewaden der voorname reizigers .... Op onregelmatige akkers ploegen haveloos geklede
Arabieren, met een primitieve ploeg, niet veel meer dan
het kromme ijzer der oude volken, gevat in een eenvoudig
samenstel van hout, getrokken door een of twee langzame
ossen met zware, wijd uitstaande horens. Witte wegen
slingeren van de bergen naar de valleien; weinig vertier is
er, enkele voetgangers, een heel enkele ezelruiter, belachelik
groot op het kleine dier, dat met zijn fijne pootjes lijkt
te zullen bezwijken onder zijn onevenredige berijder. Gesluierde vrouwen in 't zwart, die met een aarden waterkruik op het hoofd, één hand daar sierlik naar toe gebogen, komen van een bron, langzaam schrijdend met blote
voeten over de witte weg, die blinkt in de zon.... zij zijn als
een levende herinnering aan een bijbels verhaal.... Tegen de
bergen, dicht naar de top, liggen hier en daar dorpen en
stadjes. Wonderlik aangepast aan het landschap zijn zij,
opgebouwd met de stenen, die overal langs de hellingen
gezaaid liggen. Uit de verte gezien lijken het erg regelmatige rotsformaties tegen de berghelling, brokkelige kubussen, grijs en verweerd. Het is heel mooi, omdat het zo
organies uit het landschap lijkt voortgekomen, meer gegroeid dan gebouwd, merkwaardig in harmonie met heel

de omgeving. En er bovenuit steken de koepels en de
minarets der moskeeën, of de hoge daken en torens van
Christelike kerken....
Ook sporen van moderner leven merk je er tussen op:
een kleine afdeling ruiters van het Engelse politieleger,
bruingebrande kerels in kahki op fijne Arabiese paardjes,
fraai opgetoomd met de Oosterse dekkleden en kleurige
kopstellen. De mannen zijn zwaar gewapend met revolver,
karabijn en sabel. De vurige paarden dansen en steigeren
voor de voorbijschietende trein, de soldaten wuiven lachend
naar de nieuwsgierige reizigers, die uit de portierraampjes
leunen om hen beter te zien.
En wij rijden langs moderne joodse kolonies, regelmatig
gebouwd, de huizen gedekt met rode pannendaken, vreemd
ineens in dit landschap, waar ze detoneren, niet thuishoren,
Europese huisjes in dit zuiver Oosterse land. Maar de
kolonies zien er keurig verzorgd uit. De akkers zijn regelmatig aangelegd, volkomen ontsteend; uitgestrekte boomkwekerijen passeren wij, waar jonge amandel- en andere
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vruchtbomen in verblindende bloei staan.... Dan, in een
stuk barre wildernis, tussen ruig opschietend struikgewas
en moerasgrond, een tentenkamp, met prikkeldraad omgeven. Mannen met hoge laarzen aan, de karabijn op de
rug, kijken even om naar de trein. Kinderen juichen en
wuiven achter de prikkeldraadomheining, Europees geklede,
ongesluierde vrouwen lachen op onze groet: een nieuwe
kolonie, die nog eerst sedert kort de strijd heeft aangebonden tegen de ruwe ongemakken van het leven in deze
ongecultiveerde streken, weggevluchten uit de beschaafde
wereld, die in het oude vaderland een nieuw leven willen
opbouwen.
Een klein, woest bosje op de helling van een stenige berg.
Ik wijs mijn medereizigers op twee geelgrijze herdershonden, die met in de nek liggende oren even kijken naar onze
trein en dan weghollen, de kop vooruit gestrekt, de staart
hangend, prachtexemplaren. En dan een moment later, komt
de conducteur en vraagt of we die twee wolven gezien
hebben daareven ?.... Wolven ?.... Wij hadden er geen
ogenblik aan gedacht, geen van allen. Wilde wolven langs
de velden..., daar ben je niet op bedacht.... 0, we had
den net zo goed een paar hyena's of jakhalzen kunnen
zien, vertelt de conducteur ons, want al die beesten komen
hier nog in het wild voor....
In Ludd moeten wij overstappen. Wij hebben een minuut
of twintig de tijd, en ik loop wat rond om mijn stijve benen
weer lenig te krijgen. Het perron is vol reizigers van allerlei
slag, .Arabieren, Fellahen, negers, Turken, Bedouinen, Joden
als uit het Oude Testament, toeristen, die mal aandoen
met hun petten en sportpakken. Een Egypties officier is
meegekomen en wordt opgewacht door zijn zwarte bediende, die twee prachtig opgetuigde paarden aan de teugel
heeft. Zij stijgen op en in snelle galop verdwijnen zij achter
het station.
Een van onze „Meteor"-passagiers, een Duitser van het
Ludendorff-type, een hooggeplaatst man uit de finantiële
wereld, die mij voortdurend in verbazing gebracht heeft
door zijn verbijsterend gebrek aan ontwikkeling en intelligentie, loopt achter een Arabiese voerman aan, stomverwonderd om de slingerende zak, die de achterkant van zijn
broek versiert. Herr Präsident vraagt mij of ik weet, waar
die onlogiese zak toch voor dient. Ik beken mijn onkunde,
en dan tikt hij de Arabier op de schouder, wijst naar het
voorwerp van zijn verbazing en vraagt in het Duits, waar
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dat voor dient. De man haalt de schouders op, vraagt in het
Engels, wat de vreemdeling wil. De Herr Präsident echter
verstaat geen Engels en kijkt mij hulpeloos aan. Ik herhaal
zijn vraag dan maar in die taal, hoewel ik de situatie pijnlik
vind. De Arabier kijkt de Duitser geringschattend aan en antwoordt daarop met een strak gezicht, dat die zak dient voor
de luchtverversing. ik schiet in een lach, de president kijkt
onnozel, de Arabier draait zich om en loopt kalm verder.
-- Luchtverversing ? herhaalt de Herr Präsident. Dat is een
min of meer onfatsoenlik antwoord, geloof ik. Hield die
bruine plebejer me voor de gek ? Onbeschaamdheid!
Ik probeer maar niet hem aan zijn verstand of aan zijn
domheid te brengen, dat de onbeschaamdheid aan zijn
zijde was. De man is niet vatbaar voor zulk soort logika.
Dat werd mij spoedig daarop voor goed duidelik!
Na Ludd begint de weg te stijgen. Zwaar puffend worstelt
de locomotief zich met de lange trein achter zich aan tegen
de helling op; de spoorweg slingert zich de ravijnen door,
die er steeds onherbergzamer gaan uitzien. Kale rotsen
dringen dicht langs de smalle baan. Alleen hier en daar
staat een eenzame pijnboom, een verdwaalde olijf of een
paar sombere cypressen verlaten tussen de stenige steilten.
Langzaam valt de avond en het wordt koel. Spoedig is er
niets meer te zien buiten dan wat warrig struikgewas, dat
dicht langs de spoorweg tussen de stenen opschiet....
Over een uur zullen wij in Jeruzalem aankomen.
De Herr Prásident begint, in de zijgang van onze wagon
een gesprek. Of ik die Joodse kolonies onderweg heb opgemerk ? Inderdaad. Nou, dat wordt niks met die hele

kolonisatie! Waarom niet? Wel, hij heeft een Katholieke
missionaris gesproken in Haifa en die heeft het hem verzekerd. Op welke gronden die mening dan berustte?
— Ach, sehen Sie.... die Joodse kolonisten, dat zijn allemaal kommunisten, bolsjewieken, en die kunnen nu eenmaal niets anders dan afbreken, dat is toch bekend! Trouwens, alle joden zijn zo ongeveer bolsjewieken .... een
groot gevaar voor de vrede in Europa. En hoe ze hier
huishouden.... dat is regelrecht belachclik.
-- Heeft de missionaris u ook voorbeelden genoemd?
— 0 natuurlik.... hoewel dat volstrekt overbodig is, want
een kind kan begrijpen, dat joden, die bovendien bolsje wieken zijn, niets goeds tot stand kunnen brengen!
Ik begin te vermoeden, wat voor spek ik in de kuip heb,
maar ik laat niets merken en vraag verder.
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-- Nou, in Tiberias, daar is b.v. een kolonie, die op zuiver kommunistiese voet geschoeid werd. Een landbouw
ze hebben natuurlik de vrouwen gesocialiseerd.-kolnie.E
Daar begint zulk volk altijd mee! Nou moet u weten, dat
de lui van die onderneming bijna geen van allen ook maar
een greintje verstand van de landbouw hebben. Nou, de
organisatie van de Zionisten heeft op aanvraag van die
mensen ze een bezending dure landbouwmachines gestuurd,
genoeg om vierhonderd lui aan het werk te helpen. Ze zijn
er evenwel maar met een honderd man. En onder die honderd zijn er hoogstens tien, die de machines bedienen
kunnen. Daar staan ze nou, want die tien zijn niet gek
genoeg om voor allemaal te gaan werken, zo communisties
zijn ze niet. Welnu, meneer, die machines staan eenvoudig te verroesten, en over een jaartje kunnen ze de rommel voor oudroest verkopen!
Ik schudde het hoofd over zoveel barre dwaasheid van
die bolsjewiekse kolonisten. Verbazing behoefde je d'r eigen
niet over te voelen, want alles wel beschouwd waren-lik
het joden, en wie zou daar tenslotte iets beters van ver wachten?
— Volkomen juist, meneer, u is een verstandig man. En
in Haifa.... daar is het zo mogelik nog erger! Daar hebben ze een steen- en pannebakkerij gesticht. Heel groot
opgezet. Een ingenieur moest er voor uit Europa komen,

natuurlik een vriendje van de een of ander, die in de organisatie de lakens uitdeelt. Toen de ingenieur er eenmaal
was, bleek ie nog nooit een steenbakkerij gezien te hebben ! Hij had er net zoveel benul van als die deurpost!
En nou al twee jaar lang werd daar georganiseerd, werklui aangenomen en met geld gesmeten.... maar de eerste
pan of steen moest die fabriek nog verlaten! Je reinste
schande!
Ik knik begrijpend. Zó moest het wel komen met die utopisten, die natuurlik bedriegers waren. Allemaal weggelopen
uit Europa omdat ze te lui waren om te werken. Naar
Palestina geëmigreerd om daar een lui en lekker leventje
te leiden .... Ik begon in de smaak te vallen bij de Herr
President. Hij offreerde mij tenminste een fabelachtig lekkere sigaret. Toen moest ik de beleefdheid natuurlik nog
wel verder drijven en dus vroeg ik hem:
— Maar vertelt u mij eens, Herr Prásident .... waar slepen
die vervloekte Joden toch al het geld vandaan om zulke
kostbare stommiteiten uit te halen? In Holland klagen ze
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altijd, dat er voor het Zionisme geen geld genoeg is! Of
heeft de missionaris u dat verborgen gehouden?
— Wel, meneer.... wat is dat nou voor onzin ? Waar hebben ze anders rasgenoten voor als Baron Rothschild en
zo? Die gooien de millioenen eenvoudig te grabbelen in
Palestina. Geld? Ze stikken in het geld, die bolsjewiekse
niksn utters!
-- 0, zei ik onnozel. Ja, ziet u.... ik heb zo geen connecties in millionairskringen. Ik ken de gewoonten van dat
soort mensen slecht. Alleen dacht ik, dat ze niet zo bijster
royaal met hun bezit om zich heen wierpen. Maar ik heb
dat natuurlik enkel van horen zeggen ... .
De Herr Präsident keek listig. Toen verklaarde hij:
— U moet de politiek niet vergeten. Het is allemaal politiek. De politiek van de superioriteit van het Joodse ras,
begrijpt u?
Ik trachtte nog verwonderder te kijken, dan zijn uitlating
rechtvaardigde. Ontzet riep ik uit:
— Maar u wilt toch niet zeggen, dat die mensen , werkelik
van mening zijn, dat ze superieur zouden wezen aan....
nou b.v. aan een Duitser van uw slag ?
Herr President glimlachte welwillend, wijs en vergevingsgezind.
— Dat zijn ze toch inderdaad van mening, zei hij knikkend.
— Niet mogelik! riep ik ontsteld.
— Ja, mijn beste heer, bij dit soort verwaande nationalisten is alles mogelik, verklaarde hij dan neerbuigend, zonder mij mijn gebrek aan inzicht al te hatelik te laten voelen. U heeft het Joodse vraagstuk niet bestudeerd zoals ik,
maar ik zou u staaltjes kunnen vertellen.
— Nou, zei ik langs mijn neus weg, daar moet ik dan toch
eens naar informeren bij mijn Zionistiese vrienden in
Jerusalem.
De vriendelike heer president keek mij aan of ie het in zijn
vaderland hoorde donderen.
— Uw.... eb.... Zionistiese .... vrienden, zei u? vroeg hij,
niet zeker of hij wel goed verstaan had.
— Jawel, beaamde ik vriendelik, de leiders van de executieve in Jerusalem. Daar zijn een paar Hollanders bij, zoals uw joodse studiën u ongetwijfeld zullen hebben ge
Nou, die ga ik daar eens opzoeken, en dan zal-lerd.
ik u later, als we weer aan boord zijn, vertellen, wat er
aan is van die inlichtingen van uw missionaris en zo.
Ik lachte er niet bij, keek even argeloos als tevoren. De
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welingelichte Duitser wist dus niet of ik hem er tussen
nam ja dan neen. Ik geloof, dat hij overhelde tot de eerste
mening, maar mijn glad gezicht ontwapende hem, en hij
begon voorzichtig over iets anders. Dit soort wezens is echter in alle opzichten zo volstrekt overtuigd van de onomstotelike waarheid hunner malste ideeën, dat ze zelden een
verstandig woord spreken. Wat het ergste niet zou zijn, als zij
deze vreemdsoortige dwaasheden maar wat minder nadrukkelik verkondigden. Nu moet je wel op hun woorden letten, en het is voor mensen met een critiese aard moeilik,
dan niet ook nog hun woorden nader te beschouwen. Hij
begon dan over de Europese toestand. Wat wij in Holland
nou wel dachten van Poincaré en zijn politiek?
-- Wel, ik redigeer een politiek spotblad, en er gaat zelden
een week voorbij, dat Poincaré daarin niet een felle veeg
uit de pan krijgt. En voor zover ik weet zijn er in Holland maar enkele mensen, die daar iets tegen hebben.
— Prachtig! riep de Herr Präsident geestdriftig, en ik voelde,
dat ik toch weer een beetje in zijn achting begon te stijgen. Deze hondse kerel moet zo gauw mogelik weggetrapt worden.
— In het belang van heel Europa, ja!
— 0, hij tergt ons verschrikkelik. Maar laat ie oppassen!
Ons geduld is uitgeput.... Deze vrede loopt op zijn laatste benen. Wij, Duitsers zijn het zat nog langer gehoond
te worden. Wij, het sterkste en edelste volk van Europa.,
wij willen het juk niet langer dragen. Wacht maar! Nog
een beetje geduld en wij zullen Frankrijk mores leren. Verpletteren zullen wij het!
-- Nog erger dan in 1914? vroeg ik onschuldig, maar hij
hoorde mij niet eens en blaaskaakte verder:
— Platslaan zullen wij het, demolieren! Geen stuk laten
wij heel. Uitroeien zullen wij dat tuig! en zo een hele reeks
vurige voornemens, het ene al prijzenswaardiger en edelmoediger dan het andere. Eindelik, een beetje duizelig en
beduusd, viel ik hem in de rede met de vraag:
— Ja, maar permitteer, waarde Herr Prásident, voor zulke
dingen moet je toch zoiets als een leger hebben?
Hij keek mij minachtend aan, en antwoordde:
— Natuurlik moet je dat. En wie zegt u, dat wij dat niet
hebben? Meneer, als het er morgen aan de dag op los
moet gaan, hebben wij een leger, dat klinkt als een klok.
— Maar geen wapens, treiterde ik, want die heeft de entente
jullie afgenomen!
— Praat toch geen onzin! riep de Herr Pr ,sident rood
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van ergernis. Wapens in overvloed. Meer dan nodig is om
dat armzalige zoodje Fransen in de pan te hakken.
Ik keek de man aan, of hij soms een Uilenspiegelvertoning
stond te geven. Maar het ondenkbare was waar: hij meende wat hij zei!.... En hij zei nog veel meer. Het was alsof
hij een brallend artikel stond voor te lezen uit een nationalistiese krant van Augustus 1914.... Voor hem zeker
gold het nare woord: niets geleerd en niets vergeten....
Het was een man van ongeveer vijftig. Hij had de hele
oorlog mee doorleefd....
— Hebt u zoons aan het front gehad ? vroeg ik.
Hij keek een beetje raar, maar zei dadelik:
— Nee, ik heb alleen een dochter!
Dat verklaarde althans iets. Blijkbaar was hij een rijk man,
die door de oorlog niet geruïneerd was. Dat verklaarde
alweer iets. Hij had onder de Roerbezetting een hele tijd
in de gevangenis gezeten. Dat verklaarde een hele boel.
Hij was een dom man, die de wet van oorzaak en gevolg
nooit zou doorgronden. Dat verklaarde dan ten slotte alles.
Want alleen daardoor was hij Duits-nationaal geworden,
en zo verblind door haat en vooroordeel, dat hij zelfs de
meest elementaire voorzichtigheid uit het oog verloor. Al
waren zijn praatjes dan ook geen stompzinnige bluf geweest. Je kent deze soort weerzinwekkende protsen uit
hun smerige en stupide pers, en toch sta je altijd weer
verbaasd en verschrikt, als je hun gevaarlike waanzin in
het leven tegenkomt! Mensen als deze Finanzpräsident
moesten in het belang van Duitsland worden geïsoleerd, en
zeker moest het hun op straffe van ik weet niet wat verboden
zijn, in het buitenland te reizen. Zij zijn wandelende reclameorden voor de bezettingspolitiek van een Poincaré !....
De man was zo opgewonden, dat hij niet eens merkte,
hoe ik hem al lang geen antwoord meer gaf. Op hoge toon
ging hij voort zijn walgelike bedreigingen te uiten met een
overtuiging een betere zaak waardig. Het zou geweest zijn
om er meelij mee te krijgen, indien het niet zo diep stuitend ware geweest.... Ik maakte een verontschuldiging en
vluchtte naar mijn reisgezellen terug, die onbewust van de
geweldige wraakneming, die in de zijgang werd voorbereid,
rustig een stapel boterhammen „demolierten", en mij gul
uitnodigden mee te strijden. Wat ik zonder aarzelen deed
en met een heldhaftigheid, die mijn oorlogzuchtige vriend
zeker genoegen zou hebben gedaan, als hij haar had kunnen gadeslaan. Wat hij gelukkigerwijze niet kon.
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De vraag werd opgeworpen, waar wij in Jerusalem onderdak zouden vinden, zonder een directe crisis in onze finantiën te veroorzaken. Jerusalem is n.l. duur, aangezien
het veel door toeristen bezocht wordt, die zich daar met
een grappige term nogal eens „pelgrims" plegen te noemen.... De badmeester wist raad. Hij kende er mensen
van de internationale van Christelike jongelingsverenigingen, en die zouden ons zeker een goed en goedkoop adres
kunnen aanbevelen. De gedachte had mijn sympathie, en
ook de menagemeester verklaarde er veel voor te voelen.
Dat stond dus vast....
De aankomst in Jerusalem beantwoordde niet precies aan
de voorstelling, die je je daarvan pleegt te maken! Er was
weinig sprake van stemming, om van een gewijde stemming maar helemaal te zwijgen' .... Een slecht verlicht
station, een geschreeuw van brutale pakjesdragers, een gekrioel van reizigers, en buiten een opstopping van taxis
en rijtuigen met chauffeurs en koetsiers, die een wedstrijd
georganiseerd schenen te hebben in het uitstoten van de
zonderlingste en onwelluidendste kreten, die een menselike
keel maar kan voortbrengen. Wij zoeken een koetsier op,
die nog vrij is en vragen hem de prijs voor een rit naar
het gebouw van de Jongelingenvereniging. Twintig piasters.
De badmeester keert zich vol weerzin af. Een andere koetsier schiet toe en biedt zich aan voor de helft. Wij springen in zijn rijtuigje, waar twee paarden voor staan en daar
gaat het. Duizelig van de herrie om je heen heb je absoluut het idee verloren, dat je bent aangekomen in de heilige
stad, de schouwplaats van zovele gebeurtenissen, die een
onuitwisbare indruk gemaakt hebben op het gemoed der
mensheid....
Alles is donker. We rijden langs een ruwe, hobbelige weg,
zonder lantarens, en schokken erbarmelik in het rijtuigje,
dat gevaarlik overhelt en voortdurend in al zijn voegen
kraakt. De koetsier schreeuwt en klapt met zijn zweep. In
het flauwe licht van de zijlantarens zie ik lage muurtjes,
die de weg bezomen, ruw opgetrokken van grijsgrauwe
steen. Hier en daar is een open vlaktetje, waar donkere
boomschaduwen schimmen, lage, breed uitgegroeide bomen,
olijven waarschijnlik. Is Jerusalem een woestenij ? ... .
Langzamerhand komen wij in een gedeelte, dat meer de
indruk geeft van de „bebouwde kom" van een gemeente.
Er staan wat huizen dicht opeen. Dan rijden wij door de
boog van een poort en nu zijn wij dan in de stad zelf,
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waar de huizen zich min of meer tot straten schijnen te
rijen. Het ziet er echter naar Europese begrippen niet bijster rooskleurig uit met de verlichting en de bestrating. Wij
schokken en hobbelen door kuilen en gaten en de nachtpitjes, die als lantarens dienst doen lijken meer een flauwe
grap van een paar straatjongens dan een serieuze ver lichting. Maar belangwekkend ziet alles er toch wel uit,
geheimzinnig, romantics, vol duistere holen en spelonken,
vooruitspringende gevelgedeelten, en ramen met traliekooien
er voor. En overal die bouwerij met zware brokken gele
en grijze steen, ruw en grillig. Met een brede zwaai giert
ons wagentje naar de overzijde van de straat en houdt stil
voor een keurig gebouwtje, waarin het secretariaat en de
leeszaal van de Jongelingenbond gevestigd zijn. Na enig
gehaspel vinden wij een voorkomende jonge man, die Duits
spreekt en hem maken wij ons verlangen kenbaar naar een
goed en goedkoop hotel. Hij denkt even na en zegt dan:
— Ik geloof, dat ik wel iets weet, maar het is een Arabies
hotelletje, en ik weet niet of de heren daar lust in hebben.
— Als u voor de zindelikheid in staat kan de rest mij niet
schelen, zeg ik dadelik!
De zindelikheid is het grote punt in het Oosten. Alle primitiviteit laat me steenkoud, maar ongedierte kan ik met
geen mogelikheid verdragen.
De Duitser glimlacht.
— Het is er zindelik, zegt hij, ten minste voor Oosterse
begrippen. Ongedierte is er niet. Maar zo zindelijk als in
een goed Duits of Hollands hotel.... ja.... daar durf ik
niet voor instaan.
— Naar het Arabiese hotel, roepen wij welgemoed, en de
vriendelike jongeman gaat met ons mee.
Tien minuten later, na een tocht door smalle, donkere
straatjes vol kuilen en bulten, staan wij voor „Hotel Palestina", en klauteren een trap op, die direct van de straat
naar de eerste verdieping leidt. De hotelhouder is een wel
zich langzaam beweegt en zich nog lang--gedanTurk,i
zamer uitdrukt. Onze nieuwe vriend voert een gesprek in
het Arabies met hem en wij komen te weten, dat er nog
een kamer vrij is met drie bedden, en dat wij die kunnen
betrekken voor tien piasters per man en per nacht, zonder voeding. Dat is een voordelig aanbod voor Jerusalem
en wij slaan zonder meer toe. De voeding zouden wij toch
hebben moeten afwijzen, aangezien een Europeaan de voeding in dit soort Arabiese hotels niet verduwen kan zon120

der onpasselik te worden van het gezicht en de reuk alleen al.... De baas roept een bediende om ons de kamer
te wijzen en die voor de gasten in gereedheid te brengen.
De bediende is een lange Arabier, met een goedig gezicht,
maar erg snugger ziet hij er niet uit. Een andere bediende
komt er ook nog bij, en zij kijken ons nieuwsgierig aan:
toeristen zien ze hier niet veel. En zij blijken voor de conversatie niet veel waard, daar ze geen Frans, Duits of Engels verstaan. En als onze leidsman is heengegaan, staan
wij wel een beetje hulpeloos te kijken in dit Arabiese hotel,
waar geen der dienende geesten ook maar iets begrijpt
van onze eenvoudigste verlangens. Er staan nu al drie bedienden in onze kamer en gapen ons met domme gezichten
aan en schudden aldoor het hoofd, als wij hen in drie talen
ondervragen. Tot daar ineens de lange aarzelend vraagt:
— Parlate Italiana, signore ?
En nu is de beurt aan ons om verbaasd te kijken! Hoe
ter wereld komt die vent aan Italiaans?.... Maar in ieder
geval zullen we nu toch althans iets kunnen meedelen van
wat wij willen. Verheugd zeg ik:
— Si, si!
De man grijnst breed, maakt een buiging en zegt hoffelik:
— Buona sera, signore! Come sta?
— Bene, bene! stel ik hem gerust, en dan vertel ik hem
in mijn sierlikste Italiaans, dat wij graag wat water willen
hebben om ons op te knappen. Zijn taalkennis blijkt echter reeds uitgeput, want hij houdt bij kris en bij kras vol:
— Non capisco, signore.... non capisco!
Het is een beetje ontmoedigend, maar de man zelf is ongelofelik tevreden en kijkt grijnzend zijn twee collegaas
aan, die hem met open monden, vol bewondering aanstaren, met stomheid geslagen om zijn knapheid. En om nu
niet helemaal voor een idioot aangezien te worden, wijst
de ander mij een der bedden, en zegt vol waardigheid:
— This way, sir! daarmee alles uitbrengend wat er aan
geleerdheid in zijn arme bruine hoofd zit. Maar nummer
drie is lelik uit het lood geslagen, want hij kent geen enkel
woord van geen enkele vreemde taal, en als een geslagen
hond druipt hij af, hoofdschuddend, beseffend, dat er voor
hem onder zulke geleerde mensen geen plaats is. Ik lach,
dat ik er haast van omrol en de bedienden lachen mee, hulpvaardig en verheugd. De lange strijkt met zijn vingers over
mijn tot de knie reikende laarzen, bewonderend en zet
hemelse ogen op.
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— Ja, zeg ik lachend in 't Hollands, die mag jij voor me
poetsen morgen.
En als had het Hollands geen geheimen voor hem, antwoordt hij dadelik:
— Si, si, Signore!
Het was ongemeen vermakelik. En telkens als ik in die
dagen in het hotel kwam, op welk uur van de dag ook, speelde zich hetzelfde toneel af. De lange Arabier kwam met uitgestoken hand op me toe, en zei:
— Buon giorno, signore! Come sta?
en grijnsde vervaarlik. En ik drukte hem hartelik de hand,
en antwoordde dankbaar:
— Bene! Bene! Grazia!
En dan kwam uit de een of andere hoek nummer twee
aanschieten, wees mij de deur van mijn kamer, en zei
plechtig:
— This way, sir!
Waarop ik zonder een spier van mijn gezicht te vertrekken,
antwoordde:
— Thank you very much! You are a kind fellow!
Dan maakten zij beiden een diepe salaam, lachten ver
ik ging mijn kamer binnen. Nooit verstonden-rukt,en
mensen elkaar beter dan wij drieën....
Onze kamer was ruim genoeg. En koel ook, met zijn kale,
groezelig witte wanden en tegelvloer. Het venster was klein,
een diepe nis in de buitenmuur, en zag uit op een plaats,
waar metselaars om onnaspeurbare redenen een ruïne aan richtten. Tussen de zonderling gebroken muren en raamfragmenten keek je over een dal buiten Jerusalem, waar
een grijze weg door liep. De bedden waren groot, ijzeren
ledikanten met machtige hemels er boven. We hadden elk
twee minieme hoofdkussens, een zo hard als een plank,
een ander, dat met veren of zo iets gevuld was. De dekens
roken weliswaar naar sigarettenrook, maar het linnen was
vrij helder, en je kon zonder al te moordende tegenzin
onder de wol gaan. In een hoek stond een wastafeltje, dat
zich alleen overeind hield dank zij z'n geniale plaatsing
tegen de muur, waardoor de ontbrekende poot volstrekt geen
bezwaren opleverde. Een spiegel ontbrak maar er was een
enorme kan waswater en een wel gescheurde, maar overigens nog zeer goed bruikbare waskom. Op het kleine,
wankele tafeltje bij het venster stond een Arabiese koelkruik met drinkwater en één glas voor ons drieën, en daarmee en met één stoel, plus voor ieder twee houten slofjes
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onder het bed was het meubilair van ons slaapsalet voltooid.... Wij hadden er eerlik aardigheid in, en waren zo
moe, dat we zonder veel praatjes in bed kropen en aanstonds insliepen ... .
Om zes uur de andere morgen maakte de badmeester ons
wakker. Wij moesten er uit, want de afspraak was, dat we
een wandeling zouden maken naar de Olijfberg. Vlug toilet
gemaakt en een deel opgegeten van de raadselachtige voorraad, die mijn beide reisgezellen in hun koffers meevoerden en die voldoende leek om een compagnie een paar
dagen te voeden! In het hotel was alles nog in diepe rust.
Maar de deur was niet gesloten, zodat wij rustig en zonder iemand te wekken naar buiten konden gaan.
Op straat was het nog zeer stil. Maar op de weg buiten
de Jaffapoort bewoog al een vrij druk vertier. Veel ezelruiters met groenten en vruchten in belachelik grote manden ter weerszijden van het smalle ezelruggetje passeren
ons. Er zijn er enkele bij op die mooie witte rij-ezels, die
veel groter zijn en sterker dan de gewone grauwe diertjes.
Op een rij-ezel maakt een mens geen al te onbarmhartige
indruk, maar op die grauwe, tere, broze diertjes met hun
fijne, bewegelike ooren, hun zachte bruine ogen en hun
dunne pootjes, die er uitzien of ze ieder ogenblik onder
de te zware last zullen bezwijken, is de mens een reus,
die de indruk maakt volstrekt niet het recht te hebben zo
gemakkelik op zo'n geduldig beestje te gaan zitten. En ze
zitten er op, alsof er geen sprake van was, dat de kleine
diertjes ook maar enige moeite zouden hebben met hun
vracht. Breeduit, met zijwaarts gestrekte benen zitten ze
over de zware bepakking heen en maar al te vaak bewerken ze de lendenen van het arme diertje ook nog met een
stevige stok. Ik heb mij niet kunnen verenigen met deze
gewoonte van ezeltjerijden ... .
Wij lopen langs de grote basiliek van de Sacré Coeur, de
kerk van de Franse Jesuiten. Een pompeus, maar weinig
origineel bouwwerk. Dan passeren wij een kasteelachtig
gebouw, waarvan de Engelse vlag wappert, de verblijfplaats
van de Engelse gouverneur ....
De weg loopt buiten de muur van Jerusalem om. Want
Jerusalem is nog geheel omgeven met een dikke en hoge
stadsmuur, waarbuiten nu tegenwoordig wel veel gebouwd
wordt, maar die tot voor kort toch nog geheel de stad
omsloot. Voorbij het „Governorate" buigt de weg naar
rechts af, en van dat ogenblik zijn wij wel karakteristiek
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in een geheel andere en heel oude wereld verplaatst....
Voor ons ligt het dal van Josaphath, dat Jerusalem scheidt
van de Olijfberg. Het dal van Josaphath, waar wij immers
eenmaal allen geoordeeld zullen worden op de jongste
dag ! .... Het is nog vroeg in de morgen en de Europeanen
zijn nog niet op de been. En zeker de toeristen niet! Dat
komt het aanzicht van het leven op de wegen zeer ten
goede. Alles wat er nu beweegt, is Oosters en zeer veel
ervan is volkomen Oud -Testamenties.
Bij een bron achter een laag muurtje staat een armelik
gekleed man, die in zakken van gelooide, maar heel gelaten schapenhuiden water haalt. Als hij weg gaat, draagt
hij op borst en rug zo'n nat blinkende, gevulde huid, waar
de poten nog aanzitten, waardoor het de schijn heeft, als
droeg hij dode dieren, krengen, zoëven uit het water gehaald, onbeschrijfelik onsmakelik! Op zijn lange blote benen
stapt hij moeilik voort, zwoegend aan de zware waterzak ken, voor de westerling, die de waarde van het water door
zijn waterleidingen niet meer kent, een zonderlinge maniak.
Vrouwen ook dragen water aan van de bronnen hier en
ginds, maar zij dragen het in vreemd gevormde kruiken
in wonderlik evenwicht op hun hoofd, en lopen met tweeën
en drieën er druk bij te kakelen. Herders drijven hun kudden langorige geiten langs de weg naar de verderop gelegen welden tegen de hellingen van de bergen, merkwaardig vlugge dieren, die onophoudelik op de lage muurtjes
klauteren, die de weg bezomen, met haastige, zeker sprongetjes van hun fijne pootjes, die nooit misstappen. Legen dariesejodentypen komen je tegemoet, in lange zwarte kaftan,
een staf in de hand, op het hoofd een platte hoed met een
rand bont erom, lange baarden, naast de oren de traditionele pijpkrul. Traag stappend wandelt een rij kamelen
nader, knikkend met de wonderlike koppen; op hun rug
zwaait voor- en achterover op de maat van de kamelen pas de ruiter in zijn witte burnoes gewikkeld; het melancholieke geluid van de bengelende bellen aan de halzen
der kamelen vervult de lucht.... Als in een droom stappen
wij door tussen dit vreemde leven, dat zo zonderling bekend lijkt, zo wonderlik vertrouwd. Alles is vervuld van
de sfeer, die je van je kindsheid af kent uit de verhalen
van de heilige boeken .... Hier is wel het land van die oude
verhalen, hier bewegen de gestalten, die je zag in de dromen, waarvan de ziel vervuld werd door het lezen in de
geschiedenissen van het uitverkoren volk, en je ogen gaan
124

12. DE JAFFA -POORT EN DE TOREN
VAN DAVID TE JERUSALEM

13. OP DE OLIJFBERG. LINKS HET
DAL VAN JOSAPHATH

wijder open, een tedere bekoring bevangt je en een grote
vreugde, dat je dit zien mag en beleven ... .
Wij dalen af in het dal van Josaphath langs de slingerende
witte weg, tussen al deze vreemde gestalten door, naar de
voet van de Olijfberg. Welk een heerlik landschap ligt hier
om ons! Overal die rondkoppige bergen, hun hellingen
overdekt met brokken steen, ruwe, scherpe, grijze steen,
die het hele landschap zijn bizondere kleur geeft, die eigenlik de hoofdkleur van heel Palestina bepaalt. Want de wegen
zijn verhard met de fijngeklopte stenen van de bergen, en
de huizen en gebouwen zijn opgetrokken van dezelfde steen.
En de wind voert het stof van de verweerde steen over
het land, over het groen der weiden, over de bomen en de
struiken. En alles is overtogen van deze grijze doom, die
alle kleuren tempert en verwaast.
De tocht de Olijfberg op. Een smalle weg vol stenen, moei lik begaanbaar, een klauterpad, slingerend met kleine bochten, diep tussen grijze wanden soms. Wat distels schieten
tussen de kale stenen uit, een cactus hier en daar, een enkele
rode of paarse bloem. Langzaam klim je de weg op, vervuld van een vreemde eerbied, ontroerd door de gedachte,
dat eenmaal de grote Nazarener ook deze weg liep, zo
kort vóór zijn noodlot vervuld werd. Het is hier de vraag
niet meer of je al dan niet gelooft aan de woordelike waarheid der oude schrifturen. Hier' raak je gevangen door de
atmosfeer van het mysterie, door de macht der overleveringen, die hier ontstonden en die van hieruit over de wereld
gingen als een nieuw geloof, de geesten veroverend, brengend het licht van nieuwe idealen .... In de Hof van
Gethsemaneh zitten wij neer op een primitief bankje, tegenover een paar duizendjarige olijven, zwaar van stam, ver
zoveel stormen, zwart geblakerd door de-wronged
schroeizon van zoveel eeuwen. De legende zegt, dat enkele
van deze olijven er al stonden, toen Jezus van Nazareth
hier in de avond kwam en bad en weende over de wereld
en smeekte, dat de bittere kelk des lijdens hem bespaard
mocht blijven.... Vóór ons, aan de andere zijde van het
dal, ligt Jeruzalem, een warreling van grijze gebouwen in
de grijze morgen zonder zon. Bij de Hof van Gethsemaneh
ligt een Russiese kerk met gouden koepels en felkleurig,
niet zeer fraai schilderwerk: de kerk van de Heilige Maagd.
Een van de dingen, die spreken van de wijze, waarop de
mensen de leer hebben weten te ontkrachten, die hier in
zoveel leed gegrond werd: het vreemde Russiese kruis
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staat daar als een symbool van de menselike zucht tot
vereenzaming, van nadruk leggen op wat scheiden kan.
Dit wondere land is vol van deze dingen, en op de heiligste plaatsen het meest.... Spoedig krijgen wij er een nieuw
bewijs van.
Dicht bij de top van de Olijfberg staat een koepeltje,
omgeven door een muur. Een Arabier opent de poort voor
ons en brengt ons in het kleine gebouwtje: hier is de
plaats, vanwaar Jezus ten hemel voer. Als naïef bewijs
toont men u de afdruk van een menselike voet in de harde
steen, die in het midden van de kleine ruimte ligt. Glimlachend om de simpelheid van deze opvatting kom je bui
maar je geest is niet critics gestemd, niet agressief.-ten,
Je aanvaardt deze kinderlike voorstelling zonder weerzin.
Dan zie je tegen de omringende muur een aantal altaartjes
staan, primitieve dingen. En de Arabier vertelt je, dat deze
altaartjes het eigendom zijn van de verschillende christelike secten, die hier hun devotie komen bedrijven op de heilige, legendariese plaats: de Rooms-katholieken, de Griekskatholieken, de Armeniese en de Koptiese katholieken. Op
deze plaats, waar de Christus volgens hun aller geloof ten
hemel voer, na alle mensen verlost te hebben, kunnen deze
lieden, die een nuance in hun geloofsbelijdenis verschillen,
hun God niet aanbidden op hetzelfde altaar 1 Houden zij
zich zorgvuldig gescheiden, ieder op zijn eigen bekrompen
standpuntje, en beledigen door hun sectegeest de Verlosser zelf, die stierf voor allen zonder onderscheid. IJverzuchtig blijven zij ieder op hun apart plaatsje, schamen
zich niet voor hun gedoe, maar verheffen zich tegen elkaar

op hun rechtzinnigheid in hun immers enig ware geloof!....
Het is bedroevend, het is weerzinwekkend, en de verhalen
van de bewaker maken het niet beter: hij weet te vertellen
van hevige ruzies onder de gelovigen der onderscheiden
kerken, die zich niet ontzien op deze plaats zelf elkaar de
grofste onaangenaamheden te bereiden.... En als je in het
begin al aarzelt, dit alles te geloven, en meent, dat de mohamedaan zijn luimen botviert tegen de ongelovige honden van christenen, later bij het bezoeken van de andere
heilige plaatsen, vind je overal dezelfde ellendige, weerzin wekkend kinderachtige rivaliteit, die soms tot gevolgen
voerde, waaraan je eenvoudig niet zou willen geloven, als
de dingen niet histories vaststonden .... Na twintig eeuwen
christendom.... In het Heilige Land zelf.... Op de plaatsen,
waar Jezus leed en streed om de waarheid te doen lich127

ten over de wereld.... de waarheid en de beginselen van
algemene mensenliefde....
Op de top van de Olijf berg ligt een Arabies dorp, een
vuil, onaanzienlik, zeldzaam morsig gehucht. Smerige, half
naakte kinderen kruipen in gezelschap van honden en
geiten overal rond. In de spelonkachtige herbergen zitten
in de vroege morgen al mannen te roken en te drinken.
Gesluierde vrouwen lopen rond met waterkruiken en groenten. Verderop staat een Russies klooster, waarvan de poort
voor de pelgrims ongastvrij is afgesloten. Je mag er wel
in, mits je maar betaalt. Wel, wij offeren onze piasters en
worden binnengelaten. Weer gaat een Arabiese jongen met
ons mee. Door een fraaie tuin komen wij aan de kerk.
Er is dienst. Wij horen het zware Gregoriaanse gezang
galmen achter de gesloten deuren. De dienst nochtans interesseert ons niet veel. Wij willen op de toren klimmen,
die naast de kerk staat, en een mooi vergezicht belooft.
Dat kost alweer geld. Natuurlik. Alles kost geld in het
Heilige Land. Als iemand je vriendelik aankijkt kun je je
alvast voorbereiden op de rekening, die nakomt! .... Enfin,
wij betalen maar weer en bestijgen dan de toren. Een aan gename tocht is dat niet! Want de bestijging heeft plaats
bij middel van een smal wenteltrapje van gemenied ijzer,
dat zonder onderbreking al. maar door draait en draait,
en je door zijn open, dun leuninkje steeds gelegenheid

geeft, te controleren hoever je gevorderd bent. En je krijgt
zoo een gevoel, dat je voor iemand, die voor zijn genoegen uit is, wel wat al te dicht bij de eeuwigheid bent eigenlik.... Maar zelfs aan een trap van zestig meter hoogte
komt een eind, en het resultaat van de klimtocht loont
de moeite!
Het vergezicht van de hoogste omgang is overweldigend.
Mijlen ver ligt het golvende land onder je uitgespreid. Naar
het Oosten zie je de berg Tabor, verder weg blinkt de Jordaan, en als een doffe spiegel ligt aan de horizon de onbewegelike Dode Zee.... Zware wolken schuiven langs de
hemel over het grijze landschap. Verdoken in de plooien
van de bodem, schuil gaand achter hoogten en in kuilen
liggen er de stadjes en dorpen, met hun kubus- architectuur, wonderlik aangepast aan de bodem. De bergen zijn
kaal en stenig. Slecht hier en daar is wat ruigte van olijfbomen en cypressen. Herinnering bestormt je met een
warreling van beelden en fantasiën, en onder je in droom
verstilde ogen wemelt het verre land van gestalten uit de
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oude verhalen.... Wat is dit alles schoon! Wat neig je
hier tot peinzen en herinnering, wat lijkt het gemakkelik
hier alles te geloven, waaraan je zo diep geleerd hebt te
twijfelen.... De droom aan eeuwen van overlevering komt
over je ziel en vervult je met schroom en een eerbied vol
tederheid, waarvan je de herkomst niet kunt naspeuren....
en waarin je je laat verzinken zonder nadenken, omdat
het zo heerlik is, zo zeldzaam bekorend. Dit is nu het
land Kanaan, het beloofde land, overvloeiend van melk en
honing.... Hier woonde het uitverkoren volk, het trotse
volk der Joden, machtig en groot, beschermd en bedreigd
door de ontzaglike macht van de grimmige god Javeh, de
grote wreker, de strenge wetgever, de raadselachtige, voor
mensen ondoorgrondelike heerser. Overvloeiend van melk
en honing.... het lijkt er niet veel op!.... Palestina is niet
meer wat het eenmaal was ! .... Eeuwen van wilde strijd
hebben het land ontvolkt en uitgeput, de welvaart ver
eertijds zo rijke, gezegende land gemaakt tot-woest,h
een woestenij van stenen, moerassen en wildernis. De grond
is wonderbaar vruchtbaar, maar hij wordt niet bebouwd,
niet besproeid, en brengt niets voort dan distels en welig
tierend onkruid, prachtige bloemen, maar onkruid. Het
vette land van Kanaân is een schraal, stenig oord geworden, verwaarloosd, eenzaam en dor. Zal het weer tot nieuwe,
rijke bloei ontwaken, en een gezegend land worden voor
nieuwe mensen van de oude stam? Zullen de Zionisten
slagen en Palestina zijn oude aangezicht hergeven ?.... Zullen de eenzame bergen en valleien, die daar gespreid liggen
onder onze ogen weer worden bevolkt en de grond gedwongen om al de schatten voort te brengen, die hij verborgen houdt?.... Welk een nieuwe droom na zo vele
oude, en niet minder eerbiedwaardig dan deze!
Naar het Westen ligt tegen de helling van de berg aan de
.andere zijde van het dal Jerusalem. Het is een onduidelike
warreling van grijze gebouwen, waar hier en daar een koepel
of een toren vaag uit opsteekt tegen de grijze lucht.... En
terwijl wij staan te kijken en zoeken iets in deze verwarde, eenkleurige steenmassa te onderscheiden, breekt plotseling de zon door de wolken, scheert eerst enkele felle
lichtvegen over het landschap, de wind rukt de dampen
breder uiteen, en na enkele ogenblikken staat heel dat uitzicht in volle, blanke schijn. En als door een betovering
is nu alles anders geworden.... Jerusalem valt vol licht en
schaduw. Wat eerst een vormeloze grijze massa leek, krijgt
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in eens relief en lijn. Duidelik tekenen nu de koepels en
de torenspitsen zich af boven de wit-en-zwarte kantigheid
der huizenzee van de stad. De koepels van de Moskee van
Omar glanzen als donkere edelstenen boven het gewirwar.... En voort gaat de wind met zijn zuiveringswerk,
zodat na een kwartier de ganse hemel is schoongewaaid,
en heel het landschap baadt in helder, blank licht. Er is nu
ook wat meer kleur in gekomen, wat rood en bruin en
groen, gedekt alles, zwaar van toon. De torenkoepels van
de Russiese kerk op de helling blinken vreemd. Het goud
vangt witte glansen en schiet helle stralen uit.... Beneden
langs de witte wegen gaan onwezenlik kleine figuurtjes,
donkere poppetjes die voortschuiven, bijna onmerkbaar, je
weet niet hoe.... Verre klokken gonzen in hoge vlucht,
de wind stoeit met de galm, jaagt hem langs je oren en
weer weg, een wild spel.... Geleund tegen de torenmuur,
het hoofd in de sterke wind, de ogen dwalend over de berghelling, over het diepe dal van Josaphath, over Jerusalem,
sta je daar, hoog op de toren, en de tijd vergaat en is een
illusie geworden. De eeuwen keren terug in snelle wenteling, beelden komen en gaan in de caleidoscoop der dromende herinnering.... Wat ging hier alles om aan de voet
van deze berg!.... Jerusalem! .... De stad der oude Joodse
koningen, de schouwplaats van de grootheid Israëls ...
Het verval, de overheersing der machtige vijanden, de verwoede strijd.... de komst der hoogmoedige Romeinen, de
knechtschap.... En de brandende dagen van Jezus en zijn
discipelen.... Over deze heuvelen gingen zij, door het hoge
koren en de stralende bloemen en spraken over een nieuwe
wereld, over een nieuw rijk, waar alles vrede en liefde zijn
zou.... En hun innerlike vrede brak in de wereld daar
buiten open tot nieuwe, wellicht wreder strijd.... Gethsemaneh.... Golgotha.... De Man der Smarten werd vernietigd door de boosaardige machten van zielloosheid en
domme heerszucht. Maar zijn edele geest vloog over de
wereld uit, een belofte .... die niet vervuld werd.... Na
eeuwen keerden zijn volgelingen uit de verre landen van
het Westen, het zwaard in de vuist, zaaiend moord en
brand en vernietiging, alles ter ere van de meester, die de
prediker was van de vrede en de liefde. De kruisvaarders,
bezield van hoge idealen, die zij bezoedelden met stromen
mensenbloed .... Godfried van Bouillon, koning van Jerusalem.... En nieuwe strijd en nieuwe stromen bloed, en
weer, en weer.... jerusalem.... En de beschaving schreed
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voort.... De beschaving.... Wat is toch beschaving ? Is
het ènkel huichelarij ? Het kanon heeft gegromd rondom
Jerusalem, voor enkele jaren nog slechts, de mitrailleurs
hebben geblaft, de vliegtuigen hebben snorrend de lucht
doorzwermd, geladen met duizendvoudige dood en verschrikking. En nu? Het Heilige Land, Jerusalem.... kostbaar en gevaarlik speelgoed in handen van een gewetenloze belangenpolitiek. Engels mandaat, konkelende Franse
invloeden, oude haat tussen Arabieren en Joden.... En een
nieuw ideaal, dat ruimte zoekt en bezwaarlik vindt: het
Zionisme.... En men spreekt van vondsten aan petroleum,
en de opdringende machten, die leven van dit onwelriekende bloed der moderne beschaving, spitsen de oren....
Jerusalem.... Een diepe oude droom voor de peinzende
ziel.... In werkelikheid: een politiek vraagstuk, eindeloos
ingewikkeld, geladen met dreiging en gevaar....
Wij gaan nu afdalen naar Jerusalem, dwalen door de straten,
niet meer denken aan de hatelike werkelikheid, maar heel
de lange dag de droom trachten vast te houden, verzinken
in herinnering en gepeins..., en het zal zijn als een verwonderd dolen door vervlogen eeuwen.... Ach....
Alsof dat nog mogelik was in een plaats, waar het toerisme
alles heeft gedegradeerd tot bezienswaardigheden, alles en
allen heeft gedegenereerd tot uitbuiters van rijke en danig
nieuwsgierige reizigers. Waar niets te heilig gerekend wordt
om ten prooi te vallen aan de zucht tot sensatie, aan
de platte nieuwsgierigheid van profane vreemdelingen, die
met gesloten ziel overal tussen door stappen en voor de
heiligste traditie evenveel eerbied hebben ais voor een nagemaakte antikiteit. En de winzuchtige gemakkelikheid,
waarmee de behoeders en vereerders en aanbidders van
de heilige zaken, zich schikken naar de onbeschaamde eisen
en gedragingen der alles profanerende toeristen!
Aan de voet van de Olijfberg, nog buiten de muren van
Jeruzalem, is de Eliasgrot, waarin het graf van Maria, de
Moeder Gods, vereerd wordt. Een grieks-Katholieke kerk
is er in gevestigd. Langs een troepje blinde en verminkte
bedelaars daal je af naar de grot, een reeks treden, tot je
komt in de schemerige ruimte, waar de gemeente bezig is
met een godsdienstoefening. Een priester met een goudkleurig gewaad aan en een soort koningskroon op het
hoofd, staat voor het altaar en zingt de vreemde, eentonige
melodieën zijner lithurgiese gezangen. Een knapenkoor, rond
hem geschaard, getooid met rode koorkleden, antwoordt.
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En de mannen en vrouwen der gemeente staan rondom
en bidden zachtjes mee. Veelkleurige lampen branden boven
het altaar en boven de hoofden der gelovigen. Een twede
priester, eenvoudiger gekleed, gaat af en aan met een misboek, een kelk, een kleedje, dat hij naar en van het altaar
draagt. Een voorzanger in lang zwart gewaad leidt de zang
der knapen.... Wij zijn juist van plan, stilletjes heen te sluipen en terug te komen, wanneer de dienst zal zijn afgelopen,
als wij een paar toeristen met een gids zich zien doorwringen tussen de biddende menigte. En tegelijkertijd komt
er een monnik op ons toe en duwt ons een dun kaarsje
in de hand, dat ons helpen zal om in de halve duisternis
van de grot beter de bezienswaardigheden te onderscheiden. En hij houdt meteen zijn hand op om de prijs voor
zijn attentie en de kaarsjes te ontvangen. Een beetje verbluft geven wij hem wat en lopen dan verder de grot in,
langs de biddende mensen. Nog altijd verwacht ik van de
een of ander geërgerde gelovige een onheuse bejegening,
maar gewillig gaan ze voor ons op zij, kijken eens even
naar ons, en verdiepen zich dan weer in hun gebeden. En
terwijl de dienst voortgaat, begeven wij ons naar achter,
dringen in een nauwe spelonk achter het altaar, waar de
dienende geestelike zijn boeken en kaarsjes en kleedjes
weghaalt, en niemand schijnt zich aan dat profane bedrijf
te ergeren. In tegendeel, de priester gebruikt zijn vrije ogenblikken om ons vriendelik te wijzen op de plaats, waar
het graf van de Heilige Maagd verondersteld wordt te zijn.
In de donkere ruimte achter het graf zwerven vreemdelingen met gidsen, praten hard op en inmiddels gaat de godsdienstoefening ongestoord verder, en telkens als er nieuwsgierigen moeten passeren, gaan de gelovigen gedwee voor
hen opzij.... Het ergert mij ontzettend en spoedig gaan
wij weer naar buiten. Je herademt, als je weer in het zonlicht komt en de ruwe profanatie van de nieuwsgierige
snuffelaars niet meer in directe strijd ziet met wat voor
de anderen toch het heiligste moet zijn.... Hoe is het
mogelik, dat de mensen dit verdragen, dat de priesters dit
niet alleen dulden, maar erbij behulpzaam zijn!.... Verheven mystiek en toeristenpiasters, broederlik vereend....
De onbeschaafde Bedouien, die buiten naast zijn kleurig
opgetuigd paard een sigaret staat te roken en ons zonderling dreigend aankijkt, is mij heel wat liever, dan dit
barbaars ontheiligde christendom....
Wat ontnuchterd gaan wij verder en onder een oude poort
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door komen wij dan Jerusalem weer binnen. Fantasties
ziet het er uit. Nauw is het straatje met zijn hoge, vensterloze muren, zijn donkere schaduw, zijn wit licht boven
langs de daklijst, waar de zon alleen de muren bereiken
kan. Een enkel venster steekt uit de muur vooruit en is
met een traliekooi omgeven. Oud is dit stadsgedeelte en
zuiver Sarassijns van karakter, zoals trouwens heel veel
in Jerusalem. Vlak bij is een klooster van Franse monniken,
en in dat klooster is het legendariese bad van Bethesda,
waar de zieken genazen, als zij in het water afdaalden,
direct nadat een engel het water had beroerd. En hier ook
deed Jezus het wonder aan de lamme, die nooit snel genoeg bij het genezende water kon komen: „Neem uw bed
op en wandel" .... Een vriendelike pater met een grote,
zwarte baard laat ons het beroemde heiligdom zien, een
diepe put, waarnaar een vervallen trap nog gedeeltelik afvoert. Hij vertelt ons de legende nog eens en wijst ons op
een verzameling bordjes, heel curieus, waar in ongeveer alle
talen der wereld het verhaal uit de evangeliën staat ingelijst. Ook Hollands is erbij en zelfs een afzonderlik bordje
voor het Vlaams. En ook hier wordt naast het hogere het
lagere niet verwaarloosd: er is een soort winkeltje van prentbriefkaarten en gewijde kleinigheden, waar het klooster wat
aan verdienen wil, nadat het de vreemdeling het bad van
Bethesda heeft getoond.
Jerusalem is niet alleen een Heilige Stad voor de Joden
en de Christenen. Ook de Mohamedanen achten het een
gewijd oord, het heiligste na Mekka en Medina. Want de
Mohamedanen vereren in Jezus ook een profeet des allerhoogsten, zij het ook, dat zij hem de mindere achten van
Mohamed. En in Jerusalem staat ook een Mohamedaans
heiligdom, dat zij hoog in waarde houden, de wereldberoemde Moskee van Omar, een der wonderlikste en mooiste
moskeeën, die er zijn. Door een warnet van nauwe straatjes
en steegjes, het ene al donkerder en geheimzinniger dan
het andere, komen wij na veel zoeken aan de poort, die
leidt naar de tempelplaats, waar de moskee staat. Het is
een enorm plein, wijd als een veld, en in het midden daarvan staat het schone, oude bouwwerk, dat wij zoeken: de
blauwe moskee, een der wonderwerken van de Islam.
De moskee is gebouwd door sultan Omar, ruim twaalf honderd jaar geleden. De overwinnende kruisvaarders hebben
er. een Christelike kerk van gemaakt, maar later zijn de
Mohamedanen er weer de baas geworden en hebben met
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veel rozenwater de geesten van het onreine Christendom
er uit gejaagd, en er opnieuw een heiligdom van gemaakt,
dat Allah welgevallig was. Vroeger was het alle Christenen
op straffe des doods verboden, zelfs de tempelplaats te
betreden, laat staan de moskee, maar ook de fanatieke
Mohamedanen hebben water in hun wijn gedaan (als ik
tegenover deze principiële geheelonthouders deze drinkersbeeldspraak eens gebruiken mag!) en tegenwoordig is het
de ongelovige honden geoorloofd, de moskee te bezoeken,
ook inwendig, mits zij hun schoenen uittrekken of voor
twee piasters een paar linnen sloffen huren, die over hun
schoenen heen kunnen worden aangetrokken. Met de zolen,
die de profane straatstenen gedrukt hebben, mag niemand
de Mohamedaanse heiligdommen binnengaan. En nog steeds
zien de belijders van de Islam je wantrouwig aan en letten
er nauwkeurig op, dat je de tempelplaats niet betreedt met
een sigaret in je mond, of dat je er geen sinaasappelschillen of ander vuil neergooit....
De Moskee van Omar is een achthoekig bouwwerk. De
muren zijn van buiten geheel bedekt met een blauw, geglazuurd mozaiek, prachtig van tekening, doorwemeld van
gouden, groene en gele arabesken, fijngelijnd, vol fantasie
en ongelofelik geraffineerde smaak. De geweldige bronzen,
altijd openstaande deuren voeren naar het schemerige binnenste, waar een mystieke huiver je beroert in het zeldzame licht, dat door de wonderbaarlik schoon gekleurde,
hoog aangebrachte, kleine vensters naar binnen valt. Diepe
stilte suist door de grote ruimte, waar de vloeren bedekt
zijn met kostbare Oosterse tapijten, die het gerucht van
de stappen der weinige bezoekers dempen. De muren zijn
bedekt met prachtige weefsels. Hoge zuilen stutten het
koepeldak, slanke zuilen van verschillende soorten steen
gevormd, wit en groen en rood. Door gordijnen zijn verschillende ruimten afgescheiden. In een daarvan zit een
hadji, kenbaar aan zijn machtige, groen-zijden tulband, een
jonge Arabier te onderwijzen uit een groot boek met geheimzinnige schrifttekens. Aandachtig luistert de jonge man,
het bruine gelaat met de levendige ogen naar zijn leermeester opgeheven. De hadji spreekt zacht, op zangerige
toon. Zij zitten beiden op een klein tapijtje, zwaar perzies
weefsel, heerlik van kleur en fantasties van motief. Het
spreekt vanzelf, dat er al spoedig een paar toeristen met
hun gids binnenstappen, welke gids aanstonds begint een
luidkeelse redevoering af te steken, daarbij aanwijzingen
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14. DE MOSKEE VAN OMAR TE JERUSALEM

15. HET TEMPELPLEIN, VAN DE MOSKEE
VAN OMAR GEZIEN

gevend met een zeer uitzonderlik vulgaire paraplui. De
hadji kijkt verstoord, maar zegt niets. Een oude tempel
een groen gewaad en met een eerwaardige, lange,-wachterin
witte baard slentert aarzelend om het stel heen, maar ook
hij zwijgt, en laat de schreeuwerige gids de heilige stilte
van het grote huis Gods met zijn onwaardig gekakel verstoren. In het midden van de moskee is een dubbele wand
van hout en ijzersmeedwerk, waarbinnen iets verborgen is.
Nieuwsgierig kom je naderbij om te zien wat dat wel zijn
mag, en met enige verbazing ontdek je, dat daarbinnen
een ruw, ontzaglik groot rotsblok ligt.
Het is de top van de berg Moriah. Van de berg, waarop
Abraham zijn zoon Isaak offeren zou. De berg ook, waarop
David de wraak-engel Jerusalem met een getrokken zwaard
bedreigen zag en er toen een tempel bouwde, die verwoest
werd door Nebukadnezar, en later na de Babyloniese ballingschap, weer opgebouwd en nogmaals verwoest. Een
tempel van welhaast bovenmenselike afmetingen, die latere
opgravers in verbazing brachten. De kalief Abd-el-Malek
heeft de top van de berg laten wegnemen en hem in de
moskee, door zijn voorganger Omar gebouwd, laten onderbrengen. En om de geloofwaardigheid van het bijbelverhaal
nader te demonstreren toont men u de indrukken van de
tenen des engels, die naar mijn berekening een zeer grote
voet moet hebben gehad....
Een eigenaardig, eentonig en klagelik gezang lokt ons naar
de andere zijde van de moskee. Daar is een trapje, dat naar
een donkere ruimte onder de rots voert, en uit die geheimzinnige duistere spelonk komt het gezang, dat aldoor maar
aanhoudt, regelmatig stijgend en dalend in vreemde cadans,
een wonderlik bezeten, klagend gezang. Wij dalen af in
het donkere hol, en als we aan de duisternis gewend zijn,
zien we vaag, hoe het vreemdsoortige geluid wordt voortgebracht door een armelik gekleed oud man, die op de
grond gehurkt zit, de ogen gesloten, de handen gevouwen
om de schenen, en voortdurend zijn eigenaardig, nerveus
gezang volhoudt: een derwisch, een zwervende Mohamedaansche bedelmonnik, die hier gekomen is om te bidden,
en nu, in extase geraakt, alles om zich heen vergeet en
tot Allah zijn zang opzendt. Een gevoel, dat ik weer, evenals in de Eliasgrot een grove onkiesheid bega, doet mij
haastig retireren. En als ik dan weer in het scherpere licht
van de moskee zelf treed, overvalt mij de grote verbazing.
Je kunt veel verwachten, als je onder de top van de berg
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16. WATERDRAGERS AAN DE BRON OP HET
TEMPELPLEIN TE JERUSALEM

Moriah uitkomt in de Moskee van Omar, in het hartje van
Jerusalem, maar de grootste fantast zou niet durven dromen
vier mensen, man, vrouw, zoon en dochter daar aan te
treffen in Volendams kostuum.... En dit nu overkwam mij!
Ik zou zeker minder verbaasd zijn geweest, als ik water
had zien branden. En die lui liepen daar zo doodrustig
rond, op hun wollen kousen, en keken bedaard naar de
Perziese tapijten en de gekleurde vensters, alsof ze een
middagje uit rijen waren en de kerk van Alkmaar bewonderden .... Verstomd van verbazing keek ik het gezelschap
aan. Hoe ter wereld kwamen die mensen hier?.... De badmeester keek ook, alsof ie uit de hemel kwam vallen. Aarzelend zei hij:
— Dat schijnen landgenoten van u te zijn!
— Ja, antwoordde ik onthutst, dat schijnt zo!
Toen stapte ik vastbesloten op de vier Volendammers af
en vroeg:
— Hollanders?
Misschien had ik nog de vage hoop, dat het verklede
kunstemakers of zo iets zouden blijken, maar aan hun ontdaan gezicht bij het horen van het Hollandse woord begreep ik al, dat het definitief mis was. En de man antwoordde dan ook:
— ja.... wij zijn Hollanders.
Met een gezicht, dat duidelik te kennen gaf, dat hij het
ook niet helpen kon. De kinderen, een jongen en een meisje
van om ende bij tien jaar, vermoedden gevaar, denk ik:
ze kropen dichter tegen hun moeder aan en keken wantrouwig naar het vreemde, Hollands sprekende verschijnsel.
Paf staarden wij elkaar enige betekenisvolle momenten aan.
Toen vroeg de man mij:
— Is u voor plezier op reis?
— Niet helemaal, bekende ik en riep toen, me niet langer
kunnende bedwingen: „Maar hoe in godsnaam komen jullie
hier in die idiote pakjes in Jerusalem verzeild? Ook voor
je plezier op reis ?"
De man glimlachte en zei:
— Nou, voor mijn plezier is wat sterk uitgedrukt. Ik had
geen werk, ziet u, en ik kon geen werk krijgen ook. Nou,
en dat eeuwige geduvel met ondersteuningen en zo begon
me knapjes te vervelen. Toen hebben we deze pakjes laten
maken, prentkaarten van ons laten drukken en zijn de
wereld ingegaan."
— Zo maar zonder een cent op zak ? Zonder ergens re138

laties te hebben? Zonder het een of ander uit te voeren?
— Ja, We zijn maar weggetrokken, hoe langer hoe verder,
half Europa door, en nu zijn we van Port-Said naar hier
gekomen. En overal hebben we veel bekijks en de mensen
zijn over 't algemeen erg aardig voor ons geweest, zodat we
nooit gebrek hebben geleden. We waren van plan, door
te gaan naar Engels-Indië, maar de kinderen worden wat
moe en dus wandelen we nou maar terug naar Port-Said,
en daar vinden we dan wel een Hollandse boot, die ons
gratis mee neemt naar Holland.
Ik moest wel lachen. Ziedaar een oplossing van het werkloosheidsvraagstuk, waaraan ik nog nooit gedacht had!
Het was zeker een kranig stukje!
— En is de wandeling jullie bevallen?
— 0, best, hoor! En we hebben nog wat geleerd ook. De
kinderen en wij spreken nou vlot Frans en Engels, en we
hebben een ontzettende massa gezien.... En u is hier voor
zaken ?
Ik kon moeilik achterblijven in vertrouwelikheid en ver
dus, dat ik voor mijn krant op reis was.
-teld
— Voor welke krant, als ik vragen mag ?
— Voor Het Volk.
Toen lichtten de ogen van de man voor me op nieuwe
wijze op. En hij deed de zonderling aandoende vraag:
— Is u dan misschien A. M. de Jong?
Ik was te verbaasd om het te ontkennen.
— Wel! lachte de man, en hij stak mij de hand toe, dan
zijn we partijgenoten! Ik ken uw boeken en uw artikelen
in Het Volk, en ik heb al wel honderd keer bij m'n eigen
gedacht: ik zou toch wel es kennis willen maken met De
Jong, en nou is 'et 'r dan eindelik van gekomen!
-- Maar goed, dat je dan ook naar Jerusalem gestapt
bent, lachte ik, hem de hand schuddend, anders was er
misschien nooit iets van gekomen! Wel, wel, de wereld
is toch maar een klein dingetje, hoor!
Het was een partijgenoot uit Zaandam. Hij heette Hofman,
en ze waren al zeventien maanden aan 't wandelen.... Ik
heb het toen mijn vader hoogst kwalik genomen, dat hij
in mijn jeugd ook niet zo'n wandeling ondernomen heeft:
de aanleiding van werkloosheid was er waarlik vaak genoeg ! .... Buiten de moskee keken nieuwsgierige kleine
Arabiertjes naar de wonderlike kostuums, en ook volwassenen kwamen naderbij om die kleurige wonderpakjes wat
beter te beschouwen. Blijkbaar hielden ze het er voor, dat
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de dragers van zulke kostelike kleren wel erg hooggeplaatste en rijke mensen moesten zijn, want ze sloegen aan
verwoed aan 't bedelen! Maar ze kregen alleen een-stond
prentbriefkaart met het portret der vreemdelingen, waarmee
ze overigens hogelik ingenomen waren. Een kleine gauwdief
kwam voor de twede keer nog eens wat vragen, maar hij had
geen kans, want de zoon Hofman had hem in de smiezen
en waarschuwde zijn vader, dat ie belatafeld werd, waarop de bruine bedrieger beschaamd en teleurgesteld afdroop.... Wij praatten nog wat, en namen toen afscheid,
elkaar een voorspoedige reis wensend. Het had mij toch
goed gedaan, weer eens Hollands te kunnen spreken, wat
ik op heel de reis niet had kunnen doen, daar er geen
andere Hollanders aan boord waren.
— Toch wel, vertelde de menagemeester toen in eens. De
steward in de rooksalon is ook een Hollander!
Charley? Dat had ik niet geweten! Tot nu toe had ik met
hem in 't Engels geconverseerd. Die zou ik een vreemd
gezicht doen op zetten, als ik weer aan boord terug kwam!
Het grote tempelplein lag in de witte zon te blakeren.
Zwart stonden de oude cypressen in het schitterende licht,
en de enkele olijfbomen leken bijna doorzichtig. Aan alle
vier zijden van de moskee staan op enige afstand een soort
triomfbogen, overblijfselen van een of ander oud bouw
zegt van de tempel van Salomo. Maar dat is-werk.Mn
weinig waarschijnlik, beweren anderen. En er staat nog
een oude moskee in de nabijheid, verweerd en grauw, wellicht heel mooi op zich zelf, maar onaanzienlik in vergelijking met de machtige moskee van Omar, dat stralende
juweel van Arabiese bouwkunst.
Nauweliks zijn we de tempelplaats afgedaald, en weer opgenomen door de kronkelende straatjes en steegjes van
de oude binnenstad, of we hebben ineens twee gidsen. Ze
zijn met elkaar nog niet zo groot als één gewone gids, en
zeker ook niet half zo oud. Ik weet niet of het broers dan
wel vrindjes waren, maar ze hadden beiden een opmerkelik vasthoudende aard. Ze tippelden op blote voeten naast
ons voort in hun verfomfaaide, hemdachtige kleren, met
hun verschoten afsnijsel van de fez van hun vader op hun
verwarde haarbos, en zij gesticuleerden met even veel vuur
als zij het volwassenen hadden zien doen. Het hielp ons niet
veel of wij al zeiden, dat we hen niet nodig hadden: trouw
bleven zij ons terzijde. Wij hadden zeker indruk op hen
gemaakt, en zij weigerden hardnekkig ons onbeschermd
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17. EEN STRAATJE IN HET OUDSTE GEDEELTE VAN JERUSALEM. (BAZAAR)

18. EEN GEZELLIG BABBELTJE

aan de gevaren van Jerusalem over te leveren. Twee straatjes verder was hun groep aangegroeid tot vier en een eindje
verder kwam nummer vijf erbij, een klein broertje, dat nog
niet lopen kon, in zijn armen meesjouwend. Het begon
angstig te worden! Straks hadden wij, als het zo voortging,
een hele compagnie minderjarige gidsen om ons heen!
Wij gingen door de bazaar van Jerusalem. Een doolhof van
nauwe, sterk kronkelende straatjes, waar van alles verkocht
wordt, een gelijksoortig tafereel als in de winkelstraten van
Alexandrië, maar oneindig gevarieerder, kleuriger en verwarrender. De hobbelige, grote keien, vol spleten en scheuren
en gaten, zijn glibberig van al de afval, die tientallen van
winkeltjes en bedrijfjes er op neergooien zonder enig respect
voor de neuzen en de veiligheid der talloze voorbijgangers.
Overal is de straat overbouwd met ver naar voren stekende
erkers, voorzien van wonderlike getraliede venstertjes ofwel
er loopt een gewelfd dak over heel de straat, van de ene
rij huizen naar de andere. Hier en daar zie je dan even
de vrije lucht boven je, maar dadelik daarop loop je weer
onder een overwelfsel. Daardoor heerst er veelal een
schemerig halfduister, plotseling van fel-blanke zonneklaarte
doorplast. Groenten, brood, velerlei soorten gebak en gebraad, zaden, ijzerwerk, sieraden, kruidenierswaren, lederen
voorwerpen, glas en aardewerk, alles wordt er verkocht,
de malste combinaties zie je. En daartussen oefenen handwerkslieden hun beroep uit, voor de deur ot in de schemerige holen, die werkplaatsen zijn. En op de straat lopen
de verkopers van allerlei rommel en eetwaren en dranken
en sigaretten en schreeuwen allen door elkaar, hun waren
aanprijzend als het beste, wat Allah in zijn onbegrijpelike
goedheid de ondankbare mens bereidt. Het is er een leven
als een oordeel, en het gewemel van al deze bruine en
zwarte en gele en blanke mensen maakt je duizelig. Daarbij komt nog, dat je voortdurend moet oppassen, niet onder
de voet gelopen te worden door de vele ezels, die abnormaal grote vrachten dragen, of door geweldige kamelen,
die bijna de hele breedte van de straat nodig hebben, en
de voetgangers dwingen zich tegen de huizen te persen,
willen zij niet platgedrukt worden door de kolossale pakken,
die aan hun zijden schommelen. De straatjes in dit oude
stadsgedeelte klimmen en dalen en kronkelen, en overal
zijn zij even vol en druk en smerig. De vuiligheid, die daar
als eten bereid wordt in open keukentjes, die alleen al voldoende zijn om een ongewende westerling het hart in het
142

lijf te doen omdraaien, tart elke beschrijving. Er wordt door
middel van twee lange messen een soort gehakt gemaakt,
dat de vervaardiger dan met zijn vieze vingers tot rolletjes
kneedt en op een stukje plaatijzer roostert. Na enig gesis
draait hij het ook met zijn vingers weer om. Inmiddels
heeft hij met deze zelfde vingers zijn haren doorharkt, zijn
neus aan een energiek reinigingsproces onderworpen, en
er op gespuwd eer hij een zwaar blok verzette. Niettemin
verdringen de kopers zich voor zijn zaakje, wachtend tot
zij een van zijn heerlike gehaktworstjes te pakken kunnen
krijgen.... Een jongen loopt een soort dikke, bleke, en
papperige pannekoeken te verkopen. Hij heeft een stapel
van deze kostelike voorwerpen op zijn gebogen voorarm
liggen, tegen zijn vettige en zeldzaam vuile jas. Er rolt er
een af op de straat, die kleeft van vuilnis. Haastig raapt hij
de pannekoek op, slaat tegen z'n smoezelige flodderbroek
het vuil er luchtigjes af en deponeert hem weer boven op
de stapel, verkoopt hem een ogenblik later aan een voor bijganger, die er smakelik zijn hongerige mond aan zet....
En ook de waterdragers zijn present met hun fraaie kan nen en kruiken, en hun glazen of bekers, waar iedere klant
op zijn beurt uit drinken mag ... .
Alles hier is veel karakteristieker, dan ik het vroeger zag.
Het Europese element is veel schaarser vertegenwoordigd.
Ook de omgeving werkt mee om de indruk te versterken.
Dit is wel zeer eigenaardig het Oosten, en je voelt je in
een geheel andere wereld verplaatst, in een sprookje uit de
duizend en één nacht, midden in een stad van Saladijn,
beheerscher van het Oosten, of van Haroen-al-Raschid,
de machtige sultan van Bagdad. Al deze hoge muren met
weinig of geen vensters, opgebouwd van zware steenbrokken, grijs en grauw verweerd, al deze winkeltjes en werk
deze voorbijgangers in hun merkwaardige ge--platsje,
waden, geel en rood en blauw en purper en groen, deze
dooreenwemeling van alle kleuren en vormen en rassen,
deze nauwe straatjes, donker en plots doorvlekt van schel
zonlicht, het is wonderlik mooi, vol verrassingen en onverwachte dingen en voorvallen.
Waar de straat breder wordt, staat een politieagent, met
zijn astrakan fez op en een geweldige gummiknuppel opzij.
Hij regelt zo'n beetje het verkeer. Juist als wij langs hem
gaan, schreeuwt hij iets naar een oude Arabier, die een
karretje voortduwt, waar stukken hout op liggen. De oude
man hoort hem niet en loopt door, waarop de agent hevig
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begint te tieren, totdat de man eindelik omkijkt. De agent
wijst en schreeuwt weer iets, maar de Arabier begrijpt
hem niet, haalt de schouders op en loopt door. Dan ontsteekt de ordebewaarder in gerechte toorn. Hij kijkt om
zich heen, raapt een kei op ter grootte van een kinderhoofd en slingert die de oude Arabier. achterna. Hij treft
de stakker tussen de schouderbladen en die valt voorover
op zijn wagentje. Als hij zich heeft opgericht en verontwaardigd en bang omkijkt, is de agent hem al weer vergeten, staat met de rug naar hem toe iets te roepen tegen
een andere overtreder der wetten van de weg! .... En
de oude man gaat verder, pijnlik wringend met de schouders.... Wonderlike opvattingen van ordebewaren houden
de politieagenten er hier blijkbaar op na! .... Stel je zoiets
in Amsterdam voor! Het zou ingezonden stukken in de
dagbladen regenen, en er werd minstens een commissie
uit de gemeenteraad benoemd om de zaak te onderzoeken....
En ons escorte van minuscule gidsen is nog altijd om ons
heen. Onder geen voorwaarde willen zij ons in de steek
laten! Al onze protesten helpen niets tegen hun dienstijver,
en zelfs onze bedreigingen maken geen indruk. Trouw blijven zij ons terzijde, zeggen af en toe de beroemde tover
formule:
— This way, sir!.... en maken onder elkaar alvast wat ruzie
over de verdeling van de buit, die zij uit dit avontuur
zullen wegslepen.
En zo kwamen wij, door niet minder dan zes gidsen omstuwd, bij de Kerk van het Heilige Graf aan. Nu was het
zaak voor de gidsen om zich te doen gelden. Zij verdrongen elkaar om ons te vertellen, dat dit de „Holy Church"
was, en die met het broertje verdeelde zijn aandacht tussen de neus van zijn beschermeling en pogingen om de
eerste te zijn, die onze onvergankelike dankbaarheid verdienen zou door ons te wijzen op iets belangwekkends.
Wij hadden de grootste moeite om hen niet onder de voet
te lopen....
De kerk van het Heilige Graf, dat is eigenlik het middelpunt van Jerusalem, zoals het het middelpunt van de christenheid is. Niet zonder een zekere schroom maak je je
gereed er binnen te treden. De eerbiedwaardigste aller tradities, de meest tragiese legende der mensheid vinden hier
hun symbool. Een grote, oude basiliek staat boven de plaats,
die volgens de overlevering het lichaam van Christus droeg
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voor hij opstond tot het eeuwige leven. Het is een kolossaal bouwwerk, waarin alle stijlen en alle tijden vertegenwoordigd zijn. Alle katholieke secten ook weer. Dat begint
al vlak bij de ingang waar de helft ligt van de steen die
Jezus' graf dekte, en die immers in tweeën spleet op het
ogenblik van zijn verrijzenis. De steen ligt onder een baldakijn en de gelovigen, die de kerk betreden, gaan daar
eerst heen om hem te kussen. Moeders met kleine kinderen bij zich, houden de peutertjes met hun mondje op
de steen, opdat ook zij hem kussen zullen. Aan het dak
van de baldakijn hangen een reeks lampen van zilver en
goud, zorgvuldig voor elke sekte weer een eigen lamp. Zo
gaat het voort. Ook hier heeft elke soort belijders van
Christus' leer zijn eigen kapel, en met jaloerse naijver is
alles zo geregeld, dat ieder zijn eigen tijd heeft om het
graf als zijn privaat heiligdom te vereren. Belachelike dingen gebeuren daarbij. Zo vertelt iemand ons, dat er een
venstertje was, dat in geen honderd jaar was schoongemaakt, omdat de Roomsen en de Grieks-Katholieken elkaar
het recht daartoe betwistten en zorgvuldig toekeken en er
voor zorgden, dat de andere partij er niet aan raakte. Zo
bleef het venstertje smerig, overdekt van het stof en de
spinnewebben van een ganse eeuw. Tot de Engelse Generaal Allenby kwam, de heilige kerk bezocht, het vieze,
ondoorzichtige raampje zag, zijn op zindelikheid gestelde
hart onaangenaam aangedaan voelde, een soldaat naderbij riep en hem gelaste, dat vuile ding even schoon te
maken. Hetgeen geschiedde, tot grote ontsteltenis van de
aanwezige Griekse en Roomse geesteliken, die echter te-

gen de overwinnaar van de Duitsers, de veroveraar van
Jerusalem geen oppositie durfden voeren, en het moesten
aanzien, hoe het heilige voorwerp van hun onblusbare
christenliefde door de profane handen van een vermoedelik Protestantse of hoogstens Anglikaanse Tommy zo maar
werd schoongeveegd in heiligschennende onverschilligheid
voor hun gewijde bezwaren.... En de wereld verging niet,
noch stortte ook zelfs de kerk maar in! ....
Het Heilige Graf is een klein kapelletje op zich zelf, geheel
van marmer, graniet en porfier gebouwd, midden onder de
grote koepel van de hoofdkerk. Het is zeer barok versierd,
met veel goud en zilver, behangen met Byzantijnse versierselen, die een indruk laten van nog al barbaarse pracht.
Binnenin vind je net zo'n steen als bij de ingang ligt: de
andere helft. Er branden lampen en er is een voortdurend
10
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komen en gaan van gelovigen, die de heiligste plaats der
wereld vol eerbiedige schroom betreden, knielen, de steen
kussen, bidden, en ontroerd weer weggaan. Maar de gelovigen waren er ver in de minderheid. Het overgrote deel
der bezoekers bestond natuurlik uit toeristen, die volstrekt
niet ontroerd waren, alleen maar nieuwsgierig. In plaats
van een rozenkrans of een gebedenboek hadden zij een
Baedeker in de hand, en zij waren alleen maar bezorgd,
dat zij iets van de vele bezienswaardigheden zouden overslaan en daardoor achter raken bij snuggerder of gelukkiger reisgenoten. Het ras der over de wereld rondstuivende
toeristen is nergens bizonder sympathiek, maar op plaatsen, waar grote oude tradities de omgeving geheiligd hebben,
zijn zij bepaald weerzinwekkend. Met hun waardeloze
nieuwsgierigheid, hun holle bewondering, hun banale haast,
hun ordinaire praatjes van mooi-vinden en hun duldeloze
manie om alles te vergelijken bij wat ze elders zagen....
Een opgeschoten jongen met een fez op, spreekt ons aan,
wil ons alles wijzen, wat er in deze kerk te zien is. Mijn
twee reiskameraden nemen hem aan en ik verzet mij niet,
al kan het mij weinig schelen, wat al deze bizonderheden
wel zijn mogen. Ik vrees, dat ik werkelik een slecht toerist ben! .... Te cynies tegenover de mededelingen en ver
gidsen en andere eerbiedwaardige mannen,-klaringev
te weinig cynies tegenover de dingen, die ons vertoond
worden als authentiek en die, authentiek of niet, voor mijn
gevoel te heilig zijn, te zwaar van herinnering, te zwaar
beladen met de tranen en de verwachtingen, de gebeden
en het heimwee van zovele geslachten gelovige mensen.
In deze geweldige Basiliek vertoont men u niet alleen het
Heilige Graf, maar ook de Calvarieberg, Golgotha, de plaats
waar het kruis werd opgericht. Men toont u zelfs de gaten,
waarin het kruis van Christus en dat van de moordenaars
werden geplant. Men toont u ook, onder ijzergaas, de scheur,
die in de rots kwam bij de geweldige aardbeving op het
moment, dat Jezus de laatste adem uitblies. Men voert u
met een brandende kaars in donkere holen en spelonken,
waar dit of dat gebeurde en met radde tong en onomstotelike zekerheid vertelt de gids al deze dingen, als was het
niet denkbaar, dat iemand er aan zou kunnen twijfelen ... .
En niettemin weet je, dat er achter het paleis van de gouverneur in een tuin een rotsgraf gevonden is, dat door zeer
deskundigen voor het graf van Christus gehouden wordt.
Ook, dat de Calvarieberg volgens de verklaringen van velen
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19. AAN DE POORT DER BASILIEK VAN HET
HEILIGE GRAF

20. DE VIA DOLOROSA (LIJDENSWEG VAN
CHRISTUS) IN JERUSALEM

onmogelik hier geweest kan zijn .... Het doet er natuurlik
ten slotte weinig toe, ik weet het wel, maar die onverdragelike verzekerdheid van je gids en van de monniken, die
hier met jaloerse ijverzucht de legendariese plaatsen bewaken en verdedigen, stuit je tegen de borst als een profanatie. Het lijkt misschien vreemd, maar zo voelde ik het en
het benam mij een groot deel van de ontroering, die ik mij
had voelen overweldigen bij het betreden van deze plaats,
waar honderdduizenden harten vol heimwee naar hebben
gesmacht.... en die een kermis der ijdelheid geworden is
in deze verwrongen wereld vol jalousie, zelfzucht en haat...
vol profane nieuwsgierigheid, jacht naar vermaak en sensatie, volstrekte afwezigheid van eerbied, ontzag en liefde.
En misschien nergens ter wereld kun je, moet je dit alles
zó sterk en direct voelen als op deze plaatsen, waar de heiligste traditie van het beschaafde Westen thuis is, en die
is vernederd enerzijds tot een plaats van weerzinwekkende, kleingeestige geloofshaat, tot een publieke vermakelikheid anderzijds ....
Triestig ga ik weg uit deze atmosfeer vol bestorven wierookgeuren, vol herinneringen aan een ver en hoopvol verleden,
vol van het onschone tumult van het verwarde, eerbied loze heden ....
Wij dwalen rond door de bochtige straatjes vol zon en
schaduw van de „Via Dolorosa", de kruisweg, die Jezus gegaan zou zijn door het oude Jeruzalem, van de gevangenis
naar Golgotha. Maar de droom is gebroken. Crities kijk je
dit alles aan en vindt alleen de bekoring van het oude
stadsgedeelte met zijn nauwe straatjes, zijn zwaar gebouwde
huizen met hun geheimzinnige geslotenheid, bijna vensterloos, getralied de gaten, waardoor licht en lucht binnen
komen moeten. Honden sluipen langs je heen, vreesachtig,
de langgerekte kreet van een straatventer scheurt de stilte,
donkere gestalten schrijden, vreemd kleurig als ze plots in
de zon treden. Het is alles mooi en vreemd, maar de droeve
droom van de lijdensweg wil niet meer over je komen.
Verder dwalen wij door het oude stadsgedeelte. De straatjes
worden nauwer, stijgen, de grond draagt grote brokken
ongelijke steen, de hoge huizen buigen naar elkaar toe.
Bedelaars zitten tegen de muur, blinden, lammen, gezonden, mannen, vrouwen, kinderen, grijsaards. Ze worden al
talrijker: zeker naderen wij een plaats, die veel door de
vreemdelingen bezocht wordt.... daar zitten ze zelfs in een
lange rij, naast elkaar, tegeneen gedrongen en een voort148

durend geklaag murmelt op, waaruit je maar één woord
verstaanbaar opvangt: -- Bakshish ! .... Bakshish ! .... Aan
het eind van het straatje weerklinkt `en luid gejammer, een
vreemd, huilend geklaag van hoge, schelle vrouwenstemmen
met een ondertoon van diepere, hese stemmen van mannen : de klaagmuur der Joden!....
De enig overgebleven muur van de tempel van Salomo,
hoog, verweerd, vol gaten en uitgebrokkelde spleten. Een
schamel restje van de vergane grootheid Israëls, waarbij de
Joden komen schreien en klagen over het ongeluk van hun
stam, komen bidden om herstel van hun volk. Het is wel
even een ontstellend gezicht, die mensen daar, klagende en
jammerende, vrouwen, het gelaat van tranen overstroomd,
mannen, het baardige gezicht smartelik vertrokken, luidop
wenend, zingend op huilende toon de klaagliederen van
Jeremiah. Sommigen hebben een Hebreeuwse bijbel in de
hand en lezen daaruit. Allen dragen de gebedmantel. In de
gaten van de muur staan eindjes kaars te branden hier en
daar. Enkelen slaan jammerend het voorhoofd tegen de
zware steenbrokken van Salomo's tempel.... Prachtige gezichten zijn er bij, ware aartsvaders met lange, witte baarden, diep in de kassen gezonken ogen en neuzen, sterk gebogen als snavels van roofvogels; op het hoofd dragen zij
het kapje met bont omkransd, pijpkrullen hangen langs
hun oren; hun lange gewaden met de wijde mouwen voltooien de indruk van figuren uit het Oude Testament. De
jonge vrouwen met hun bronskleurige gezichten en zwarte
ogen, het hoofd gehuld in een donkere doek, ook zij wek ken herinneringen uit de oude verhalen; de oude vrouwen
zijn af keerwekkend lelik met hun verwoeste trekken, doorploegd van talloze rimpels, hun haakneuzen en tandeloze
mummelmonden. En uit deze rij stijgt voortdurend dat
eindeloze, hartstochtelike gejammer op, een fanatiek, bezeten, dooreenjagend koor van klagende, huilende stemmen,
en de opgeheven handen, de wiegend bewegende bovenlijven, de hoofden, die tegen de harde muren slaan, dit alles
bij elkaar maakt een sterke indruk op je en stil loop je
achter de klagenden, weer beslopen door het schuldige gevoel van onkiesheid, als bespiedde je het intieme leven van
mensen met wie je niets hebt uit te staan....
En dan keren er van de klagers enkele zich naar je om
en steken de hand uit en vragen: -- Bakshish ? .... en wanhopig wend je je af, ziek van weerzin en meteen merk je
op, hoe een paar van die indrukwekkende patriarchen opzij
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loeren naar een fotograferende toerist en snel hun mantel
edeler plooien en de handen hoger heffen, om toch vooral mooi op de foto te komen.... M'n god, is hier dan alles komedie en ijdelheid, bedrog en vertoning ? .... Waarom
protesteert althans niet een van deze wanhopig jammerende klagers, die het serieus meent ? .... Is er dan nergens
waarheid en eerbied meer in dit land van heilige overleveringen? Is dan alles volkomen gecorrumpeerd door het
met geld smijtende toerisme ? Woedend dring ik weg van
de klaagmuur, langs de bedelaars op de hoek, die blijkbaar
cooperatief „werken", want een ouwetje komt op me af
met een gesloten bus en zegt:
-- Gooi hier maar in, sir.... dat is voor ons allemaal ...
en hij wijst met een breed gebaar op een troep neergehurkte, smerige schooiers, die de ogen verdraaien en zegenwensen zingen ....
Haastig loop ik langs de rijen bedelaars, langs de verminkten, de blinden en de luiaards, de straatjes af, terug naar
het centrum van de stad, walgend van al het gebedel, van
al de aanstellerij, van al de afschuwelike verwording in de
heilige centra der Heilige Stad....
En dan bemerk ik, dat we nog steeds ons escorte van
jeugdige gidsen bij ons hebben en onwillekeurig moet ik
weer lachen: dit alles heeft toch ook zijn humoristiese
zijde! De bende kleine boeven blijft zorgvuldig bij ons
in de heilige overtuiging, dat wij zooveel aandoenlike trouw
ten slotte tóch wel zullen belonen.
Wij komen tot de conclusie, dat wij zoo ongeveer rammelen van de honger en dat het dus hoog tijd wordt een
eetgelegenheid op te zoeken. Daarvoor moet je wel een
Europees uitziend hotel uitkiezen, want wat je in de Arabiese eethuizen ziet is enkel voldoende om je de eetlust
te benemen zonder dat je iets over je lippen krijgt. Als
wij aanstalten maken om een der grote hotels binnen te
stappen, komt een der schooiertjes naar mij toe, pakt me
bij mijn mouw en zegt:
— Denkt u om ons, sir?.... We hebben u al die tijd de
weg gewezen ! ... .
Ik lach hem vriendelik toe en zeg:
— Wel, je hebt een aardige wandeling gemaakt, maar wij
hebben je niets gevraagd. En wij zullen je ook niets geven.
Hij kijkt mij ongelovig aan.
— Geeft u maar tien piasters, raadt hij mij. Dat is voor ons
allemaal. We zullen eerlik delen.
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Ik schud het hoofd en loop door.
— Vijf piasters dan maar! slaat hij wanhopig af. Eén shilling! Dat is toch niet veel!
— Je kan een trap krijgen, biedt de menagemeester edelmoedig aan, en een dreigend gebaar verduidelikt deze gulle
mededeling, waarop het legertje gidsen behoedzaam enige
passen retireert en wij het hotel binnengaan. Aan het eind
van de vestibule is een hoge trap met een zware, rode loper
belegd. Het restaurant is boven en dus beklimmen wij de
trap. Boven houdt een kolossale neger in een lang, blauw
kleed en met een gele tulband de wacht. Hij vraagt ons,
wijzend naar beneden:
— Horen die jongens bij de heren ?
En waarachtig is heel de bende ons al halverwege de trap
achterna geklommen. De jongen met het kleine broertje in
zijn armen incluis. Ze hebben dus nog niet alle moed opgegeven! En lachend om de malle situatie grijp ik al in
mijn zak om de kleine boeven toch maar wat te geven en
ze nog een beetje verder te bederven, als de badmeester
de neger antwoordt:
— Nee, dat gespuis is ons zo maar nagelopen.
Nu krijgt het drama een onverwachte ontknoping. De neger
zet een woest gezicht, laat zijn ogen rollen en stapt een
paar treden van de trap naar beneden, zijn machtige, zwarte
vuisten vooruitgestoken. Gillend rent de troep schooiertjes
de trap af, struikelend over hun rokkenflarden en over
mekaar en ze rollen compleet de trap af en liggen als een
kloen spartelende armen en benen in de vestibule. Maar
dadelik zijn ze weer overeind en ze vliegen naar buiten, in
doodsschrik voor die grote, woeste neger. Die zich kalm omkeert en grijnzend terugkomt bij ons.
— Zo moet je doen, zegt hij onderrichtend. En d'r opslaan
ook, anders raak je dat tuig nooit kwijt. Maar flink d'r opslaan!
Wij danken hem voor zijn raad en gaan de hall binnen,
waar we neervallen in de mollige klubzetels, die hun zachte
armen voor ons openhouden. Nu voelen we eerst, hoe moe
we zijn ! .... Van zeven uur in de morgen zwerven we al
rond, zonder aan eten of drinken te denken, en nu is het
half twee.... Eerst moeten we wat drinken hebben, wat
koels, een groot glas limonade met ijs.... Als we behagelik
zitten te genieten van onze verfrissende drank komt de.
hotelhouder naar ons toe en zet zich genoeglik bij ons in.
een armstoel om een gezellig praatje te houden.
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Hij is een dikke Turk met een fez op en een lang, groen
kleed aan, waarom over de geweldige welving van zijn buik
een rode gordel gespannen zit, met figuren van gouddraad
doorweven. Hij spreekt Duits, Engels of Frans al naar je
verkiest.
— Mooie hall, hier, prijst hij zijn eigen hotel en goedkeurend
gaat zijn oog over de tapijten, de palmen, de bloemen en
de gemakkelike zetels. Komen de heren hier wat eten?
Ja, de heren verlangen een degelike lunch. Nou, dat kan
gebeuren. We hebben het maar voor 't zeggen! Of we de
stad al gezien hebben en of die ons bevalt. 0 ja, heel mooi,
heel interessant. Ja, Jerusalem is de moeite waard voor
mensen, die uit het Westen komen. En je hebt er uitstekende
hotels ook, zoals het zijne bijvoorbeeld. Heel comfortabel,
van alle gemakken voorzien, waterleiding, badkamers, alles
wat je maar verlangen kunt. En dan in eens vertrouwelik:
— Also, meine Kinder, jullie blijven bij mij logeren?
— Nee, zeggen wij, dat zal niet gaan.
— Wel, waarom niet? Bevalt het je hier niet?
-- 0, jawel, maar we hebben al een hotel.
— Waar? Zeg maar welk, dan stuur ik een bediende om
jullie bagage naar hier te halen.
De man is inderdaad ondernemend genoeg! Als wij hem
de naam van ons hotel zeggen, wordt zijn gelaat een demonstratie van afschuw.
— Een Arabies hondenhok! smaalt hij. Dat is toch geen
verblijf voor heren als u!
Wij betuigen, dat we nog al tevreden zijn. Hij gelooft ons
eenvoudig niet. Is overtuigd, dat wij er naar snakken bij
hem onder dak te komen. Wij schudden het hoofd.
— Maar waarom dan niet? vraagt hij, de handen boven
het hoofd heffend van verbazing en ergernis. Aangezien hij
ons „Kinder" noemt en tutoyeert, behandel ik hem op dezelfde vertrouwelike voet en antwoord:
— Je bent ons te duur, vader.
Nu is hij in zijn eer getast. Hij slaat zich op de borst en
vraagt verbaasd:
— Ik? Te duur? Hoe weet je dat, m'n jongen? Ik heb niet
eens een prijs genoemd!
-- Alle grote hotels zijn ons te duur.
— Maar bij mij betaal je wat je maar wilt. Daar! zeg zelf
maar, wat je betalen wilt.
Wij lachen.
— Nee, in ernst, beweert hij. Dan, wijzend op een groepje
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dames en heren, waarin wij passagiers van de „Meteor" herkennen, zegt hij zachtjes:
— Die ezels daar betalen honderdtachtig piasters per dag,
maar dat hoef jullie niet te betalen. Jullie zijn aardige jongens
en ik wil hebben, dat jullie goed gelogeerd zijn.
Wij betuigen lachend onze erkentelikheid.
— Nou? zegt hij, ook lachend, wat dunkt je? Jullie mogen
voor honderdtwintig piasters komen.
Wij schateren.
Hij begrijpt, dat hij niet ver genoeg gegaan is en schatert mee.
— Voor honderd dan! roept hij.
— Man, zeg ik, schei nou uit, eer ik me een ongeluk lach.
In geen honderd jaar zou ik honderd piasters per dag betalen.
— Ja, maar ik wil jullie met alle geweld goed gelogeerd
weten, klaagt onze vaderlik bezorgde vriend. Zeg dan, hoeveel je betalen wilt. Tachtig piasters, alles inbegrepen: slapen,
ontbijt, lunch, dinee.... Goed? Afgesproken? Blijven jullie?
Maar wij schudden ons hoofd. Hij begrijpt niet, hoe wij
zoveel genegenheid met zo zwarte ondank kunnen belonen.
Wanhopig bezweert hij ons, dan toch te zeggen, wat wij
betalen willen.
— Beste vriend, spreek ik hem dan gemoedelik toe, als je
ons met alle geweld te logeren wilt hebben, zul je ons gratis
moeten vragen. Wij zijn zwervers, zie je en we willen eten,
waar we toevallig zijn als we honger hebben. 't Is ons alleen
maar om een bed te doen en dat hebben we in ons hotel
tamelik goed.
— Maar niet zo goed als hier! protesteert de Turk.
— Toch goed genoeg voor ons. En voor tien piastertjes.
Daar kon hij niet concurreren. Toch wil hij nog een poging
wagen om ons te verleiden:
— Kom es mee, zegt hij, dan zal ik jullie es laten zien,
wat ik voor kamers heb.
Wij weigeren, maar hij dringt net zo lang aan, tot wij hem
dan maar zijn zin geven. En nu toont hij ons vol trots
zijn hotel. De kamers zijn inderdaad prachtig. Weelderig,
met dikke tapijten, fabelachtige ledikanten vol zij en kant,
brede divans en ontelbare kussens. Opgetogen hoort hij
onze lofredenen aan en zegt telkens:
— Da's wat anders, hè, dan dat ellendige Arabiese varkens
jullie!
-hokvan
En als wij dat grif beamen, poogt hij ons opnieuw te
overtuigen, dat wij dus naar zijn hotel moeten verhuizen.
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Maar tot zijn eindeloze verbazing blijven wij weigeren. Hij
begrijpt die onredelike koppigheid niet. Maar tenslotte berust hij er in, als wij hem beloven, de volgende keer dat
wij in Jerusalem komen, bij hem te zullen logeren.
Toen wij gegeten hadden, deed hij ons in hoogsteigen persoon uitgeleide tot in de straatdeur, waar wij met een
hartelike handdruk afscheid namen, als waren wij lang jarige vrienden. Hij wenste ons veel genoegen, een goede
reis en een behouden thuiskomt.
— Und wenn Sie wiederkommen, Kinder.... Sie wissen
jetzt wo Sie ein Heim finden, ja?
— Schon ! .... Wir werden d'ran denken. Lebe wohl!
— Auf wiedersehn, Kinder.... Auf wiedersehn!
En lachend liepen wij de straat op, weg van onze vaderlike
vriend, die zo graag wat meer aan ons verdiend zou hebben,
dan uit een eenvoudige lunch te halen is ... .
Met dat al had ik barstende hoofdpijn gekregen en daar
mijn reisgenoten iets te doen hadden in het gebouw van
de Christelike Jongelingsvereniging, zocht ik ons hotel op
om wat te rusten en met een stevige dosis aspirine de
hoofdpijn te verdrijven. Mijn Italiaans en Engels sprekende
vrienden stonden gereed om mij te ontvangen en naar mijn
kamer te geleiden en spoedig sliep ik en werd eerst wakker,
toen de zon begon te zinken,...
Tegen de helling van een heuvel aan de Oostzijde van Jerusalem zat ik alleen en keek over het donkere dal van Josaphat
naar de duister wordende stad, die als een brokkelig silhouet
tegen de vlammende avondlucht stond. Koepels en minarets, torens en gekanteelde muren tekenden zich scherp af
en naar onder vervloeide alles in schemerduister. Hier en
daar vonkte een licht. Toen viel de droom vol en zwaar
over het golvende land en over de wonderbare stad, die
daar tegen de helling lag als een sprookjesverbeelding, oud
en schoon. De vlammen van de avondzon doofden lang
uit, de lucht verdofte tot roestbruin, klaarde-zam
daarna aan tot geel en was dan enkele korte minuten fel
doorschijnend als paarlmoer. Toen sloeg de nacht zijn sluier
voor de hemel en over de aarde en alles vloeide tezamen
tot duisternis. De stad werd een vage vlek van zwarte donkerheid tegen de fluwelen nachthemel, waarin de sterren
kwamen als fonkelende juwelen.... Een vaag geruis drong
uit Jerusalem naar mij over en het was als begonnen de
eeuwen te fluisteren.... Lang heb ik daar gezeten en in de
nacht gestaard naar Jerusalem, het heilige....
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De volgende morgen gingen wij naar Bethlehem, dat ongeveer tien kilometer ten zuiden van Jerusalem ligt, aan
de grote weg naar Hebron. Wij hadden er eigenlik heen
willen wandelen, maar bij nader inzien vonden wij onze
tijd daartoe te kort. Zo namen wij dus op het plein voor
ons hotelletje een rijtuigje met twee paarden, waarvan de
koetsier een kluchtig soort Duits bleek te spreken.
De zon was nog niet lang op en stond als een bleke glinsterschijf boven de heuvelen; het was zeer fris; in de dalen
zweefden nog de blanke nevels. Lustig bellend rolde ons
rijtuig langs de kronkelende, stijgende en dalende weg, die
wit en stoffig zich door het land slingerde. Hier en daar
staan wat huisjes tegen de hellingen, soms de villa van een
rijke Arabier of Europeaan, omgeven door een schaduwrijke tuin, met palmen, cypressen, olijfbomen en bloemen.
Overigens is het landschap als overal in Palestina: kale,
grijze bergen met ronde koppen, overdekt met stenen; wat
schraal gras, doorspikkeld van de vurig rode anemonen,
als waren overal bloeddruppels gesprenkeld; woeste cactusbossen, grijs-groen, naar alle kanten dreigend met hun stekelige schijven. Hier en daar een eenzame olijf of een cypres,
stille pijler van somberheid tegen de lichte lucht. Een ruïne
van een oude waterput, kronkelende paadjes tegen de hellingen. En overal die grijze stukken steen met scherpe kan
alle afmetingen, een onbegrijpelike massa, die niet-ten,i
verminderd lijkt door het feit, dat al die duizenden jaren
de bevolking die stenen gebruikt heeft om er huizen van
te bouwen, ganse dorpen en steden, terrassen voor de wijngaarden tegen de berghellingen, de lage muurtjes om erven,
tuinen en langs de zoom der wegen. Een mysterie op zichzelf lijkt deze overvloed van stenen en de gedachte komt
bij je op, dat in dit land wel de gewoonte maest ontstaan,
misdadigers te stenigen: de opgezweepte volkswoede vond
de vreselike wapens in talloze menigten overal voor de
hand liggen.
Langzaam aan gaat de koude wind liggen, de zon stijgt
hoger, de nevels lossen zich op. Het wordt een mooie, warme dag. De bijbelse figuren schrijden langs de wegen, door
de velden, herders met hun lange staf, vrouwen met kruiken water, bont uitgedoste kameelruiters, de grote Arabieren met hun lange blote benen op de kleine ezeltjes, anderen op kleine, fiere paarden van edel ras.
Dicht bij Bethlehem staat terzijde van de weg een wonderlik, klein bouwwerk, een vierkant huisje van zware stenen,
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een kleine koepel er boven, en aan alle zijden gesloten,
omgeven door een muurtje, waarin een zware, verweerde
deur. Dat is het graf van Rachel, zo verzekert ons de koetsier. Vreemde gedachte.... het graf van Rachel.... Een van
die wonderlike ontmoetingen, die je in Palestina telkens
weer wegrukken uit de sfeer van je gewone leven, zelfs uit
de sfeer van je reizigersleven. Het graf van Rachel, de vrouw
van de aartsvader Jacob. Jozephs moeder. Zo staat het in
het Boek Mozes:
„Doe ick nu van Paddan quam, soo is Rachel bij mij ge
weg, als het noch een-storvenihladC,open
kleyne streke lants was om tot Ephrath te komen; ende
ick begroef se aldaer aen den weg van Ephrath, dewelke
is Bethlehem."
En daar ligt het eenvoudige monument, het primitieve bouwsel, en daar is het graf van Rachel, begraven aan den weg
van Ephrat, dewelke is Bethlehem.... En het is wel zeer
wonderlik, dat je waarlik daar langs komt, niet in de droom,
niet in je fantasie, maar wakend, in levenden lijve, werkelik. Rachel, de vrouw van Jacob ligt hier begraven, de dochter Labans, die de aartsvader eenmaal ontmoette bij de
waterput, met de schapen haars vaders, als hij uittoog om
hem te dienen.... Hoeveel eeuwen is het geleden?.... En
wat is het hier wonderlik dicht bij!.... Wat is er veranderd
eigenlik?.... Deze zwijgende bergen stonden ook toen rondom, met hun ronde koppen, en ook toen spikkelden rode
anemonen tussen het gras.... Ook toen waren er die kamelen en die vrouwen in donkere, lange gewaden, het hoofd
verhuld in de geplooide doek, de waterkruik dragend als
deze hier.... Het land Canaan.... nog een kleine streke
lands was het om tot Ephrath te komen, dewelke is Bethlehem .... Bethlehem, dat daar ligt tegen de berg, een kleine
stad, als gegroeid uit de stenige bodem.
Hier ook dwaalden Jozeph en Maria op die koude Decemberavond, over deze wegen, die tussen de bergen liggen en
zij vonden nergens onderdak en kwamen dan terecht in
de grot, die een stal was, en daar baarde de vrouw het
wondere kind, dat eenmaal de wereld zou vervullen van
zijn nieuwe geest, van zijn reine, hoge gedachten, de ziener, die een verlosser was, maar de mensheid niet verlossen
kon, omdat zij hem niet begreep.... Het Heilige Land....
Bethlehem lijkt op het oude Jerusalem, maar het is rustiger en niet zo groots van aanzien. Er is een gemengd Arabies-Christelike bevolking. De Christenvrouwen dragen een
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25. EEN STRAAT IN BETHLEHEM

vreemde kledij, donker, met op het hoofd een wonderlike
hoed onder een sluier, een afgeknotte kegel, laag als zij
niet, hoog als zij wel gehuwd is. Zij lijken op de Middeleeuwse vrouwen met de huive.
In een nauwe straat, die pas is volgestort met grote, ruwe
steenbrokken kan het rijtuig niet verder. Mannen en jongens zitten her en der verspreid en kloppen de keien met
zware hamers fijn, traag, zeer op hun gemak. De koetsier
duidt ons de weg naar de geboortegrot. Hij zal hier met
het rijtuig wachten tot wij terugkomen.
Het straatje stijgt naar een pleintje, waar een wonderkleurig leven krielt. Overal kleurige Oosterlingen, zittend op
lage stoeltjes voor de deuren, staande in ernstig gesprek,
lopend met waardige tred. Maar wij kijken niet veel rond,
hebben haast om de geboortegrot te bereiken, de plaats, waar
Christus geboren werd, de droom heeft ons ondanks alles
weer gevangen....
De geboortegrot is natuurlik ombouwd met een grote kerk.
Een monnik geeft ons kaarsjes, omdat vele gedeelten, die
wij zien moeten, donker zijn, onderaardse spelonken. Een
Arabiese jongeman gaat met ons mee, de zoon van een
bazaarhouder in de buurt. Hij zal ons geen geld vragen,
maar ons later naar de bazaar van zijn vader brengen, want
wij moeten toch souvenirs meebrengen uit Bethlehem?....
Ook deze kerk bij de geboortegrot is samengesteld uit
onderscheiden gedeelten, daterend uit verschillende tijdperken, en in het bezit van de verschillende concurrerende
christensekten. Precies als de kerk van het Heilige Graf
in Jerusalem. En de naijver is hier even groot. Zo groot,
dat voor enkele jaren de Roomse en de Griekse monniken
elkaar in de kerk te lijf gegaan zijn, gewapend met revolvers. Er vielen twee doden en een stuk van het heiligdom
werd beschadigd en raakte zelfs door het schieten in brand....
Stichtelik schouwspel op de plaats, waar de grote vredesen liefdesapostel geboren werd !.... Sinds de heidenen de
christenen niet meer trachten uit te roeien, moeten ze het
elkander wel doen!
Het hoofdgebouw van de kerk is zeer oud, in Romaanse
stijl gebouwd en versierd met mozaïeken in grootse stijl,
maar die zijn grotendeels vernield door branden en verwoestingen in de oude, talloze oorlogen, die hier gevoerd
werden. Hoge zuilen van roodachtige steen schragen de
schoongewelfde zoldering. Het is hier heel stil en heel sober.
Verderop, in de onderscheidene kleine afdelingen der hei160

lige plaatsen is het minder sober. Daar hangt het vol zilveren
en gouden lampen, vol schilderijtjes in gouden en zilveren
lijsten, Byzantijnse versierselen, kostbaar en druk. De beeltenissen van Heiligen zijn uitgevoerd in basrelief, gedreven
zilver of goud, met gaten er in, waarachter de gelaten
en handen geschilderd uitkomen, een vreemd gezicht....

Onder een klein altaartje ligt een Griekse monnik geknield
te boenen en te poetsen. Als wij naderen kijkt hij om en
gaat een beetje op zij: hij was bezig een zilveren ster met
zeepsop en poetspoeder blinkend te maken. Deze ster duidt
de plaats aan, waar de Verlosser werd geboren. Vroeger
lag er een ster van klinkklaar goud, maar de Turken hebben die in tijd van geldnood uit de bodem gepeuterd en
men heeft zich toen tevreden gesteld met een minder kostbare aanwijzing.... Een ander altaartje wijst de plaats aan,
waar de kribbe stond, weer een ander, waar de herders,
waar de drie Wijzen uit het Oosten hebben gestaan. En
overal die pompeuze versierselen, nergens een spoor van
de allersimpelste eenvoud, die deze gewijde plaats eenmaal
maakte tot een groot symbool van nieuwe gedachten.
Door donkere gangen voert ons de jonge Arabier naar
de verschillende plaatsen en grotten, waar overleveringen
aan zijn verbonden. De grot, waar kinderen verborgen waren tijdens de gruwelike moorddag, toen Herodes' soldaten
alle jongetjes van twee jaar of jonger moesten slachten. De
grot, waar de Heilige Jeremias de eerste bijbelvertaling
maakte. De kapel van Sint Elisabeth.... Bij het schamele licht
van de kleine kaarsjes is de rondgang door deze donkere
holen en spleten zeer fantastjes. De ruwe rotswanden vangen
rosse schijnsels en spokige schaduwen dansen en kruipen
over bodem en zoldering. Maar de aanvankelike, stille bekoring van de eerbiedwaardige geboortegrot is reeds lang gevlucht voor het geblink van al het goud en het zilver, door de
overal merkbare concurrentiezucht der wonderlike gelovigen, door de dwalende, luidruchtige, eerbiedloze toeristen
met hun gids, die niemand alweer terechtwijst of verjaagt....
Buiten in de stralende zon valt de druk van deze onaangename gewaarwordingen van je af. En over de lage muur
van het bijgelegen kerkhof wijst onze Arabier ons dan een
weide op de helling beneden ons : dat is het veld, waar de
herders met hun kudde waren, toen de engel hen in die
heilige, stille nacht waarschuwde, dat de Verlosser geboren
was. En dat is dan eigenlik het meest ontroerende: het
veld der herders ligt nu als toen, stil en sierloos te mid11
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den der andere velden; nu als toen dwalen er een paar
herders met schapen en geiten; tussen het dof groene gras
liggen de grijs-witte stenen, en nergens zijn de tekenen van
de al te klaarblijkelike verering der afgunstige volgelingen,
nergens is goud of zilver of pracht van bouwwerk en gewaden. Het veldje ligt daar tussen de andere velden tegen
de berghelling en de herders, die er op hun lange staf geleund, onbewegelik naar hun dieren kijken, konden dezelfden zijn als die de wondere stem hoorden in de nacht,
verkondigend de verschijning op aarde van de Messias....
Het was de enige plaats, die de mensen geëerbiedigd hebben, de enige heilige plaats, die zij niet hebben overbouwd
met de kapellen van hun jaloerse eigengerechtigheid, niet
ontheiligd door hun afgunstig tumult, de luidruchtige uitroeping van hun enig juiste geloof, dat het recht heeft alle
andere desnoods te vuur en te zwaard te verdelgen. En
deze stille, onaanzienlike weide heeft mij dieper ontroerd
dan alle andere heilige plaatsen met hun geweldige basilieken, hun veelkleurige lampen, hun blinkend goud en zilver, hun flonkerende edelgesteenten tezamen....
In de bazaar van onze Arabiese vriend vonden wij de gewone menigte prullen, die de toeristen gewoon zijn zich
te laten aansmeren: kralensnoeren, christelike en mohamedaanse rozenkransen, kruisjes, spiegeltjes, amuletten van
paarlmoer, doosjes, pennehouders, en alle andere rommel,
gemerkt met „Bethlehem" en daardoor het tienvoudige waard
van wat het overal elders zou kosten. Mijn twee vrienden
hebben heel wat nodig: voor allerlei mensen in het vaderland moeten zij wat meebrengen. De Arabier praat en
lacht in één adem door, noemt prijzen waar je de haren
van te Berge rijzen, laat zonder blikken of blozen twee derden van die prijzen vallen en put zich uit in vriendelikheid en betuigingen van vriendschap: hij geeft ons om zo
te zeggen de dingen cadeau, ver beneden de inkoopsprijs,
alleen omdat hij wil, dat wij mooie dingen zullen meenemen. Hij laat ons zelfs een kopje heerlike mokka brengen,
omdat het daartoe de tijd is. En als we betaald hebben,
krijgen we nog een kralensnoer, met steentjes uit Mekka,
en een spiegeltje cadeau, als persoonlik souvenir aan onze
ontmoeting met deze achtenswaardige Arabiese koopman,
die om onnaspeurbare redenen plotseling van ons was gaan
houden.... Ik vermoed, dat mijn twee Noorse makkers
gruwelik afgezet zijn ! .... Zoals trouwens een woedende con162
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current uit een buurbazaar ons onder duizend eden bezwoer: we waren in handen gevallen van de grootste dief
van Bethlehem en hij had ons graag al die spullen voor
minder dan de helft gegeven ! ....
Uit Bethlehem in Jerusalem teruggekeerd, gingen wij ieder
onze eigen weg: mijn reismakkers naar hun connecties in
de Jongelingsvereniging, ik naar het bureau van de Zionisten,
waar ik Mr. van Vriesland zou vinden, voor wie ik aanbevelingsbrieven bij mij had, en die mij wel het een en
ander zou kunnen vertellen omtrent de Zionistiese beweging en haar arbeid in Palestina. Na heel wat gezoek vond
ik het grote kantoorgebouw, waarin ook de Zionistiese executieve haar lokalen heeft.
Het was een wonderlike gewaarwording daar ineens weer
Nederlands te horen spreken, midden in Jerusalem. Twee
Nederlanders vond ik er: Mr. van Vriesland en de ingenieur
Bawly, en spoedig was het gesprek in volle gang.
De bureaux zagen er eerder armoedig uit dan dat ze gedachten wekten aan de millioenen van Rothschilt en andere
met goud smijtende geldschieters, waarvan de brave Finanzpresident mij gesproken had. Meer dan . het allernoodzakelikste was er niet aanwezig en dit nog in de allersoberste
vorm: een eenvoudig schrijfbureau, een paar goedkoope
stoelen, een kaart van Palestina aan de kale muur en wat
fotografieën van verschillende kolonies. De verhalen van
de missionaris werden met vrolik gelach ontvangen: kinderlike verzinseltjes, die geen sterveling verder vertellen zou,
die ook maar even wist, wat er op Zionisties gebied aan
de hand was. In Haïffa was helemaal geen steen- en pannebakkerij. In Tiberias was wel een kolonie die communisties beheerd werd, maar van overbodige landbouwmachines was geen sprake, alleen daarom al niet, omdat er
meer dan zuinig moest worden omgesprongen met de geldmiddelen, die zeer schaars waren. Deze kolonie bedruipt
zich overigens zelf volkomen. En met politiek communisme
heeft deze hele gemeenschaps-bedrijfvoering niets te maken,
Als ik zin had, kon ik trouwens zelf wel eens in zo'n
communistiese kolonie gaan kijken: Dilb, ten Westen van
Jerusalem, kon ik 's middags met een auto van de Executieve bezoeken en er gaan waarnemen, hoe die verfoeielike
communisten hun tijd verluierden en het geld der eerlike
mensen verzwendelden. Een aanbod, dat ik dadelik dankbaar accepteerde.
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En hoe gaat het met het Zionisme ?
— Wel, antwoordde Mr. Van Vriesland, het gaat met de
hele wereld niet bijster goed, en het Zionisme ondervindt
daarvan de terugslag. Maar de beweging leeft en ondanks
alle moeilikheden, die wij hier en elders ontmoeten en die
ons in de weg gelegd worden, gaan wij vooruit in aantal
en invloed. Men kan echter zijn eisen te ver boven de
mogelikheden der werkelikheid stellen en dan constateren,
dat wij niet veel bereiken. Alle grote dingen gaan langzaam
en ook de vorderingen van de kolonisatie gaan niet in
sneltreintempo. Wij hebben echter vertrouwen in ons ideaal
en laten ons niet ontmoedigen door perioden van inzinking en groter dan gewone moeilikheden. Dat komt van
zelf weer in 't rechte spoor, en wij werken verder en zien
vooruitgang.
Het ideaal der Zionisten, gelijk men weet, is: de over de
aarde verspreide Joden weer terug te voeren naar het oude
vaderland, Palestina weer te bevolken met het oude volk
der Joden dat er eenmaal groot en gelukkig was, eer een
boosaardig noodlot en een reeks samenwerkende economiese en politieke krachten het over de ganse wereld ver
gelang van de wijze, waarop de Joden in-stroiden.Na
de verschillende landen behandeld worden, gevoelen zij zich
er meer of minder thuis, maar hun ras hebben zij zelden
willen verloochenen, hun volkseigenaardigheden noot willen
prijs geven. De besten onder de Joden zijn in de eerste
plaats Joden gebleven met een onuitroeibaar heimwee naar
het land hunner voorvaderen, dat hen sinds zovele eeuwen
als vaderland is ontnomen. Het Zionisme is de beweging
uit dit heimwee gegroeid, de beweging van het hart, dat terug
verlangt naar huis.
Men kan daar allerlei bezwaren tegen aanvoeren, menen,
dat men na zoveel eeuwen behoorlik versmolten had kunnen zijn met de volken, waaronder men leefde — wie niet
ziende blind is en horende doof, kan elke dag waarnemen,
dat een zeer groot gedeelte der joden dit nu eenmaal niet
gedaan heeft, zich afzonderlik heeft gehouden, zich voelt:
een volk in ballingschap. De kracht van het nationale gevoel, het gevoel van saamhorigheid onder mensen binnen
dezelfde grenzen geboren en getogen, de gehechtheid aan
de bodem van het geboorteland, men heeft dat gevoel wel
eens heel erg onderschat en de wereldoorlog zowel als de daarop gevolgde vrede heeft gelegenheid genoeg gegeven om die
onderschatting te bewijzen en er voor te waarschuwen.
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Het Zionisme, in zijn breedste stroom, is een nationale,
geen godsdienstige beweging. Onder de naar Palestina
geëmigreerde joden is de grote meerderheid ongodsdienstig en ik heb er zelfs gesproken, die met een christenvrouw
getrouwd in Europa, later met haar naar Palestina Bekom en zijn.
De moeilikheden voor de emigranten en de Zionistiese
organisatie zijn vele en groot. Wie meent, dat hij in Palestina een land van melk en honing vinden zal zoals het
Beloofde Land uit de Bijbel; wie meent, dat hij er een
lauw leventje zal kunnen leiden, doet beter maar te blijven
waar hij is. Want het land Canaan is niet meer wat het
was. Eeuwen van oorlog en verwaarlozing in elk opzicht
hebben het gemaakt tot een kaal, dor en woest land.
De bodem is vruchtbaar, kan drie oogsten per jaar leveren — maar dan moet hij eerst zorgvuldig bewerkt worden,
ontsteend, bevloeid, de moerassen drooggelegd. Zo goed
als alle bossen zijn verdwenen. Heel het Heilige Land is
één grote woestenij van kale, met stenen overdekte bergen,
moerassen en wildernis. De grond, die men er koopt, vergt
soms een paar jaar van zware en intensieve arbeid, eer
hij iets begint op te leveren. Dan wordt het echter, bij deskundige bebouwing, ook zeer goed, maar voor die tijd moeten de landbouwers ook leven en zijn een zware zorg voor
de organisatie. En sinds de Zionisten zijn begonnen naar
Palestina te komen en land te kopen, hebben de verfoeielike aasgieren der grondspeculatie zich gehaast, zo veel
mogelik grond op te kopen, om de prijzen naar hun zin
op te drijven. Arabieren zowel als Europeanen. En zo is
de grond gestegen in prijs tot in het onmogelike. Bovendien willen vele Arabieren uit wantrouwen en haat tegen
de joden helemaal geen grond aan hen verkopen. De toestand wordt nu zo, dat de grond bijna niet meer rendabel is te maken, waardoor de immigratie van acht- à tienduizend mensen per jaar, wat voor het ideaal te weinig
is, voor de praktijk gevaarlik groot lijkt.
Verwonderlik is dit volk van immigranten. Een belangrijk
deel bestaat uit intellectuelen, die in Europa en Amerika
nooit anders dan geestelike arbeid verrichtten. In Palestina
moesten zij onverwijld de handen uit de mouwen steken
en alles doen, wat er te doen viel. Lang niet voor iedereen
was land beschikbaar. En zo kwamen zij bij de aanleg van
wegen te werk, die door de regering met subsidies gesteund
werd. Sinds dat niet meer het geval is, zijn zij bouwar166

beiders geworden, hebben zich in het nieuwe vak ingewerkt en zijn op dit ogenblik de beste metselaars en timmerlieden van het Oosten. Het sprookje van de ongeschiktheid der joden tot handenarbeid is hiermee in de praktijk
voldoende gelogenstraft. Deze bedrijven: wegen- en huizenbouw, zijn in Palestina onevenredig veel zwaarder dan in
Europa of de overige wereld. De wegen lopen over bergen
en dalen en door moerassen. Zware steenbrokken, ware
steenmassaas moeten met de hand worden verwerkt, stuk
geslagen, gelijkgemaakt eer er zoiets ontstaat als een begaanbare weg. De wegen, door de Zionistiese immigranten
aangelegd over eindeloze afstanden, behoren tot de beste
van Palestina. Bij het bouwen der huizen gebruikt men
bijna zonder uitzondering zware brokken natuursteen, die
geëffend en gefatsoeneerd moeten worden en ook dan nog
moeilik te hanteren zijn. En dit alles moet geschieden in
een klimaat, waaraan het gestel ontwend is, dat grote verschillen in temperatuur kent binnen weinig tijd, in streken vaak,
zeer ongezond door de opstijgende miasmen uit poelen
en moerassen, ofwel zo droog, dat er in de zomer over
grote afstanden geen druppel water te vinden is. Er is dan
ook onder de geïmmigreerde arbeiders een ongemeen hoog
ziektepercentage, dat onder meer het werken der arbeiders
zijn hoge verzekeringskosten sterk be--organisted
moeilikt.
Er is en er wordt veel, ontzettend veel en zwaar geleden
door de immigranten, maar het leed wordt gedragen met
de bewonderenswaardige kalmte en blijmoedigheid, die alleen zij begrijpen kunnen, voor wie een ideaal richting
aan hun leven geeft.
En zelfs voor hen, die de landbouw kunnen gaan beoefenen, is het leven allesbehalve gemakkelik of geriefelik.
Aanvankelik leven zij in tentenkampen, door prikkeldraad
omgeven en voortdurend bewaakt door gewapende man.
nen, want de rondomwonende Arabieren en Bedouïnen zijn
volstrekt niet te vertrouwen, half wilde rovers, die voor
moord op de ongelovige honden geen seconde terugdeinzen. Zwaar is de strijd met de moerassen of de stenige
berghellingen, waar zij hun akkers en wijngaarden moeten
aanleggen en lang duurt het, eer zij de eerste schamele
vruchten van hun arbeid kunnen plukken. Dan echter ontspringt aan hun noeste arbeid ook een resultaat, dat aan
het wonderbare grenst, en wie gezien heeft, hoe uit een
stinkend moeras een landouw groeide, vol palmen, olijven,
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groentetuinen, oranjebomen, bananenstruiken, graanvelden
en wijngaarden, die staat verbluft, niet alleen over deze resultaten, maar ook over het verbijsterende feit, dat een
noodlijdende wereld niet alle krachten samentrekt om overal
deze vruchtbare gronden tot een zegen voor de mensheid
te maken.... Voorlopig echter besteedt zij haar millioenen
nog maar liever aan de kostbare werken ter verdelging van
de evenmens!
Behalve met de moeilikheden, die de natuur hen bereidt,
hebben de Zionisten ook nog te kampen met de vijandige
stemming der Arabiese bevolking, voornamelik gekweekt
door de grondbezitters en werkgevers, die niet gaarne de
Westerse elementen met hun moderne werkmethoden en
economiese begrippen zien binnenkomen, en met de lakse
neutraliteit der Engelse mandatarissen. De Arabiese kapitalisten, de „effendi", staan tegenover hun arbeiders en ondergeschikten nog vrijwel als de slavenhouders uit vroeger
dagen. De zweep wordt niet alleen voor paarden, ossen en
ezels gebruikt. De lonen zijn, in vergelijking met wat een
Europees arbeider (ook in Palestina) verdienen moet, belachelik. De onderworpen, aan geen enkel gerief gewende,
Arabiese arbeider neemt daar genoegen mee. Hij heeft weinig
behoeften, draagt de onmogelikste vodden als kleren, slaapt
op een matje of zelfs op de naakte grond, eet weinig en
goedkoop. Hij is volkomen ongeletterd, gelooft in de onvermijdelikheid der dingen zoals ze nu eenmaal zijn, is bang
voor de boven hem gestelde machten, en denkt er niet
over, dat het ook nog anders zou kunnen. Niemand sprak
er hem ooit over, dat zijn ellendig slavenleven de mens
onwaardig is en dat hij zich een beter lot zou kunnen verwerven als hij er voor wist te strijden. Hij leeft in een
smerige leemhut of als die weggeregend is een primitieve
tent van zwarte lappen, in niets verschillend van die der nomadenvolken van voor duizenden jaren. En zo is hij ruim
tevreden met een loon van vijf of zes piasters (zestig a zeventig cent) per dag. De Europese, geïmmigreerde arbeiders
echter, hebben, willen ze ook maar enigszins dragelik leven,
dertig a veertig piasters daags nodig en verdienen dat ook
bij de werken der Zionisten, die daardoor echter zeer moeilik kunnen concurreren tegen de Arabiese uitbuitersarbeid.
Zij laten ook wel eens Arabiese werklui voor zich arbeiden
en die krijgen dan tot hun onuitsprekelike verbazing, hetzelfde loon. Aanvankelik kijken ze verlegen naar „het vele

geld" en vragen achterdochtig, wat ze met al die piasters
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moeten doen. En men antwoordt hen dan, dat ze maar
wat beter moeten gaan leven net als de blanke arbeiders,
op een behoorlik bed slapen, in een zindelike omgeving
huizen, zich beter kleden, wat doen om meer mens te worden.
Hoofdschuddend om die zonderlinge praatjes gaan ze dan
weg, maar denken toch wel na over die dingen en ze spreken
er over met buns gelijken, praten ook met de immigranten
en, over hun eerste verwondering heen, gaan ze gevolgtrekkingen maken, die de effendi weinig aangenaam zijn:
ze hebben in Palestina de eer
ste staking van Arabiese landarbeiders al achter de rug!....
Ons gesprek wordt onderbroken door de komst van een
merkwaardige verschijning: Een koninklike grijsaard in
een lange, donkere kaftan, een rode tulband op het hoofd,
een stok met een kromme kruk in zijn bruine fijne hand.
— Salaam! groet hij met diepe, sonore stem.
— Een ogenblik, verzoekt Mr. Van Vriesland mij en begint
een gesprek in het Hebreeuws met de oude man. Ingenieur
Bawly vertelt mij, dat deze de hogepriester is van de Samaritanen, een kleine sekte, die zich houdt voor de enig echte
Joodse gemeente. Zij vermengen zich niet met andersdenkenden, huwen voortdurend onder elkaar en degenereren
hoe langer hoe meer. Zij sterven langzaam uit. Er zijn er
nu nog een paar honderd. Over enkele geslachten is het
afgelopen.
Ik kijk de hogepriester eens aan. Hij is een buitengewoon
voorname verschijning, maar inderdaad is alles aan hem
slap, krachteloos, decadent. Zijn gelaat is fijnbesneden, olijfkleurig, maar zijn mooie ogen staan onderworpen en zonder vuur in hun diepe kassen. Zijn prachtig voorhoofd is
intelligent genoeg, maar het is smal en geeft het gelaat,
ondanks de grijze baard, iets kinderliks. Zijn mooie stem
gaat monotoon, vermoeid, er is iets in als een diepe hooploosheid. Zijn handen zijn uitermate fijn, aristocraties met
hun lange, slanke vingers, voortdurend in nerveuze beweging. En in al zijn bewegingen is die eigenaardige voornaamheid, die onnavolgbare hoogheid, die niet aan te leren
is, maar er is ook een zware vermoeienis, een krachteloze
loomheid. Het is de diepe decadentie van een oud, uitgeleefd ras, dat zich stil voorbereidt op de volkomen ondergang. En het is wel uiterst merkwaardig, deze stille figuur
te zien zitten tussen die levendige, sterke mensen, Wien de
kracht en de werkdrift uit de ogen blinkt, die altijd gespannen lijken als een veer, die zware verantwoordelikhe169

den en bergen werk torsen, maar zich door alles heenslaan
met de noeste ijver en het onwankelbare vertrouwen van
het idealisme. Welk een verschil!....
Na een poosje gaat de hogepriester weg, een statige, langzame man, waardig als een vermoeide koning, getekend
toch door het noodlot.... Het hoofd van een uitstervend
troepje getrouwen, bezeten van de dodelike idee hunner
uitverkorenheid boven alle anderen, onnoemelik trots op
hun waan, en verder arm en verlaten, gedoemd om aan
diezelfde waan te verbloeden en onder te gaan .... Er is
veel aandoenliks in dit alles en, wie weet, wellicht veel
schoonheid....
Er komen onder ons gesprek een paar mensen iets vragen
en zij spreken alle Hebreeuws, vlug en levendig. Onder de
geimmigreerde Joden wordt niets anders gesproken. Het
is een Nieuw-Hebreeuws, dat zich allengs gaat gedragen als
een nieuwe, levende taal, zich ontwikkelend en aanpassend
aan de behoeften van het dageliks leven. In het gezin leren de kinderen uitsluitend Hebreeuws, als hun moedertaal.
Op de scholen der Zionisten wordt het Hebreeuws als eerste
taal onderwezen. Dat op zichzelf is eigenlik al een wonder: een dode taal wordt gewekt tot nieuw leven. Na eeuwen en eeuwen van stilstand spruit de oude taalstam opnieuw uit en gaat zijn weg der evolutie, zo tragies onderbroken, vervolgen .... Er is twist over. Want de orthodoxe
taalgeleerden vinden het heiligschennis, de oude gewijde
taal te profaneren tot dagelikse omgangstaal. Maar het leven loopt over hun dogmatiese bezwaren heen en het NieuwHebreeuws gaat zijn eigen gang. Een Nieuw-Hebreeuwse
letterkunde begint zich reeds te ontwikkelen. Er moge aanvankelik iets geforceerds zijn geweest in deze opleving van
een dode taal, de terugkeer van het oude volk moet het
tot een logiese ontwikkelingsgang voeren. Er is, misschien,
toch een mystieke samenhang tussen volk en landstreek
en taal, tussen het algemene klankkarakter b.v. en de omgeving. Is het niet een bekend feit, dat in alle landen de
kustplaatsen hun eigenaardige, scherp -klinkende dialecten
hebben, zeer verschillend van de landwaarts in gelegen
dorpen en steden? En moet men de zee niet verdenken
daar de oorzaak van te zijn? Moet zo ook het Hebreeuws
niet behoren bij dit land en zijn volk en zou het wellicht
niet een absolute, schoon voorlopig onverklaarbare noodzakelikheid zijn, dat de weergekeerde Joden, willen zij zich
gezond en logies ontwikkelen in het oude vaderland, ook
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de taal spreken, die in dit land ontstond en groeide, uit
dit land en door dit land?.... En is het niet merkwaardig,
dat zelfs de Joden, die nooit Hebreeuws geleerd hebben,
zo betrekkelik snel en gemakkelik deze toch zo moeilike
taal aanleren en er zich na enkele jaren vlot en vlug in
uitdrukken, als hadden ze hun leven lang niet anders gesproken? Ik ontmoette een vakverenigingsbestuurder, die
in dat geval verkeerde; die nu vier jaar in Palestina was
en alles, mondeling zowel als schriftelik, in 't Hebreeuws
afdeed met een gemak, waarover hij zelf verbaasd was, als
hij er over nadacht. En ze hebben hun taal lief, deze mensen, zij hebben haar lief als een weergevonden schat! Van
heel de wereld keren zij weder tot het oude vaderland en
deze taal bewijst hun voor het eigen bewustzijn, dat zij een
eigen stam zijn, een eigen volk, saamgehouden door geaardheid en gemeenschappelike eigenschappen, zich uitend
in bouw en gebruik van een eigen taal. Zeker is hiertegen
iets te zeggen voor degenen, die, hier komend, de taal nog
moeten leren, maar voor het eerstvolgend geslacht reeds
is dat anders, wordt het Hebreeuws weer gevoeld als de
eigen taal, leeft in ziel en geest en zal gaan uitgroeien als
levend hout. En zelfs deze immigranten, Duitsers en Hollanders en Polen en Russen en Amerikanen, zij zijn toch
Joden gebleven, Oosterlingen met de kenmerken van hun
ras, slechts gedeeltelik gewijzigd naar de aard der verschillende nationaliteiten, waaronder zij leefden, maar waarmee
zij nooit versmolten tot volkomen gelijkheid.
Wie onder de mensen in het Oosten ook maar korte tijd
verkeert, die ziet de Joden plotseling anders. Alles wat ons
Westerlingen tegenover de Joden, die zich het meest echt
als Joden gehandhaafd hebben, ietwat vreemd doet staan,
vindt hij terug, verhevigd en in sterker eigen, uitgesproken
vorm, bij de volken, die hier thuis zijn. En de Westerling
staat met één slag anders er tegenover, begrijpt alles anders en beseft aan zijn eigen gevoel van vreemdelingschap,
hoe de rasbewuste Jood zich voelen moet in de levenssfeer
der Ariese volken. Voor ons zijn b.v. de Joden zeer bewegelike, druk-gebarende, luide mensen. In het Oosten vallen
zij tussen de Arabieren, Bedouïnen en fellachen op als
ongewoon rustig, bedaard en bescheiden van gebaar: het
Westen heeft hun een gedeelte van hun Oosterse bewegelikheid ontnomen toch. De geboren Ariër echter verschijnt
in het Oosten als een houten marionet, hoekig en stijf, een
lakoniek, droog, nauweliks bewegend type, een ledepop.
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Hij spreekt alleen met zijn mond, de ons bekende Jood
gebruikt zijn handen er bij, de inlandse Oosterling spreekt
met zijn hele lijf. Als hij even in vuur raakt, gooit hij zijn
hoofd achterover en opzij, zwaait met zijn armen, drukt
zijn handen met gespreide vingers tegen de borst, buigt
zich naar je over met de handpalmen bijna tegen je borst
aan, hij trippelt van de ene voet op de andere en heel zijn
gelaat werkt mee om uit te drukken alles waartoe het woord
alleen niet bij machte is.
Mr. Van Vriesland gaf mij het adres van het vakverenigingsbureau, waar ik kameraad Rudinger vinden zou, die me
het een en ander vertellen kon omtrent de socialistiese en
de vakbeweging in Palestina. Daarna zou ik het landbouwmuseum der Zionisten bekijken en daar zou dan de auto
mij komen halen om naar Dilb te rijden en die kolonie
te bezichtigen.
Het is niet gemakkelik om in Jerusalem een huis te vinden! Al zoekend en vragend in het half bebouwde gedeelte,
waar het vakverenigingsbureau staat, liep ik er driemaal
langs, eer eindelik iemand mij de zekerheid gaf, dat ik terecht was. Iedereen daar in de buurt sprak uitsluitend Hebreeuws, en daar mijn kennis van die taal zich bepaalde
tot de woorden „kè" (ja) en „tof" (goed) werd ik van de
vele welwillende aanduidingen niet veel wijzer.
Maar eindelik zat ik dan toch in het armoedige bureautje
tegenover Rudinger, die Duits sprak en mij het een en ander vertelde omtrent de Palestijnse arbeidersbeweging. Hij
zelf is landbouwkundige, maar nu bestuurder van de bouwarbeidersbond.
De arbeidersbeweging in Palestina onderscheidt zich in twee
delen: die van Arabieren en van in Palestina geboren plus
geïmmigreerde joden. De politieke partij is betrekkelik zwak,
en verdeeld in een gele, twee socialistiese, waarvan de ene
ietwat rechts staat, de andere is aangesloten bij de twede
internationale, terwijl daarnaast nog enkele meer linksstaande groepen aan te wijzen zijn, waarvan er echter geen
behoort tot de derde internationale. Veel invloed heeft voorlopig deze politieke beweging niet.
Het vakverbond is veel sterker. Het omvat ongeveer alle
arbeiders, telt tienduizend leden, wat negentiende der werkende massa is. Terwijl bij de politieke organisatie geen
vermenging is van Arabieren met Joden, is dat in de vakverenigingen wel het geval, met name bij de spoorwegarbeiders.
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De Arabiese werkgevers en grootgrondbezitters, de effendi's,
gewend aan ongebreidelde uitbuiting van hun arbeiders,
die weinig meer dan slaven zijn, tonen zich felle vijanden
van de vakbeweging, zowel als van de immigratie, wijl deze
de vakbeweging voortdurend versterkt. De onwillekeurige
invloed van het voorbeeld alleen al vrezen zij, en niet zonder reden, want de Arabiese arbeider begint, langzaam maar
zeker, zich zijn lot bewust te worden en kijkt de anderen
de methoden af om daarin verandering te brengen.
De bouwarbeidersbond is de sterkste vakvereniging. Hij
omvat ruim vijf en dertig honderd leden. Een groot deel
dezer mensen was vroeger intellectueel, is in Palestina begonnen met de aanleg van wegen en daarna bouwvakarbeider geworden. De meerderheid werkt cooperatief, neemt
zelf werken aan, voert die in eigen beheer uit en leeft van
de opbrengst, die gelijkelik onder de deelnemers verdeeld
wordt. Heel wat bouwwerken in Jerusalem, Haifa en Jaffa
zijn door hen gebouwd en Tel Aviv, de nieuwe Jodenstad
bij Jaffa, van achttienduizend inwoners, is ongeveer helemaal hun werk. Oorspronkelik werkten zij gecentraliseerd
als één grote onderneming van cooperatoren. De vrees voor
het verslappen van het verantwoordelikheidsgevoel in een
al te grote combinatie, waarin de bewustheid van de waarde
der persoonlike arbeidsprestatie gemakkelik verloren gaat
en een soort verkeerde ambtenaarsgeest kan ontstaan, heeft
gevoerd tot decentralisatie. Er wordt nu gewerkt in kleinere,
hecht bijeenhorende onderdelen, die echter verantwoording
schuldig zijn aan het grote geheel en daarmee ook voortdurend contact houden. Op deze wijze worden de beste resultaten bereikt en men hoopt hierin de werkmethode gevonden
te hebben, die voor de toekomst het meeste belooft.
Er zijn natuurlik ook arbeiders georganiseerd in loondienst
bij particuliere ondernemingen. Maar de algemene ervaring,
in de vakarbeiderswereld zowel als in de landbouwkolonies
wijst uit, dat de arbeid in onderlinge samenwerking onder
eigen verantwoordelikheid, een min of meer communistiese
arbeidsmethode dus, verreweg de beste resultaten oplevert
en de werkers zelf ook het meest bevredigt. Gelijk natuurlik is.
Ook de vakbeweging, zo goed als de landbouwers, ondervindt de moeilikheden van een land, waarin de inboorlingen
onder de slechtste arbeidswoorwaarden en met primitieve
middelen werken. De snelle productie met de meest volmaakte werktuigen van het Westen kende men in Palestina
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niet, voor de Joodse immigranten die invoerden. Men had
nooit of althans zelden haast. Alles werkte langzaam en
met dezelfde werktuigen als voor honderden of duizenden
jaren. De Arabier-landbouwer b.v. produceert bijna uitsluitend voor zichzelf en heeft meestentijds land in overvloed.
Hij ploegt met een krom ijzer, een ruw en waardeloos ding,
dat tegen een stootje kan, maar natuurlik ook de grond
niet dan zeer gebrekkig omwoelt. Zijn land van stenen
zuiveren doet hij niet. Als hij een grote steen ontmoet, laat
hij die rustig liggen en ploegt er om heen. Aan een methodiese verdeling van de akkers heeft hij geen de minste
behoefte en hij ploegt zijn voren zoals de fantasie van zijn
langzame ossen dat belieft. Vandaar ook de bochtige voren
en de onregelmatige vorm van zijn velden en veldjes. De
kolonist staat geheel anders tegenover zijn werk. Hij moet
elk plekje van zijn duurbetaalde grond benutten om er uit
te halen wat er bij mogelikheid uit te halen is. Zijn fijner
en teerder werktuigen dulden geen stenen in de grond, die
dus zorvuldig gezuiverd moet worden. Hij heeft meer behoeften, meer kosten en moet alle zeilen bijzetten om de
concurrentie met de inlandse productie te kunnen volhouden.
De vakarbeid staat, in andere vorm, voor hetzelfde probleem.
Talloos zijn de moeilikheden, waarmee de immigranten te
kampen hebben, maar zij worstelen er zich doorheen en
zij overwinnen. Gemakkelik hebben zij het niet, maar ze
zijn tevreden en ik heb er geen enkele gesproken of op
de vraag: — zou je niet liever terug willen naar je oude
wereld? schudde hij heftig het hoofd en antwoordde vol
overtuiging: --0 nee! dat nooit!.... Ondanks alle moeilikheden zijn ze hier tevreden met hun lot en hun harde
arbeid, en blij weg te zijn uit de heksenketel van een ontaarde beschaving, die het meest door de landbouwers als
zodanig gevoeld wordt. Zij voelen zich teruggegeven aan
de natuur en genieten hun zware, maar vrije arbeid in het
gelukkige besef niet meer hun leven te verknoeien voor de
brutale winst van anderen....
Het Landbouwmuseum, bij het Italiaanse Hospitaal gelegen,
is nog niet geheel gereed, maar niettemin reeds zeer interessant. De directeur leidt ons rond en vertelt van al de planten,
vogels, beesten, insecten, die er verzameld zijn, geprepareerd,
opgezet, in alcohol geconserveerd. Een onnoemelik rijke
flora heeft Palestina en de land- en tuinbouwgewassen zijn
er eveneens onbegrijpelik uitgebreid. Onze leidsman laat
ons foto's zien van de ontwikkeling sommiger kolonies,
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van een wild en troosteloos moeras tot een lusthof vol
palmen, bloemen, vruchtbomen, bananenstruiken, met een
kanaal, overspannen met aardige bruggetjes, vriendelike
huisjes, schuilend tussen het groen. Het is allemaal buitengewoon belangwekkend en het enthousiasme, het vurige,
maar rustig-verzekerde idealisme van deze hard werkende
mensen om je heen, warmt je hart....
Dan toetert buiten de auto en wij moeten de rondgang
snel beëindigen, willen wij voor de avond nog in Jerusalem
terug zijn uit Dílb.
Behalve de chauffeur, Rudinger en ik gaat er nog iemand
mee: een oude, witgebaarde patriarch, een Jood uit Amerika,
die eerst sedert kort in Palestina is en elke minuut als
een kostbaarheid geniet. Hij is onbeschrijfelik gelukkig,
nog naar hier te zijn gekomen en in het land der vaderen
zijn laatste levensdagen te kunnen slijten. Op de bergen
bij Dílb plukte hij armen vol bloemen, drukte ze tegen zijn
borst, tegen zijn oud, gerimpeld gezicht en met tranen in
de ogen noemde hij ze bij hun naam en herhaalde al maar
door, verrukt:
-- Zijn ze niet prachtig ? .... Zijn ze niet heerlik ? .... De
bloemen van Palestina ! .... De bloemen van Israel! .... Wie
had dat ooit kunnen denken, dat ik ze nog ooit zien zou
met mijn eigen ogen ? ! .... O, wat zijn ze mooi!.... Wat
zijn ze prachtig ! .... De bloemen van Palestina ! .... Erez
Israel ...
Zeldzaam aandoenlik was deze diepe vreugde, stromend uit
dat oude hart, dat een heel leven lang in heimwee gehunkerd had naar het verre vaderland en nu nog het ongedachte geluk had gevonden.... En hoe vele harten zijn
vervuld van diezelfde verlangens, heel de wereld over?....
O wonder leven ! ... .
Dilb ligt Westelik van Jerusalem, in de bergen. De rit er
heen is verrukkelik. De snelle auto glijdt brommend de
slingerende bergwegen op, schuift over het hoogste punt,
zig-zagt dan weer naar beneden om in een brede zwaai
door een dal te stuiven, en de volgende berg te bestijgen.
Even stoppen wij bij een grote groep woningen, eerst gedeeltelik gereed en bewoond: een arbeiderswijk, gebouwd
in eigen beheer door de bouwarbeiders van kameraad Rudingers bond. Dan vliegen wij weer verder, de hellende wegen langs, bijna alle bezoomd met een laag muurtje, wat
de wegen in het landschap eigenaardig accentueert. Wol176

ken van wit stof jagen om ons mee. Wij vliegen hoog over
een bergrand, zien beneden tegen de helling een groot
Arabies dorp met zijn grijze huizenkubussen, de grauwe
moskee met twee koepeltjes en een lage minaret in 't midden, ver weg, als een kinderspelletje van droge klei. Wij
vliegen langs trage karavanen, wier melancholieke kamelen bellen even luiden boven het brommend geraas van onze
motor. Wij vliegen langs een verspreide troep Bedouïenententen, zwart en gehavend, waar vrouwen om een vuurtje
zitten en in zwarte potten roeren. Het is koud, zo hoog
op de bergen. Een ijzige wind blaast tot op je huid en ik
ben dankbaar als we weer dalen en in de luwte komen.
Een troep langharige geiten, met die prachtige lange oren
slingerend om de kop, stuift voor de auto verschrikt
van de weg, springt van steen op steen en blijft dan verwonderd staan kijken naar ons grommend voertuig. De
bruine herder in zijn flardenplunje brengt de hand aan
voorhoofd en borst, buigt zijn salaam en kijkt ons na, tot
wij om een weghoek verdwijnen.... Wij stijgen en dalen,
en stijgen weer. De chauffeur neemt de scherpste bochten
met vervaarlike snelheid. Rudinger knikt mij met een bemoedigende glimlach toe: ik zal maar niet ongerust zijn,
zo rijden ze hier nou eenmaal en ongelukken gebeuren
er zelden. Wij stijgen weer. Halverhoogte de berg schieten
wij een scherpe hoek om, daar zijn wij bij een barakkenkamp; de kolonie Dilb....
De kolonie Dilb is niet groot. Zij is ook niet weelderig
ingericht. In de houten barak, die wij bezochten vonden
wij kleine kamers, zindelik onderhouden, maar met niet
meer dan het hoogst noodzakelike gemeubeld: een tafel,
een of twee stoelen, een rustbank als bed. Op een plank
tegen de muur wat boeken, een spiegeltje, een paar plaatjes. Verder niets. Geen spoor van enig comfort, van enige
luxe. Maar door de kleine vensters opende zich een wijd
panorama over het dal en aan de overzijde lag de berg,
die de kolonie bewerkt heeft en die nu de eerste druiven
heeft voortgebracht, want het is een wijngaard geworden.
En de oogst is goed geweest, de .beste druiven van het land
hebben zij geteeld.
Een kolonist die jiddish spreekt, gaat met ons mee. Hij
draagt een bril en is tenger gebouwd, smal van schouders
en met kleine handen, die allerminst de geschikte handen
lijken voor een boer. En zo was de meerderheid van de
kolonisten, die ik in Dilb zag: mensen, niet gebouwd voor
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het zware werk van de Palestijnse landbouwers, eer als
stedelingen gevormd, die noch de wijdheid der vrije luchten kennen, noch de moeiten van de harde strijd met de
weerspannige grond, die niet voortbrengt dan na onderworpen te zijn. Maar deze kolonisten hebben niettemin
de overwinning behaald en al hebben zij niet de robuste,
schonkige bouw der boeren, in een paar geslachten zal dat
tekort ingehaald zijn; en hun meerdere intelligentie zal
hun een voorsprong blijven geven op het achterlike ras
van inheemse landbouwers, die alles doen, zo als ze het
doen, omdat hun overgrootvaders het ook zo deden.
De kolonisten van Dub beschikten over twee berghellingen,
die ongeveer in een rechte hoek op elkaar liggen. Een
dier hellingen is gereed, aan de andere wordt begonnen.
Twee jaar hebben ze met vereende krachten gezwoegd om
die helling zo ver te krijgen, dat hij kon voortbrengen. Twee
jaar van noeste, rusteloze arbeid zijn nodig geweest om de
grond te ontstenen, om de terrassen te bouwen, met stenen
muren afgewerkt, zonder welke terrassenbouw het gewas
mèt de aarde van de hellingen zou spoelen bij de hevige winterregens. Nu ligt de helling daar, open zijn donkere flanken, geordend de wijngaarden er over, de jonge olijfbomen
langs de lijnen. Het is een prachtig gezicht en je hart gaat
open als je ogen dwalen over dit geweldige stuk werk van
mensenhanden, en je het vergelijkt met de hellingen rondom,
grijs-en-bruin, bespikkeld met talloze vlekken en vlekjes
der witte stenen, rotsblokken en klippen. De kolonisten
ook kijken er naar, met dromende ogen en zij glimlachen
stil voor zich heen, bescheiden overwinnaars, vol van de
diepe, vreugdige voldoening van de arbeid. En hun ogen
worden hard en heerszuchtig als ze de blik wenden naar
de helling achter de stallen, waar nog alles stenig en kaal
is, en wacht op het werk hunner handen, om ook te ver
vruchtbaar veld. Zij zeggen niet veel. Deze uit-anderi
Europese steden gekomen joden, de handenarbeid ontwend, intellectuelen veelal, hebben al de zwijgzaamheid gekregen van de boer, die in zijn werk verdiept, geen andere
gedachten kent dan die aan zijn akkers, aan het zaaien
en oogsten, aan al de blijde moeiten van de zware arbeid.
Zij zijn stille, tevreden mensen geworden, in zichzelf gekeerd, los van het oude leven en geen was er onder, die
met ijdele trots en druk misbaar wees, wat ze allemaal
volbracht hadden, complimenten verwachtend van de toevallige bezoeker. Zij vroegen niet naar Europa, zij keken
178

even op, groetten vriendelik hun: ,,Salaam !" en werkten
door, als je hun niets vroeg. En er was toch veel van de
stoerheid der landbouwers in hun doen, al leken de meesten te tenger voor dit werk nog.
De enigen, die in Dilb in een goed gebouwd stenen huis
wonen, zijn de koeien. Die gaan in verzorging vóór de
mensen, wijl zij om hun plicht te kunnen doen, meer verzorging behoeven. Zij hebben een goed gebouwde, zinde lik onderhouden stal. Ik trof er een landgenote: een Hollandse koe, die was aangekocht om te beproeven het Arabiese ras te verbeteren en te veredelen, Ook enkele beesten
uit Noord - Duitsland waren er. Maar deze Europeanen
waren nog niet helemaal geakklimatiseerd en kwijnden een
beetje. De Arabiese koeien zijn beniger, smaller met langere, scherpe horens en een smalle kop. Ze worden door
de Arabieren ook gebruikt als trekdieren en geven dan
weinig melk. Maar als melkkoeien verzorgd geven zij behoorlike hoeveelheden en de kolonisten van Dilb zetten
hun Arabiese buren in verbazing door de plassen melk,
die zij de dieren aftappen, het tienvoudige ruim van wat
haar vroegere meesters van haar loskregen.
Dilb voorziet een voornaam deel van de arbeidersbevolking van Jerusalem van melk en boter. De kolonie wordt
communisties bestuurd. Ieder doet het werk, waartoe hij
door lichaamskracht en neiging het meest geschikt is en
ontvangt uit de algemene opbrengst wat hij voor zijn leven
nodig heeft. Geld zien zij liefst zo weinig mogelik. Zij ruilen hun producten voor wat zij zelf behoeven: eten, kleren,
werktuigen en beperken het gebruik van geld tot het volstrekt onvermijdelike. En de kolonie is een voorbeeld van
practies beheer, van logiese en zakelike bedrijfvoering, van
harde, toegewijde arbeid.
Er is ook een gediplomeerd onderwijzer in de kolonie. Hij
leert de kinderen hun Hebreeuwse moedertaal, lezen en
schrijven en verder alles wat een mens moet weten om
zijn geest te kunnen ontwikkelen. Er zijn echter maar wei
kinderen, niet genoeg om hem de hele dag werk te-nig
geven. Als hij dus zijn intellectuele taak volbracht heeft,
trekt hij zijn werkkiel aan en sjouwt mee in de stallen of
op de akkers. En zo deelt hij als gelijke mee op in de
voortbrengst van de kolonie.
Niet alle kolonies der immigranten werken communisties.
Er zijn er ook, waar het principe van de persoonlike eigendom op de voorgrond staat en waar elke familie haar eigen,
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afzonderlike stuk grond heeft om te bewerken en heel de
opbrengst voor zichzelf besteden kan, ten minste als zij
de grond en het gereedschap vrij verdiend hebben door
hun arbeid. De algemene indruk is echter, dat de prikkel van
de particuliere eigendom het werk niet gunstiger beïnvloedt
dan het ideaal van de gemeenschapsarbeid. De uitkomsten
der communisties werkende kolonies zijn zeker zo goed
als die der andere. Al is het ook een feit, dat de vrouwen
er, evenmin als in Sovjet-Rusland, gesocialiseerd zijn!
Ik ging, na een hartelik afscheid van de kolonisten, uit
Dilb weg met het gevoel, dat ik iets heel moois gezien had.
Wellicht met een stille afgunst in het hart. Een heimelike
jaloezie tegenover die rustige werkers daar in die schone
bergstreek, onder de wijde hemel van Palestina, die in het
bewustzijn van hun vrijheid en de verwerkeliking van hun per
soonlik ideaal, weg uit het razende tumult van het moderne
Europa, teruggekeerd tot de natuur hun werk mogen doen
als vrije mensen, en leven zoals hun hart hun dat ingeeft.
Onze oude Amerikaanse metgezel was verrukt. Hij benijdde
die jonge, sterke mensen, en vervloekte het lot, dat hem
tot in zijn grijsheid had vastgehouden in het verre land
der ballingschap, en zijn smart werd enkel gelenigd door
het blijde bewustzijn, althans in Erez Israel te mogen
sterven.
— En jij blijft toch zeker hier? vroeg hij mij vol geestdrift.
Ik vertelde hem, dat in Haïffa een wit stoomjacht op me
lag te wachten en dat ik van plan was daar in een paar
dagen weer mee weg te varen. Hij was ontsteld en verontwaardigd, zei niet te begrijpen, hoe zo'n jonge Jood, na
Palestina gezien te hebben, de euvele moed kon vergaren
om het weer te verlaten. En hij kalmeerde eerst een weinig,
toen ik hem nederig bekende, geen jood te zijn. Toch informeerde hij nog:
— Maar als je een Jood was, dan bleef je toch zeker hier?
— Dan bleef ik hier, zei ik overtuigd.
Toen was hij tevreden en drukte mij hartelik de hand....
Langs een andere weg reden wij naar Jerusalem terug.
Ergens midden in een prachtig berglandschap, op een helling, die de zoelste wind vangt, hielden wij stil en stapten
uit. Daar was het arbeiderssanatorium in aanbouw, naar
het ontwerp van een Joods architect, uitgevoerd door de
cooperatief werkende bouwvakarbeiders. Het schoot al
aardig op; een gedeelte was al onder dak, de rond ge
steenbrokken voor de pilaren in de voorgevel lagen-houwen
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geordend klaar om opeengezet te worden. Wij bekeken het
grote gebouw van alle zijden en bewonderden de degelike
en keurige afwerking van alle onderdelen en het was een
vreemde gedachte, dat de meeste van de mensen, die dit
gebouw neerzetten voor enkele jaren nog nooit een troffel,
kalkbak, hamer of beitel in de hand gehad hadden.... Het
sanatorium voorziet in een dringende behoefte, want, ik
zei het al eerder, de immigranten hebben nog al moeite
zich te akklimatiseren en de ziekenkassen der vakverenigingen hebben het zwaar te verantwoorden. Nu zullen binnenkort de arbeiders, die in de moerassige lage dalen een boosaardige koorts hebben opgedaan, zowel als zij, wier longen
niet gezond zijn, hier in dit heerlike bergklimaat, in de
versterkende geur der pijnbomen, temidden van de frisse
weelde der bloemrijke berghellingen, nieuwe levenskracht
komen vergaren, verzorgd naar de beste methoden der
moderne wetenschap, om dan met frisse moed het werk
hunner idealen weer op te nemen.
Kameraad Rudinger gaf mij een boekje met een overzicht
van het werk der in zijn bond verenigde bouwvakarbeiders,
een verslag van 1921—'23 van de „General Federation of
Jewish Labour in Palestina." Het bevatte, behalve een reeks
foto's, een klein histories overzicht van de wording en
groei der cooperatie, waaraan ik voor u het volgende ontleen:
„De Misrad La-avodot Ziburiot u-Binjan" (Bureau voor
publieke en bouwwerken) is de aannemerscentrale van de
„Algemene Joodse arbeidersorganisatie in Palestina." Het
neemt onder eigen verantwoordelikheid der arbeiders bouw werken aan in steden en dorpen, en wegen -, straten -, spoorwegen- en bruggenbouw, drainage en bevloeiïngswerken, inrichting van waterleidingen, enz.
De omstandigheid, dat de immigrerende Chaluzim (Joodse
kolonisten) in de jaren 1920—'21 voor het grootste deel niet
dadelik in de landbouw konden worden tewerk gesteld,
werd oorzaak, dat de arbeidersorganisaties naar nieuwe wegen
zochten om de immigranten aan werk te helpen. De aanleg
van de heerbaan Tiberiash-Sembach, die in de zomer van
1920 door de militaire overheden van Palestina., zonder de
tussenpersonen van ondernemers of bemiddelaars, direct
aan de arbeiders werd gegund, betekent het begin van een
nieuw tijdperk in de arbeid van de Joodse immigranten.
Van dat ogenblik af begonnen de vakverenigingen dergelijke
werken op eigen verantwoording aan te nemen en toen in
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het begin van 1921 het algemeen vakverbond gesticht werd
(Histadrut Haovdim Haklalit), was meteen het instituut
gegrondvest, dat de hele cooperatieve werkzaamheid van
de organisatie overnam.
In de eerste periode van zijn bestaan, belastte de Misrad
zich hoofdzakelik met de uitvoering van publieke werken.
Er werden ongeveer 75 K.M. heerweg en 15 K.M. spoorweg aangelegd. Het grootste deel van deze werken kreeg
de Misrad van de regering, het overige van verschillende
joodse instellingen en kolonies. De arbeider, die voor het
meerendeel aan geen enkele soort zware arbeid gewoon
was, werd snel met dit werk vertrouwd en veroverde zich
de wegenbouw in al zijn onderdelen: afgraven en gelijkmaken, steen uitgraven en breken, houwen, pleisteren, boren,
enz. De werken wekten de grootste tevredenheid bij de
opdrachtgevers.
In het begin van 1922 waren ongeveer alle publieke werken, die het bureau aangenomen had, gereed. Met de hulp
van het Zionistiese kredietwezen begon nu een uitgebreide
werkzaamheid op het gebied van de bouwerij in het Joodse
milieu. De Misrad opende zich een nieuw arbeidsveld, waarop zich zijn bezigheden tot heden toe concentreren. Vele
arbeiderswijken, particuliere huizen en gebouwen werden
en worden uitgevoerd, alsook straten en landwegen aangelegd,
bruggen uit steen en hout, drainage en boringen. De Misrad
werkte einde '23 reeds op 35 plaatsen in Palestina, overal
verspreid. Regelmatig hield het bureau 1500-2000 arbeiders
aan het werk. Ongeveer 4000 geschoolde arbeiders werden
onder zijn leiding gevormd. De Misrad heeft een technies
bureau, waarin de beste vaklieden van het land werkzaam
zijn. Ook met de bereiding van de bouwstoffen voor zijn
werken houdt het bureau zich bezig en voor dit doel heeft
het enige steengroeven verworven, tegel- en cementfabrieken
gesticht en pannebakkerijen (bij Jaffa).
De Misrad is nu het voornaamste ondernemerslichaam en
de grootste werkgever van de Joodse arbeiders in het land.
De kollectieve kracht der arbeiders, van gemeenschapsgevoel en kameraadschap doortrokken, het gemeenschappelike
verantwoordelikheidsgevoel voor de uitkomsten van de
arbeid, daarin schuilt het geheim van het succes der Misrad
in het verleden en zijn waarborgen voor de toekomst.
Om enig idee te geven van wat de boven aangehaalde
werken betekenen, geef ik uit hetzelfde boekje nog een
overzicht van de uitgevoerde opdrachten in de jaren 1921—'23.
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De getallen zijn in Egyptiese ponden, het gangbare geld
in Palestina, die iets meer waard zijn dan het Engelse
Pond Sterling, dus zowat overeenkomen met de Nederlandse
geldwaarde van twaalf gulden:
1. Openbare werken:

Grote wegen voor de regering . . . . . . . . . . 182.000
Zijtakken der spoorwegen . . . . . . . . . . . . 15.000
Stratenaanleg en nivelleringswerken in de Steden Tel
Aviv, Haifa, Jerusalem en Tiberias . . . . . . . . 50.000
Drainage en wegenbouw in landbouwkolonies. . . . 48.000
295.000
2. Bouwwerken:

Gebouwen voor de regering . . . . . 10 gebouwen, 20.300
Nieuwe stadswijken en particuliere huizen 357
•
182.500
Fabrieken, kantoren en magazijnen . . 6
22.500
56.800
Gebouwen in landbouwkolonies . . . 195
568 gebouwen,282.100
N

577.100

Voor een zo jonge instelling zeker een prachtig resultaat,
dat bewijst met hoeveel energie er gewerkt wordt en hoop
geeft voor een toekomst, waarin men zich de arbeid bevrijd
denkt van de banden, die hem onder het tegenwoordige
werkgeverssysteem beknellen en tot een soort lelike slavernij
vernederen.
Ziehier wat ik van de Zionistiese arbeid in Palestina zag
en hoorde. Het is uit de aard der zaak weinig, maar toch
genoeg geweest, om mij voor mijzelf de overtuiging te ver
dat de terugkeer van de Joden naar het oude vader--schafen,
land heel mooie resultaten belooft, mits zij in groot aantal
plaats heeft en voorlopig nog stevig gefinancierd wordt
zonder al te veel illusoire verwachtigen van dadelik voordeel uit deze geldbelegging. Palestina kan een rijk land
worden, als het degelik gekoloniseerd wordt en in het groot.
Nu is het nog grotendeels een woestenij, wachtend op de
handen die het ontginnen zullen.
De mensen uit de beweging, die ik er sprak en zag werken,
waren allen vol goede moed, vol geestdrift en idealisme,
zich volkomen bewust van de moeilikheid der problemen,
die zij moeten oplossen, maar geen moment door dit bewustzijn uit het veld te slaan. Frisse, open gezichten, prettige,
daadkrachtige mensen, die weinig praten, maar zo veel te
meer doen. Mensen, waar je spoedig vertrouwen in stelt
en waar je met zekerheid iets van verwacht. Ik stel er prijs
op te verklaren dat de Zionisten met wie ik sprak, die mij
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op mijn vragen inlichtten, geen van allen trachtten mij de
dingen mooier te laten zien dan zij waren. Zij antwoordden
rustig en zakelik op mijn vragen, verbloemden de bezwaren
niet, bluften niet, zochten mij niet te overreden van hun
gelijk of voortreffelikheid. Ze zeiden: — zo zijn de feiten,
dat zijn de cijfers .... en kijk verder maar es rond en
bepaal daarnaar uw oordeel.
Het spijt mij, dat ik geen tijd had om meer te zien, meer
kolonies te bezoeken, meer mensen te spreken. Maar het
weinige, dat ik gezien heb, heeft mij een grote sympathie
gegeven voor de Joodse immigranten in Palestina, een diepe
eerbied voor hun moeilik en zwaar, doch schoon werk, een
grote genegenheid voor hun eerlike, idealistiese persoonlikheden, een goede verwachting ook van de resultaten van
hun voortgezette arbeid. Er is iets heel moois aan de gang
in Palestina! ....
Toen ik in Jerusalem terug was, ging ik een kop thee drinken
in een „Internationaal Restaurant", dat op het plein was,
waaraan ook ons hotelletje lag. De eigenaar was een Arabier
in Europese klederdacht met een fez op, maar een trouw volgeling van de Profeet. Altijd zat of liep hij met zijn Mohammedaanse rozekrans in zijn vingers en murmelde gebeden. Je at er behoorlik en goedkoop. Altijd zaten er
Engelse soldaten, die er op het eten geabonneerd waren.
Ik zat dicht bij het raam en keek naar de gasten van het
Arabiese café, dat een paar huizen verder was en altijd mijn
volle belangstelling had. Een menigte Arabieren zat er op
taboeretten en dronk er koffie en verfrissende limonade.
De meesten hadden een narghileh ') bij zich staan en rookten.
De narghilehs waren het eigendom van de zaak. De gasten
brachten hun eigen barnstenen, ivoren of benen mondstuk
mee en er is geen beter symbool van waardige zwijgzaamheid denkbaar dan zo'n getulbande Oosterling in zijn wijd
gewaad, zittend op zijn laag taboeretje, en rokend zijn
narghileh. Er werd echter ook gepraat door in groepjes
bijeenzittenden, druk en hartstochtelik gepraat, met veel beweeg van bruine handen uit wapperende, wijde mouwen
en geflikker van levendige ogen in donkere, baardige gezichten. Tijdenlang kon ik daarnaar zitten kijken, zonder
mij ooit een seconde te vervelen, zo boeiend was dat bonte
tafereel van Oosters leven voor dat Arabiese café in de
') Turkse waterpijp.
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zon of daarbinnen in de grote, schemerige ruimte, waar
het ook vol zat met koffie slurpende en narghileh- zuigende
gasten, waartussen de onverstoorbare bedienden rustig en
geruisloos door schreden om alles aan te dragen, wat de
heren commandeerden.
Deze maal zou het echter niet zo waardig en rustig aflopen
als ik dat gewend was. Plotseling toch werd de bezadigde
rust op wel onverwachte wijze verstoord: een heftig geschreeuw brak los, de wijsgerige gasten van het Arabiese
café vlogen van hun taboeretten op en schenen alle tegelijk
in wilde woede te ontsteken. Alles drong naar de uitgang
en voor iemand het kon vermoeden, was daar plotseling
een hevig gevecht ontbrand, dat niet beperkt bleef tot de
nauwe ingang van het café, maar in weinige ogenblikken
zich verspreidde over het plein. De Engelse soldaten en ik
wilden naar buiten om te zien wat er eigenlik gebeurde,
maar de kalme waard van ons restaurant deed de deur op
slot en zei:
— De heren doen beter maar achter de vensters te blijven.
U kunt hier alles prachtig zien zonder gevaar te lopen ook
iets mee te krijgen van de weldaden, waarmee die brave
lieden buiten elkaar overladen.
Er was veel voor dit standpunt te zeggen, want de brave
lieden buiten maakten niet de indruk, dat zij met hun krijgshaftige bezigheid een bepaalde bedoeling hadden. Er moest
iets geheimzinnigs gebeurd zijn, dat hen tot redeloze woede
had opgezweept, in welke geestestoestand zij er behagen
in schiepen los te ranselen op alles wat hun voor de voeten
kwam. Ik mag niet verhelen, dat de Engelse soldaten zich
uitbundig verheugden om de warmte, waarmee die Arabieren
elkaar te lijf gingen, en evenmin, dat ik zelf sterk geboeid
werd door het wilde gevecht op het plein, al besef ik dat
dit alles zedelik niet te verantwoorden is. Maar het was
een zo schilderachtig gezicht, heel dit plein vol kleurig geklede Arabieren in heftig beweeg, al deze uit wijde mouwen
zwaaiende vuisten, waarvan de meesten kranige stokken
voerden, al die breeduit wapperende gewaden van groen
en geel en rood en bruin, die mantels, die tulbanden. die
fezzen met hun zwierige kwasten.... al die woeste bruine
tronies met de fanatiek blinkende ogen.... en het vervaarlike
geschreeuw en gegil daarbij. En dat alles op een plein, met
Moorse gebouwen omringd en beschenen door het geelrode
licht van een dalende zon.... het was zeldzaam boeiend,
en het had iets onwezeliks, dat nog sterker tot je sprak,
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omdat je van de aanleiding tot deze veldslag niets wist of kon
ontdekken. Het was allemaal zo verrassend en zo vreemd onbegrijpelik, dat het voor je werd als een episode uit een oud
sprookje, waarin een menigte mensen, plotseling door betovering bevangen, als razend begint te dansen of te vechten, tot
de boosaardige tovenaar zijn genoegen gelachen heeft en
de betoverden hun zinnen teruggeeft, waarop zij elkaar ver
onthutst in de murwgeslagen gezichten kijken...-wonder
Het was inderdaad allerzonderlingst! Heel het plein was
herschapen in een slagveld. Overal holden woedende Arabieren, sloegen als bezetenen op elkaar in met stokken, vuisten
en taboeretten, schopten en trapten elkaar zonder dat de
toeschouwer iets van twee welonderscheiden partijen ontdekken kon. Want twee woestelingen, die samen een derde
afgetuigd en op de vlucht gedreven hadden, grepen onverwijld
elkaar bij de lurven en rolden als vechtende honden door
het stof. Ik zag een Arabier uit een zijstraat komen aanhollen, met zijn pantoffels in zijn hand, die hij blijkbaar
uitgetrokken had om harder te kunnen lopen. De stakker
had het best wat meer op zijn gemak kunnen doen, want
nauweliks was hij op het toneel van de strijd verschenen
en deed zijn mond open om te vragen, wat er aan de hand
was, of hij kreeg van een der talloze kemphanen een stokslag midden in zijn gezicht, die wij achter de gesloten deur
op twintig pas afstand hoorden aankomen. Hij liet zijn
sloffen vallen en sloeg de handen voor zijn gezicht, waarop
hij dadelik een dracht stokslagen kreeg van drie, vier zijden
tegelijk. Toen liet hij zijn sloffen maar in de steek en sloeg
huilende op de vlucht, wat voor minstens acht bezetenen
het sein was om hem hun taboeret achterna te smijten....
De Engelse soldaten rolden tegen elkaar aan van het lachen,
en zelfs de waard en zijn stoicijnse kelner verwaardigden
zich flauwtjes te glimlachen. Wat mij betreft, ik was te verwonderd om veel te lachen, al amuseerde ik mij bij dit
vreemdsoortig gevecht eveneens nog al. Nooit had ik deze
waardige Oosterlingen in staat geacht tot zo malle en on
begrijpelike razernij!.... Zij vochten met iedereen, die maar
onder het bereik van hun handen of hun stok kwam en
sloegen er onbarmhartig op. Het was volmaakt een tafereel
van een komiese betovering.... En de opheffing van de
ban werd gebracht door een afdeling Egyptiese Politie, drie
te paard en een menigte te voet....
Al een paar maal had ik het genoegen u iets te vertellen
van het kordate optreden van dit keurkorps ordebewaar186

ders. Nu, deze keer overtroffen zij zichzelf ! .... Als een wervelwind stoven zij tussen de vechtende menigte in, zwaaiend
met hun vervaarlike gummiknuppels van in Europa nooit
vertoonde afmetingen. De ruiters reden alles wat voor
hun paarden kwam eenvoudig ondersteboven. De helden
te voet sloegen met hun twee duim dikke knuppels op
ruggen en hoofden, en ieder, die een klap met zo'n instrument kreeg, lag op het zelfde ogenblik plat tegen de grond
en zei de eerst momenten daarna geen stom woord. Algemene schrik onder de vechtersbazen! Ieder zocht in grote
haast een goed heenkomen, maar nu openbaarde zich toch
ook weer een aandoenlik gevoel van solidariteit tegenover
het ongeluk, want wie maar enigszins kon sleepte een platgeslagen makker of vijand mee. Ze liepen, dat hun sloffen
over hun hoofden vlogen. Ze lichtten hun lange gewaden
tot boven hun knieën op, om beter vooruit te kunnen komen. En ze gilden van schrik en van angst voor de neersuizende gummiknuppels der agenten .... Het gevecht verliep snel. In een paar minuten was er geen strijdlustige
Arabier meer te zien. Al het heilige vuur was uitgedoofd
onder de regen van stokslagen, die over hun verhitte hoofden was neergesuisd. En in het Arabiese café schoolden
zij samen, zochten een heel taboeretje te bemachtigen, ten
einde op gepaste wijze uit te rusten van de doorgestane
vermoeienis en angst. Een stuk of wat, die pas te laat de
gevolgen van de herstelling der orde door de overheid te
boven kwamen, en opkrabbelden, toen de agenten weer
tijd hadden om aan iets anders dan ranselen te denken,
werden beetgepakt en naar het bureau gesleept. Bij het
minste verzet kregen zij een nieuwe haal met de knuppel
over het hoofd, die hen opnieuw te slaperig maakte om
nog precies te weten wat er met hen gebeurde.... Op het
plein liepen de eigenaar van het Arabiese café en twee zijner bedienden, en verzamelden met trieste gezichten de
treurige overblijfselen van de taboeretjes, die men als projectielen had gebruikt.... Mijn vrienden, de Engelsen, snikten nog wat na en vertelden elkaar, dat het net op tijd
afgelopen was, want dat zij zich anders onver mij delik een
ongeluk gelachen zouden hebben. Onze gebeden mummelende waard zette de deur weer open. Het was weer rustig
op het plein. Alleen liepen er een paar politieagenten rond,
die te laat gekomen waren om aan de algemene afslachting der vechtenden mee te kunnen doen en daar blijkbaar
geweldige spijt van hadden. Zij liepen tenminste rond met
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ontevreden gezichten, de hand op de greep van hun knuppels, dreigend kijkend naar de argeloze voorbijgangers. De
politieruiters draafden zachtjes het plein in de rondte,
en lachten tevreden tegen elkaar en tegen de Arabieren, die weer buiten zaten voor het café, en die bescheiden voor zich zagen in het bewustzijn, dat ze een
schandelike nederlaag geleden hadden. Maar zij hielden
zich groot, dat moet ik hun nageven. Zij keken niet bang
meer en zij klaagden niet. Zij verbeten met vaste wil
hun pijn, die niet gering moet zijn geweest, want er zaten er met striemen op hun gezicht van een vinger dik,
met builen als kippeneieren op hun voorhoofd, met gezichten vol schrammen en scheuren, waar het bloed overvloedig uitliep.... Ik heb bij de politieagenten en bij getuigen
van het begin van het gevecht eens geïnformeerd, waaraan
de algemene woede van deze razende vechtersbazen te
wijten was geweest. Niemand wist het. Iedereen haalde de
schouders op en zei vaag:
— Och.... zo maar....
Enfin, voor een vechtpartij, die ,.zo maar" losbrak, hadden
ze er ferm opgetimmerd, en zij hadden ons de tijd wel
kort doen vallen met hun fantastiese filmvertoning in de
open lucht....
Een kleine schoenpoetser met een juweel van een installatie, klampte mij aan, wijzende op mijn laarzen, die inderdaad deze maal dik onder het stof zaten van een ge
dag zwervens langs stoffige wegen en straten. En-hel
daar ik bij Mr. Van Vriesland met dezen en kolonel M.,
een Engels lid van de Zionistiese Executieve, moest gaan
eten, stond ik de kleine zwerver toe mijn laarzen weer in
toonbare toestand te brengen. Zo'n bewerking is in hoge
mate vermakelik voor wie niet met de manieren der schoenpoetsers uit het Oosten vertrouwd is! Zodra je de zaken
permissie gegeven hebt tot zijne kunstbewerking, be--man
schouwt hij je als zijn ondergeschikte, die al zijn bevelen
en aanwijzingen snel en zonder praatjes heeft op te volgen.
Hij is bovendien spaarzaam met zijn woorden, doet liever
alles af met imperatieve gebaren. Hij klopt b.v. met zijn
borstel op zijn kistje en geeft je tegelijkertijd een tikje op
je linkervoet. Dat betekent: — zet onmiddellik je linker voet
op mijn kistje. Als je hem niet dadelik begrijpt, herhaalt
hij ongeduldig zijn mimies bevel, en helpt ook dat nog niet,
dan snauwt hij je toe:
— Linker voet!.... Hier ! ... .
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Volmaakt op de toon van een Pruisiese gardeluitenant van
vóór de revolutie, of na de revolutie, als u dat beter lijkt.
Zo heb je een hele massa bevelen te begrijpen en op te
volgen, want er gebeurt heel wat met je laarzen eer ze
waardig gekeurd worden weer het plaveisel der straten te
drukken! Ze worden eerst afgeborsteld, dan met zeepsop
gewassen, daarna ingesmeerd met een of ander blinkmiddel,
vervolgens blank gepoetst met een borstel, daarop nog eens
met een zachte lap bewerkt en eindelik komen dan nog je
hakken en de randen van je zolen aan de beurt om met
een klein borsteltje met donkerder spul te worden behandeld.
Een energieke tik met de borstel op het kistje betekent,
dat je je voet kunt weghalen, want dat het ingewikkelde
proces is afgelopen.
— Hoeveel? vraag ik de kleine, in onbeschrijfelik vieze vodden gehulde arbeider. Hij heft zijn leuke bruine snoet naar
mij op en zegt zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken:
— Five shilling.
Dat is drie gulden! Ook ik vertrek geen spier van mijn
gezicht, grijp in mijn zak, en geef hem een stukje van twee
piasters, omdat hij zo'n lollig onbeschaamd snuit heeft.
Dat is een kwartje. Hij bijt even op het zilverstukje, laat
het op de stenen vallen, steekt het dan in zijn zak, glunderend:
— Thanks, sir.
En zeer tevreden met zijn loon, dat juist het twaalfde is van
wat hij gevraagd heeft, gaat hij zijns weeg. Zo doet men
zaken in het Oosten ! .... En niet alleen met schoenpoet

sers. Ik krijg er dadelik daarop een nieuw bewijs van.
Mijn weg voert mij langs de winkel van Bethsalel, de kunstnijverheidszaak van Jerusalem. Ik zie er zilveren filigraanwerk staan, en ga er een sigarettenpijpje kopen, dat ik een
vriend beloofd heb voor hem mee te brengen. Er zijn heel
mooie dingen binnen, koperdrijfwerk, inlegwerk in hout,
weefsels, halfedelstenen in artistieke vatting. Ook echter
de grofste rommel. Ik geef de winkelier daarover mijn verwondering te kennen. Hij haalt de schouders op.
— Dat moet ik wel doen, meneer. Als ik die vuiligheid niet
voor de ramen heb, komen de Amerikanen niet binnen.
Als ze eenmaal binnen zijn, verkoop ik ze ook de goeie
dingen wel es, maar toch in hoofdzaak de rommel. Echt
goed is natuurlik altijd kostbaar, maar aan de rommel is
veel meer te verdienen, en je moet ten slotte ook zaken doen.
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En iedereen denkt er zelf verstand van te hebben. Nou, dan
moeten ze het ook maar zelf weten.
Hij laat mij een speeltafel zien van prachtig inlegwerk, wit
en zwart. Er is een kaarttafel in, een schaakbord, een dambord, een trik-trak-bord. En overal datzelfde fraaie inleg
-werkmt
Oosterse motieven.
— Mooi, hè? vraagt hij. Echt antiek Damasceens mozaiek.
Kunt u hebben voor vijftien pond.
Ongelovig kijk ik hem aan. Dan zeg ik vast overtuigd:
— Dus namaak?
De winkelier lacht.
— Natuurlik! zegt hij. Dat ding zou immers minstens honderd pond en meer moeten kosten, als het echt antiek mozaiek uit Damascus was. Maar ze willen met alle geweld
die dingen hebben. En ze zijn zo uiterst zeldzaam, dat je
er bijna nooit een tegen komt.... Nou, deze is hier in mekaar gezet, maar het inlegwerk komt uit Berlijn, wordt daar
machinaal gemaakt en voor vijftien pond kan ik 'em royaal
leveren, hoor. Hij is mooi, maar hij is niet echt, en je kunt
hem in Europa goedkoper bestellen! Trouwens, negen tiende
van de „Oosterse" dingen, die je hier koopt, komen uit Duitsland en Tsjecho- Slowakije !"
Het was wel een aardig practies lesje in de manier, waarop
de toeristenportemonnaies worden gesneden in de landen,
die zij in menigten bezoeken, en die zij (beweerde ik het
al niet eerder ?) grondig bederven en degraderen tot oorden van afzetterij en schunnigheid in alle variaties!.... Van
deze tafel zou ik overigens nog eenmaal horen gewagen.
Na het eten ging ik met Mr. Van Vriesland thee drinken
bij de Nederlandse consul, de beminnelike heer Kan, die
een vriend van Mr. Van Vriesland was, en gaarne landgenoten een genoegelike avond bereidt. En het was zéér ge.
noegelik ! Mevrouw Kan schonk Hollandse thee, de consul
presenteerde Hollandse sigaren, en wij praatten lang over
alles en nog wat, over Holland en over reizen en over het
Oosten en over het Zionisme, en wat het al tot stand gebracht heeft en nog tot stand brengen zal wellicht. Zo'n hele
avond Hollands praten in een zo ver, vreemd land, dat doet
je goed. Het is net of je in eens veel dichter bij huis bent,
en.... of je deze vriendelike mensen, die je vandaag voor
het eerst ziet, al lang gekend hebt....
Toen wij weer buiten kwamen, hing een grote, droefgeestige maan laag in de hemel en goot een gele schijn over
de velden en over Jerusalem, dat vlak bij ons als een oude,
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verbrokkelende burcht tegen de klare nachtlucht getekend
stond. En in eens overviel mij weer dat gevoel van ongelovige verwondering, dat dit werkelik Jerusalem was, en
werkelik Palestina, het Heilige Land, en dat ik het wel
waarlik was, die daar liep en niet een ander en ook, dat
ik niet droomde....
Wij hadden een auto gehuurd, die ons van Jerusalem
terug zou brengen naar Haiffa, dwars door de schone
landen van Judea, Samaria en Galilea. 's Morgens om zes
uur zou de wagen voor komen, en dus had ik onze Italiaans sprekende vriend en bediende verzocht ons om vijf
uur te wekken. Wat hij met veel vertrouwen inboezemende gebaren had beloofd. En herhaaldelik had bij verzekerd,
dat hij mij goed begrepen had en uitgeroepen, tot onuitsprekelike verbazing van zijn collegaas:
— Alle cinque, signore ! .... Alle cinque! SI! SI! alle cinque!
De badmeester had hem ten overvloede nog eens zijn vijf
vingers voor de neus heen en weer gezwaaid, en dat gebaar hadden de drie bedienden dadelik gezamelik herhaald,
en daarbij heel ernstig geknikt en op het zakje gewezen,
waarin mijn horloge stak. Vergissen was dus uitgesloten,
en toen de menagemeester, die niet graag iets verzuimde,
onze wekker nog eens in het Engels verzekerd had, dat
hij hem zonder mankeren de nek om zou draaien als hij
vergat ons wakker te maken, een en ander verduidelikt
met onmiskenbaar dreigende handbewegingen, gingen wij
die nacht rustig naar bed, overtuigd, dat wij op tijd gereed zouden staan om in de auto te stappen.

Wij sliepen de slaap van rechtvaardige en doodvermoeide
toeristen, die in één dag meer merkwaardigs aanschouwd
hebben dan een meer normaal aangelegd mens in een geheel jaar.... En toen ik wakker werd, en een lucifer aan
omdat het verdacht schemerde en ik dus weten wou-stak,
hoe laat het was, kwam ik tot de verwonderlike ontdekking, dat het precies zes uur was. Ik schrok in eens klaar
wakker, sprong het bed uit en gaf een noodsignaal, dat
mijn beide reisgenoten ijlings deed opspringen, niet anders
menende of de „Meteor" was op een blinde klip gestoten,
en zou onverwijld in de diepte verdwijnen. Naar de uitdrukkingen van de menagemeester te oordelen, vond deze
de ramp, die ons getroffen had echter vrij wat ernstiger.
Hij putte zich uit in merkwaardige uitdrukkingen, die alle
eindigden met bedreigingen tegen het leven van de plicht191

vergeten schurk, die verzuimd had ons op tijd te wekken....
De badmeester en ik deden voor hem niet onder, zodat
het er bedroefd uit begon te zien voor de lange Arabier,
die zozeer onze moordlust had gaande gemaakt. Haastig
schoot ik in mijn broek, gooide de deur van ons slaapsalet open en begon in de handen te klappen, gelijk bekend de methode, waarop je in het Oosten een bediende
roept: we moesten onze rekening nog betalen. Maar er
verscheen niemand, zelfs niet, toen wij gedrieën in onze
handen begonnen te klappen! Wanhopig maakten wij toilet, in grote haast, want ieder oogenblik kon de auto voor
rijden, en aangezien wij een rit voor ons hadden van minstens zes en een half a zeven uur, de „Meteor" om vier
uur 's middags het anker lichten zou, en je toch rekenen
moet op wat bandenpech op z'n minst, hadden wij geen
tijd te verliezen.
Gelukkig waren wij gekleed en gewassen nog voor enig
geluid de komst van de auto aankondigde. Snel gingen
wij nu op zoek naar iemand, die ons de buitendeur kon
openen en ons de rekening presenteren. Het was inmiddels al aardig licht geworden, en zo vonden wij zonder
kaars onze weg. Ik keek door de open staande deur de
lange smalle kamer in, die de verbeelding had een eetzaal
te zijn. Op de tafel zag ik een groot pak vodden liggen.
Dat kwam mij zonderling voor en daarom liep ik er bin-

nen om te zien wat dat wel wezen mocht. De tafel was
al gedekt met zijn vuile linnen lakens, vol vlekken en vet
en het enorme pak vodden bleek onze Arabiese onverlaat
van een bediende te bevatten, die daar, genoegelik in zijn
dekens gerold, lag te slapen als een marmot. De ellendeling snurkte als ware hij een rechtvaardige geweest in Allah's Paradijs, in plaats van een ontrouwe dienstknecht,
die zijn plicht schromelik had verzuimd. Mijn zachtaardige uitroep deed mijn beide reisgezellen ogenblikkelik toesnellen, en daar stonden wij met zijn drieën aan de geïmproviseerde sponde van onze rustig snorkende dienaar
en lachten van harte.
— Toch een goeie raad van onze vriend om in dit zindelijke hotel maar niet te eten, vond de badmeester.
— Maar we moeten die schobbejak toch aan 't schrikken
maken, oordeelde de menagemeester wraakzuchtig, en hij
gaf de slaper om te beginnen een paar stevige porren in
zijn rug, terwijl hij een vervaarlik gebrul aanhief. De uitwerking was niet evenredig aan de verspilde krachtsinspan192

ning; de slapende kameraad stak langzaam zijn hoofd uit
de dekens, keek ons slaperig aan, glimlachte toegefelik, en
draaide zich weer om, ten einde zijn onderbroken slaapje
te hervatten. Zo was het evenwel niet bedoeld! En de verontwaardigde zeeman begon een lange reeks stompen in
de voddenzak te geven, waarop ten langen laatste de slaapdronken bediende half op zijn elleboog overeind kwam, zijn
ogen uitwreef, in zijn neus peuterde, bedachtzaam in zijn
ruige haarbos krabbelde, en toen geeuwde, zo allerverschrikkelikst, dat wij volkomen ontwapend waren, en het
heer bewonderend aankeken. Eindelik was hij zo ver, dat
hij ons met enig begrip van de werkelikheid scheen aan
te zien. Toen achtte ik het ogenblik aangebroken om hem
te herinneren aan wat hij ons toegezegd had. Ik stak vijf
vingers op en zag hem dreigend aan. Hij glimlachte begrijpend.
— Alle cinque, zei hij goedig.
— Alle sei !, schreeuwde ik, en deed er een vinger van mijn
andere hand bij.
Hij mompelde iets en schudde het hoofd. Ik bracht hem
op ruzieachtige toon aan zijn verstand, dat hij ons een uur
te lang had laten slapen. Hij schudde nog misprijzender
het hoofd over zoveel nalatigheid en maakte dat eigenaardige tonggeluid, waarmee men in het Oosten de hoogste
graad van verontwaardiging uitdrukt. Toen draaide hij zich
om, rolde zich lekker in zijn deken, en snurkte onverwijld
weer door. Het was een enigszins wanhopig geval.
— En toch heeft hij meer gelijk dan wij, zei dan de bad-

meester, want de auto is er ook nog niet.
Dat was waar. Maar die kon ieder ogenblik komen en dan
moesten wij dadelijk instappen en wegrijden. Derhalve
sleurden wij de slaperige Arabier met vereende krachten
van zijn tafel-bed, en zetten hem zo goed en zo kwaad als
het ging op zijn benen. Hij grinnikte goedmoedig, en begrijpend, dat er met zulke verstokte Westerlingen toch niets
aan te vangen was, berustte hij in het onvermijdelike, en
begon te schreeuwen om zijn maats wakker te maken. Hij
had meer succes dan wij, want na enige minuten was het
personeel voltallig en gekleed aanwezig: waarschijnlik had
den zij, evenals mijn speciale vriend, de vorige avond hun
kleren maar aangehouden, en kwamen dus in volle wapen rusting uit de veren....
Buiten ronkte nu de motor van een auto. Wij rekenden
snel af, gaven de drie bruine broeders, die ons zo voor193
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treffelik gediend hadden, een ruime fooi, zij droegen onze
bagage naar beneden, zetten die in de wagen, en begonnen
ons dan met veel onverstaanbare, maar waarschijnlik niet
minder bloemrijke woorden een voorspoedige reis te wensen.... Daar was trouwens reden toe, want het was hondenweer.... Het regende allerverschrikkelikst, en een koude
wind blies ons nijdig de kille druppels in ons gezicht....
Het leek een beetje dwaas om bij deze weersgesteldheid zeven
uren in een open auto te gaan zitten. Maar de chauffeur
beweerde, dat het spoedig op zou houden met regenen, en
dus namen wij zonder verdere protesten plaats. Nog een
laatste groet van onze ijverige hotelvrienden.... dan schoot
de wagen weg, vloog snel de hoek om, zwierde wat straten
door.... dan waren we op een landweg.... Jerusalem lag
achter. ons.... Jerusalem was voorbij „... Onwillekeurig keken
wij nog eens om: achter een grijs gordijn van nevel schimde
een vaag silhouet van een stad met koepels en torens, snel
verijlend in een wazige atmosfeer.... Voorbij ....
Wij zeiden niet veel. Kouwelik weggedoken in de kraag
van onze jas, de handei in de zakken, rillend in de kille
regenmorgen, zaten wij ieder in ons hoekje en lieten onze
gedachten dwalen in de dagen, die achter ons lagen....
Vreemde, schone dagen.... met veel ergernis..., maar met
veel diepe ontroering toch ook.... Jerusalem, Bethlehem,

de Olijfberg.... het graf van Rachel.... Wonderlik, dat je
daar overal door en langs gegaan was.... en nu nog reed
door het Heilige Land, door het bergland van Judea, dat
schoon was, maar waar we weinig van zagen, want de
regen hulde alles in een grauwe wade, en een sombere
lucht hing met enorme wit-en-zwarte wolkgevaarten laag
over de hellingen, zodat wij telkens door een dikke mist
schoven bij het stijgen tegen de bergen op. En de akelige
koude wind, die door onze kleren heen ons lichaam verstijven deed, maakte het je moeilik te geloven, dat je werkelik in Palestina was, zo zuidelik, in een land met een
sub-tropies klimaat....
Even minderde de regen, maar als wij weer over een berghoogte gestoven waren, sloeg plotseling een zo felle stortbui uit de dikke, donkere lucht, dat zelfs het optimisme
van onze Turkse chauffeur bezweek, en hij stil hield om
de zijwanden van onze wagen dicht te maken: wij moesten ons er maar op voorbereiden, heel de rit onder stromende regen te volbrengen. De chauffeur dook dieper in
zijn dikke jas, de wollen bouffante, die tot nu toe bij wijze
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van tulband om zijn fez gewonden zat, slingerde hij driedubbel om zijn nek, en voort ging het weer.... De regen
ruiste over de kap van de wagen, langs de mica vensters,
tegen de voorruit..., een uitermate droefgeestig liedje ... .
Ik deed mijn ogen toe, wou wel slapen om dit alles niet
te horen en te zien, al deze grauwe narigheid, maar de
wagen sprong over kuilen en bobbels, maakte in grote
vaart zijn scherpe bochten.... van slapen kon ook al geen
sprake zijn. In stromende regen rijden wij naar Nablus,
dat het oude Sichem is. In stromende regen komen wij in
Sebaste, dat is het oude Samaria. Hier willen wij ontbijten en ook willen wij de Jacobsbron zien, en ik vooral
de beroemde kleine synagoge van de sekte der Samaritanen,
welks Hogepriester ik zag in Jerusalem, en die handschriften
hebben van een Tora, vijf-en-dertig-honderd jaar oud....
De Jacobsbron staat onder beheer van de Grieks-Katholieke kerk. Een trap voert naar de diepte, en daar beneden
is een kapel, waar in het midden een diepe put is, ombouwd met een lage rand van ruwe steen. Dit is de Jacobsbron, en voor enkele penningen kun je van de triestig
kijkende pope een medicijnflesje van dit water. kopen. Een
vertoning als al de andere.... Ik wil liever naar de synagoge van de Samaritanen gaan om de oude, eerwaardige
handschriften te zien. Tenminste: als de Samaritanen niet
te trots zijn om hun heiligdommen voor profane, nietjoodse ogen ten toon te stellen....
Een kleine Arabiese straatjongen, die kwiek zijn woordje
Engels spreekt, weet waar wij zijn moeten en gaat met
ons mee. Een avontuurlike, romantiese weg! Eerst door
een sprookjesachtige tuin vol palmen en bloemen, dan over
een Mohammedaans kerkhof, waar een beek stroomt, met
vele, driftig ruisende watervalletjes, daarop langs een vervallen stadsmuur, weggebrokkeld en overwoekerd van slingerplanten vol rode en paarse bloemen, en vervolgens door
een ware doolhof van bochtige, benauwend enge steegjes
en straatjes, waar de huizen onbegrijpelik hoog zijn met
diepe inkijken van open poorten op vieze binnenplaatsjes;
de grond gaat met kuilen en bulten, is grotendeels onbestraat, hier en daar belegd met onregelmatige brokken
gele steen. En alles is vettig van vocht en slijk en vuiligheid. Geitjes vluchten de huisdeuren in bij onze nadering,
kippen fladderen kakelend weg, vuile kinderen schieten
op ons af en vragen bakshish.... En de tocht duurt en
duurt.... er komt geen eind aan. Donkerder en geheim195

zinniger worden de steegjes, grotendeels overbouwd, duister,
dreigend. Maar je ontmoet niemand dan wat bedelende
kinderen, verdwaasde kippen en angstige geiten.... Eindeuk: een binnenplaatsje van drie bij drie meter. Precies
in het midden een sinaasappelboompje, rijk vruchten dragend, een vreemd verschijnsel op dit donkere muffe plaatsje,
dat met vierkante stukken steen is belegd.... In de ene
hoek is een gesloten deur, nogal bouwvallig, voorzien van
drie dikke hangsloten, boven, in 't midden en onder. Aan
de andere zijde is een open deur, die een kijkje gunt in
een zeldzaam rommelig en smerig interieur, waar een
donkere, mooie vrouw en een zwerm halfnaakte kindertjes
bijeen zijn, die huilen en schreeuwen en vechten. Onze
kleine gids vraagt wat aan de vrouw en vertelt ons dan,
dat Rebbe Jacob, die de sleutels van de synagoge heeft,
naar de markt is, maar dadelik wordt terugverwacht.
Zullen wij er dan in mogen ?.... O ja, gerust, waarom
niet?.... En de tora mogen zien?.... O, natuurlik, met
alle plezier.... Er zijn al drie kinderen weggelopen om
Rebbe Jacob te zoeken.... Dan is er plotseling twijfel of
hij wel naar de markt is: misschien ligt hij wel hier of
daar in een hoek van het donkere huis lekker wat te slapen! En in eens is er overal geloop en geroep van: — ja.cob!.... Jacob ! .... jacob!.... En wij laten ons niet onbetuigd, aangezien wij immers de meest belanghebbenden zijn,
en schreeuwen danig mee: — Jacob!.... Jacob!.... Maar
geen Jacob vertoont zich, zodat het wel schijnt, dat hij
werkelik naar de markt gegaan is ! ... .
Na een poosje, als wij juist aanstalten maken om naar
onze auto terug te gaan, komt een van de kinderen met
de langverwachte Jacob aan. Hij is een mooie verschijning,
heeft datzelfde aristocratiese, verfijnde, en decadente als de
hogepriester, die ik zag in Jerusalem. Een prachtige, zwarte
baard golft op zijn borst: edel zijn de trekken van zijn
geelachtig gelaat, weemoedig de uitdrukking van zijn donkere ogen. Maar over alles schaduwt een waas van verval,
van krachteloze slapheid, iets fataals, dat karakterloosheid
doet veronderstellen en . vermoeienis en hopeloze lafheid.
Een mooie man, maar een man zonder mannelikheid, zonder durf, zonder levenskracht, een waardig vertegenwoordiger van zijn ondergaand ras, dat zichzelf verteert in familiehuweliken en de bezeten waan der goddelike uitverkiezing boven al het levende ....
Hij opent de deur voor ons en laat ons binnen. De kleine
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synagoge lijkt een keldergewelf, stoffig, eindeloos triest van
vervallenheid en armoe. Uit een donkere hoek haalt hij
dan de wetsrollen, die wij willen zien. Zij zijn gevat in
een zilveren foudraal, dat kan openslaan en drie knoppen
draagt. Het geheel is buitengewoon fraai bewerkt, gedreven
en ingelegd met mysterieuse figuren, loofwerk en zinnebeelden. Het is heel oud en enigszins afgesleten door al
de handen, die het opnamen en vasthielden. Dan vouwt
de rabbi het heilige perkament uit, en toont ons de beschreven binnenzijde; de oude hebreeuwse karakters, zwartbruin op gelige grond.... Vijf-en- dertig-honderd jaren ge
schreef een mensenhand deze wonderlike tekens op-ledn
de gelooide huid .... nu staan wij hier, drie profane vreemdelingen, nieuwsgierigen uit het Westen, en kijken er naar,
en denken aan de lang vergane tijden, waarin een lang
vergane mensenhand de wetten neerschreef, waarnaar nu
nog een troepje mensen leeft in vaste overtuiging van de
eeuwige waarheid der oude woorden .... onaantastbaar voor
de twijfelzucht en de verklaarwoede van de moderne
geest.
Inmiddels is er nog een twede rabbi bijgekomen, kleiner,
maar met precies dat zelfde vermoeide, slappe, mooie gezicht, dezelfde slanke, edele bouw, dezelfde kledij: de lange
donkere kaftan, een kleine rode tulband op het hoofd. Hij
heeft dezelfde trieste, droefgeestige glimlach, vriendelik en
deemoedig. Zij vertellen ons wat van de handschriften, noemen oude hebreeuwse namen met Bijbelse klank, in enkele
woorden gebrekkig Engels. Behalve het heel oude is er
nog een merkwaardig handschrift, een duizend jaar jonger
en niet zo goed geconserveerd. Dan hebben wij alles gezien, danken voor de vriendelike bereidwilligheid. En de
rabbijnen houden de hand op en vragen bakshish.... En
kijken teleurgesteld bij onze gift, die toch royaal genoeg
is, want zij zijn volleerde bedelaars, deze heilige mannen
van oude stam en kijken altijd teleurgesteld, wat je ook
geeft. En het is zó akelig zielig, dat ik er maar een paar
shilling bij leg, waarop de gezichten plotseling stralen en
wij met veel voorkomendheid worden uitgelaten en een
slappe hand ten afscheid krijgen .... Het was onbeschrijfelik
droevig, deze prachtige aristocraten zich te zien vernederen
voor een fooi, als ordinaire bedelaars .... Ook hier was
het precies als overal, waar wij geweest waren in Palestina:
het heiligste werd niet te hoog geacht om er een paar piasters
aan te verdienen.
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Toen wij bij onze auto terug kwamen, vonden wij hem
weer open: de regen had opgehouden, en al was de lucht
nog zwaar bewolkt, onze chauffeur was een optimist
en rekende op een droge voortzetting van de reis. En hij
kreeg gelijk.... gedeeltelik. Want wel was de durende regen
voorbij, maar van tijd tot tijd kletterden toch zware buien
over de ronde koppen der bergen in het land van Samaria.
Maar het was droog en zonnig, toen wij reden door het
aardige Djenin met zijn Arabiese bevolking, zijn kleine,
grauwe moskee met de twee koepeltjes en de lage minaret.
En wij bedachten, dat het in Djenin was, volgens de overlevering, dat Maria en Jozef de twaalfjarige Jezus misten
op de terugweg van Jerusalem naar Nazareth, toen hij was
achtergebleven om te redetwisten met de schriftgeleerden
in de tempel en hen te onderwijzen.... En wij vonden het
wel erg ver voor een paar ouders om eerst hier hun zoontje
te missen....
Toch is het wel een prachtige rit geweest door deze oude
landen, vol herinnering en legende. Hoewel de rit per auto
een tegenstelling vormde met alles wat uit het land en de
omgeving tot je sprak. Met de kleine en heel grote karavanen, die wij ontmoetten, vele paarden en kamelen en
ezels, geleid door Arabiese drijvers, en Bedouïenen te paard,
een lange rij mensen en dieren over de wegen, die slingerden tegen de bergen op en de dalen door, de statig stappende
kamelen met die zeldzaam melancholieke bellen om de
gebogen nekken. Met de zwarte tenten der herders op de
hellingen. Met de vrouwen, water dragend in vreemd gevormde kruiken, balancerend in wonderlik evenwicht op
haar hoofd. Met de grauw-grijze dorpen tegen de bergen,
als natuurlik gegroeid uit de bodem, zonderling regelmatige rotsformaties. Met die Bijbelse herders, weidende hun
kudden langs de wegen.... Met heel dit Bijbelse landschap en de stoffage van mensen en dieren en dorpen
en atmosfeer was die razende auto, schietend als een betoverde wagen over de wegen, in wel schril contrast....
En wij reden zeer snel, naar de gewoonte der Oosterse
chauffeurs, die ware duivels in het rijden zijn, die tegen
de bergen opvliegen en er weer af, in duizelingwekkende
vaart, nauweliks snelheid minderend bij de vele scherpe
bochten in de zig-zagwegen op de hellingen. Algemeen
roemt men de Turkse en Arabiese chauffeurs als uitnemende
rijders, zeer betrouwbaar, met veel tegenwoordigheid van
geest en genoeg verantwoordelikheidsgevoel om nooit sterke
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drank te gebruiken. Zij hebben maar één gebrek: het zijn
volstrekt geen mecaniciens; als je iets aan de motor krijgt,
ben je ongelukkig, want voor het kleinste herstelwerkje
hebben zij eindeloze tijden nodig, als ze het in orde maken
kunnen, wat lang niet altijd het geval is. Wij hadden gelukkig geen gelegenheid, deze eigenschap in de praktijk op
te merken, want wij kwamen er zonder ongelukken af.
In Nazareth lieten wij stoppen, omdat wij dit oude dorp
even wilden bekijken en er wat rondlopen. Nazareth ... .
daar leefde Jesus als kind, de zoon van de timmerman Jozef
en zijn vrouw Maria.... Vermoedelik was het in die dagen
een nog armeliker nest dan tegenwoordig, nu het althans
een nog al druk bezoek krijgt van vreemdelingen.... De
Mariabron herinnert aan de Heilige Familie, die hier leefde
zoals nu nog de eenvoudige dorpsmensen leven..., het heilige drietal, wier namen waren voorbestemd om te blijven
leven, de eeuwen door, geheiligd door de tradities van
een nieuwe godsdienst, een nieuwe wereldgedachte.... Hier
speelde het kind Jesus met de kleine kameraadjes, zoals
nu deze kleine bruine jongetjes spelen bij de huizen langs
de straatjes, op de binnenpleintjes met hun sinaasappel
tuinen met hun bloemen, langs de buiten--bomen,id
wegen met hun olijven, hun cactussen en aloës, .... en wie
heeft er in die stille dagen, zo angstig nabij het grote drama
ooit aan gedacht, dat van het onaanzienlike Nazareth de
grote nieuwe kracht zou komen, het grote nieuwe woord
gesproken zou worden door een van Nazareth, door de
zoon van de timmerman Jozef en zijn vrouw Maria 2. .
Vóór de alles verklarende legenden nadien ontstaan, het
eenvoudig maakten om het te begrijpen ?... .
Nazareth heeft zijn curiositeitenhandel voor de vreemdelingen zoals elk plaatsje in deze heilige streken, door vele
toeristen bezocht. Maar het is toch wel veel minder geraffineerd dan de grotere en drukkere, nog meer door de
toeristen overstroomd. De mensen zijn er nog veel eenvoudiger, al lopen er overal kinderen om je heen, die bakshish
vragen, die prentbriefkaarten verkopen en kamelenbellen
en kant en andere prullaria. Ze zetten je niet zo hopeloos
af als in Jeruzalem of Bethlehem. En al lopend door de
smalle straatjes kom je niet langs zo wanhopig veel prutswinkeltjes met de akeligste, uit Duitsland en TschechoSlowakije ingevoerde „Oosterse" curiositeiten. Je ziet er
integendeel heel veel nijvere handwerkslieden bezig met hun
arbeid, in kleine eigen werkplaatsen. Veel smeden vooral,
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hele reeksen smeden, die messen maken, grote en kleine,
met de hand gesmeed, en die zij daarna zetten in hoornen heften en leggen, netjes gespreid, op de banken voor
de deur ter keuze van de voorbijkomende liefhebbers van
een mooi handgesmeed mes.... Nazareth maakt, na al wat
wij van het leven in het Heilige Land gezien hebben, wel
een gunstige, een sympathieke indruk, eenvoudig, primitief,
nog niet helemaal bedorven....
Als wij bij onze auto terugkomen vinden wij hem verlaten.
Onze chauffeur is nergens te vinden. Dat is vervelend, want
wij wilden een beetje voortmaken en aan boord lunchen.
Waar is de vent gebleven ?.... Enfin .... hij zal wel dadelik
komen. We gaan alvast maar in de wagen zitten. Die aanstonds bestormd wordt door een troep op bakshish azende
kleine gauwdieven.... En de chauffeur komt niet.... Een
kwartier verloopt, en hij komt niet.... De badmeester loopt
het straatje aan het eind van het plein, waar wij staan,
eens in en kijkt in de herbergjes of hij hem ook ziet, maar
hij is onvindbaar.... Nog een kwartier verloopt. De chauffeur blijft zoek.... Wij nemen een nieuw middel te baat:
de auto heeft een vervaarlike automatiese claxon, en wij
laten het monster hoesten en loeien en brullen, dat onze
oren er van dreigen te scheuren, en wij in minder dan geen
tijd omringd zijn van een hele bende verwonderde, mee brullende en gierende kleine Nazareners.... Maar wij hebben goed loeien en brullen.... er komt geen chauffeur....
Dan geven wij het op en laten ons lijdzaam zakken in een
hoek van de wagen en wachten geduldig. Hoewel ons bloed
kookt, en de verwensingen over het schuldige hoofd van
de chaufferende en verdwenen ellendeling niet mals zijn!....
En dan komt hij in eens doodkalm aanstappen, zonder
enige haast, met een vriend bij zich, slenterend als wist
hij met zijn lege tijd geen raad. Wij wenken hem, dat hij
zich een beetje haasten zal, maar dat laat hem siberies koud:
met dezelfde rustige, luie stap nadert hij, blijft eerst nog
een poosje praten met zijn vriend op een afstandje van
de auto en verwaardigt zich dan eindelik naar ons toe
te komen.
— Ik ben maar wat wezen eten, deelt hij ons zielskalm
mee. Wij, die snakken naar de lunch aan boord, wij, die
niet zijn gaan eten om tijd uit te sparen.... wij kijken
hem enkel maar even aan en dan elkaar. Maar 's mans
kalmte is zo overtuigend en ontwapenend, dat wij ons bepalen tot een hongerige zucht en hem verzoeken nou maar
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gauw in te stappen en als de gesmeerde bliksem naar
Haifa te rijden.... Nou.... wat snel rijden aangaat..., daarin heeft hij ons niet teleurgesteld! De weg van Nazareth
naar Haiffa is goed en de man maakte daar wel een beetje
misbruik van. Hij stoof met een snelheid van gemiddeld
zeventig a tachtig kilometer er over en er waren ogenblikken, dat ik mij niet geheel en al veilig voelde, hoewel
ik daar toch zelden last van heb.... Ik was in stilte verheugd, toen wij Haiffa binnen reden en de chauffeur daardoor genoodzaakt was een beetje meer zijn fatsoen te
houden. Nog enkele minuten en wij stonden aan de haven
en keken met tevreden blikken naar onze trouwe „Meteor",
die op de rede ons wachtte.... Het Arabiese hotelletje in
Jerusalem.... ik zal er geen kwaad van zeggen, maar het
idee weer in mijn kraakzindelike hut te komen, aan de
overvloedig voorziene middagdis te zitten, de heerlike zee
weer om me heen te hebben.... dat alles trok mij toch
bizonder aan. Wij rekenden snel met de chauffeur af, en
stapten naar de kade, om de motorboot op te wachten,
die ons zou terugvoeren naar boord.... Wat lag die blanke
„Meteor" daar prachtig op het golvende water van de baai.
Het was toch maar een mooi schip, zo rank en zo sierlik
en zo geriefelik! .... Hij scheen alleen een weinig last te
hebben van de zee, want hij rees en daalde vrij aanzienlik ! .... De branding leek trouwens ook nog al aardig
hoog.... eigenlik onrustbarend hoog! ...
En zo hoog bleek de branding, opgejaagd door een felle
wind uit zee, dat er van afhalen en aan boord brengen
door de motorboten eenvoudig geen sprake was !.... Daar
stonden we!.... En konden blijven staan.
Langzamerhand waren ook de andere reizigers uit jerusalem komen aanzetten, en met een gezelschap van ongeveer tachtig personen stonden wij aan de kade en keken
elkaar aan en vonden het zonderling. Wat moest er nu
gebeuren? Een paar bootslui, exploitanten van weinig vertrouwen wekkende jollen, verklaarden, dat zij bereid waren
ons voor twee pond per man naar boord te roeien, dwars
door de branding heen, maar de risico voor ongelukken
en verdrinken bleef voor onze rekening. Ik kan niet zeggen, dat hun wrakke vaartuigen bestormd werden door
scharen liefhebbers.... De felle, schuimende branding, die
donderend tegen de havendam brak, zag er al te weinig
gemoedelik uit.... Maar wat moest er dan gebeuren?
Wachten tot de wind zo vriendelik was te gaan liggen?....
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Een douane-ambtenaar vertelde, dat het morgenochtend
best mooi, glad water zou kunnen zijn. Maar, voegde hij
er troostend achter, het kon ook wel een dag of vijf net
eender blijven.
De kust van Palestina is een slechte, een gevaarlike, een
verraderlike kust. Wij waren niet de enige slachtoffers: er
lagen nog drie schepen op de ree. Een daarvan, een Engelse vrachtvaarder, had de vorige avond zijn matrozen en
stokers toegestaan te gaan passagieren aan wal; toen zij
na enkele uren weer naar boord wilden terugkeren, was
deze gemene wind opgestoken en had de branding zodanig opgejaagd, dat er geen denken meer was aan terugkeren. En nu waren ze nog aan wal, en de boot moest
wachten tot de wind wou minderen; zonder matrozen kan
een schip nu eenmaal niet zee kiezen.... Zonder passagiers
echter wel, en na heel wat heen en weer gesein met allerlei vlaggen van de wal naar de „Meteor" en van de „Meteor" naar de wal, kregen wij van de excursieleider de ietwat ontnuchterende boodschap, dat de kapitein besloten
had het anker te lichten en naar Port-Said te varen. Wij
moesten dan maar in Haiffa overnachten en de volgende
dag met de trein naar Port-Said komen, welke kleine afstand een spoorreisje vordert van ongeveer achttien uur.
Er was niet veel aan te doen. En dus berustten wij in het
onvermijdelike en gingen logies zoeken in Haiffa.
Ten slotte boften we nog, vertelde ons de excursieleider,
want het vorige jaar was er met een Duitse toeristenboot
heel wat ergers gebeurd: die kwam van Hamburg en vond
bij Port-Said zulk hondenweer, dat hij onmogelik de haven in kon komen, daarom ging hij terug naar Haiffa, om
de toeristen daar aan wal te zetten, waarna ze hun reis
over land in omgekeerde volgorde konden maken; in Haiffa
echter was de branding dermate onbillik, dat er van aan
wal zetten geen sprake kon zijn. De boot wachtte een dag,
maar de branding bleef even onheus. Toen ging men weer
eens naar Port-Said kijken, maar ook daar was de toestand niet zo, dat er van een veilige landing gesproken kon
worden. Dus weer maar eens in Haiffa geprobeerd. Zelfde
toestand als de vorige keer. Een laatste en eveneens mislukte poging in Port-Said nam de rest van de voor de
reis bestemde tijd in beslag, en het treurige resultaat was,
dat de Duitse toeristen naar hun vaderland terug mochten
keren zonder een voet aan wal te hebben gezet, zonder
van Palestina of Egypte meer te hebben gezien dan de
202

kust, uit de verte en achter een streep schuim van een woedende branding.... Nou, in het aangezicht van dergelijke onthul
-linge
voelden wij alle recht tot klagen te missen..
Mijn beide reisgenoten stelden zich onder de hoede van
de excursieleider van de „Meteor", de vriendelike en altijd
bereidwillige heer Aune. Ik liet mij door mijn oude vriend,
de Finanzpresident overtuigen, dat ik nergens beter en voordeliger onder dak kon komen dan in het Deutsche Hos
Katholieke zusters; er zou ongetwijfeld ook-pizvande
voor mij nog wel een kamer vrij zijn.
In het Deutsche Hospiz werden wij met open armen ontvangen. De missionaris, die de president zulke uiterst onbevooroordeelde inlichtingen over de Zionistiese kolonisatie hadden gegeven, was er zoiets als Rector van, en
wij werden er zo'n beetje behandeld als officiële vertegenwoordigers van het Duitse vaderland. De bekeerde Arabiese kindertjes moesten liedjes voor ons zingen in het
Duits en het Arabies en vertoonden zelfs een klein toneelstukje, waaruit bleek, dat hun hoogste levensdoel niet anders was, dan eenmaal ook een Duitse non te mogen worden. Wie denkt, dat deze toekomstdroom min of meer
door de zusters voorgeschreven was, is een zwartkijker,
die bovendien de Arabiese mentaliteit niet verstaat....
Overigens was je in het Hospiz uitnemend gelogeerd. Het
was er Hollands helder en zindelik, rustig, en het eten
was er in alle eenvoud voortreffelik. De tuin was een
wonder van weelde en rijkdom, en zo lekkere sinaasappelen, als die ik daar van de bomen plukte, heb ik nooit
van mijn leven gegeten.
Uit het raam van mijn kamer zag ik uit over zee, en ik
zag de „Meteor" moeizaam zijn weg ploegen door de zwaar
bewogen wateren. Hij hief hoog zijn spitse boeg in de
lucht, viel dan met een gelaten zwaai over de top heen
en stiet de volgende golf tot stuivend schuim uiteen. Het
was een heel mooie vaart, maar er naar te kijken uit het
raam van een vriendelike, ruime en onbewegelike kamer
was ook niet onplezierig ! ... .
Wij hadden door de onaangenaam lijkende gril van de
harde zeewind in Haiffa nog veel meer geboft dan wij oorspronkelik gedacht hadden! Want daaraan immers dankten wij de spoorreis van Haiffa naar Port-Said! Een spoorreis, die ons voerde dwars door de Syriese Woestijn, en
ons al de afwisselende schoonlieden van het woestijnland203

schap openbaarde, waarvan men zich moeilik een idee kan
vormen als men het niet zelf gezien heeft.
Uren lang stuift de trein voort tussen onafzienbare zandvlakten, zacht glooiend naar alle zijden, donker zand, bruinig ofwel heel licht, bijna wit onder de witte zon. Niets
dan zand, een ontzettende eenzaamheid van zand en licht,
en de doorschijnende helblauwe hemel daarboven.... En
dan plotseling een bocht van de spoorbaan, en je rijdt
tussen een geweldig palmenwoud door, zware, oude bomen met dikke, hoge stammen, ruig in de vezels, en kolossale pluimenhoofden, groen en geel en bruin in de zon.
Bedouïenen en negers zitten en wandelen bij de hutachtige
huizen van de oase, of rijden als gestalten uit de Duizenden-een-nacht op trotse paarden onder de palmen. Hele
kudden kamelen weiden in het harde, blauwige gras....
Voorbij .... weer zand en zon, en niets dan zand en zon,
lang achtereen. Af en toe een grote karavaan, die de spoorweg op een afstand volgt, een menigte fantastiese figuren
en figuurtjes zwart tegen de lichtende lucht, fijn afgetekend
als felle, scherp geknipte silhouetjes.... En weer grazende
kamelen in velden van zand, waar hier en daar een bosje
hard, bijna zwart gras groeit. De lange nekken in een rechte
lijn naar de grond gestrekt, waardoor zij vreemde, onbekende dieren lijken, die je niet thuis kunt brengen in je
herinnering.... En weer een kleine, maar zeer welige oase.
Onder een machtige palm een prachtig gebouwde reus van
een neger, spiernaakt, die zich emmertjes water over het
hoofd gooit, zijn manier van een bad nemen; hij is prachtig, deze zwarte Herkules, en een paar Bedouïenen in wijde
witte mantels, de kap over het hoofd, staan er bewonderend bij.... Voorbij.... Opnieuw de barre woestijn.... Zand
en zon.... Een tijd lang blauwt, ver weg tussen de golvende
zandheuvels, de zee, dan buigt de spoorweg weer dieper
landwaarts in en alles is weer zand en licht .... Tot wij
stoppen aan een klein, zeer onaanzienlik stationnetje, wat
half in mekaar gezakte gegolfd-ijzeren loodsen. En op het
onder zand bedolven perronnetje staan twee Europeanen,
een man en een vrouw, beide in rijkostuum, jonge mensen, waarschijnlik Engelsen, een regeeringsambtenaar met
zijn vrouw of zo iets, die in een verder weg gelegen oase
thuishoren. Mooie mensen met bruin verbrande, gezonde
gezichten, lenig en slank in hun witte rijbroek en bruine
laarzen met sporen. Zij wachten de trein op, en kopen aan
de restauratiewagen een armvol flesjes sodawater. Een
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roetzwarte bediende in een felgroen zijden kleed met een
witte tulband op, houdt drie trappelende Arabiese paarden
bij de teugels, fraai opgetuigd naar de wijze der woestijnbedouïenen: kleurige zadeldekken, brede stijgbeugels, kralensnoeren om de slanke nekken..., een tafereeltje uit een
verhaal van mensen uit de woestijn, zoals de Engelsen zo
gaarne schrijven en lezen.... En er lopen bruine mannen,
vrouwen en kinderen aan, die bizonder mooie, maar ook
bizonder woeste gezichten hebben, trots en zelfbewust....
wat hun niet verhindert om de hand uit te steken en luidkeels om bakshish te roepen, het woord, dat iedere Ooster
komt, zodra hij maar een blank vreemde--lingopdet
lingengezicht ziet. De vrouwen en meisjes dragen sluiers
en hoofddoeken, en aan alle kanten slingeren versierselen,
van munten aaneengereid, om hun gezicht. Om polsen en
enkels dragen zij zilveren of stalen ringen. Hele kleintjes,
zo goed als of helemaal naakt, rennen langs de trein, duikelen over hun hoofd in de haast om overal tegelijk te
zijn.... Voorbij alweer.... Veel verder, diep in de zandwoestenij een troep Arabieren van een karavaan, bezig
een drinkput open te graven, die onder het zand gestoven
is, maar altijd kenbaar blijft aan de staketsels van palmblaren of riet er omheen. De paarden en kamelen staan
er rustig bij te wachten, ... een schilderachtige groep....
Heel de dag gaat het zo door de woestijn en het is een
aaneenschakeling van verrassingen, een snel afrollende film
van wisselende taferelen, het ene al mooier en vreemder
dan het andere. Heet is het onder deze eeuwig onbewolkte woestijnhemel, in deze eindeloze zandvlakten, en al de
raampjes moet je tegenover elkaar open zetten; als je niet
smoren wilt van de hitte. En dan waait alles onder het
zand, je kleren en je gezicht en je eten in de restauratie
vruchten die je eet om de voortdurend-wagen,d
weerkerende dorst te verslaan. Maar daar trek je je niets
van aan, want voor al het schoons, dat je aan je ogen
ziet voorbij trekken in zo snelle vaart, mag je wel enkele
kleine onaangenaamheden over hebben.... Het was een heerlike reis, wondermooi en vol van de meest ongedachte verrassingen, een der merkwaardigste dagen van heel deze zo
uiterst merkwaardige reis.
Tegen de avond kwamen wij in El Kantara, de grensplaats
tussen Palestina en Egypte, aan het Suezkanaal gelegen.
Dat kanaal moesten wij in een stoompont oversteken
naar het station op de andere oever, waar wij ons, al206

vorens naar Port-Said verder te kunnen reizen, moesten
onderwerpen aan het strengste en kleingeestigste douaneonderzoek, dat ik nog had meegemaakt. Wij hadden nog
al veel tijd, en met een paar anderen liep ik het station
uit, nadat onze bagage gevisiteerd was, om het Suezkanaal
wat nauwkeuriger te bekijken. Wij werden door een hevig
nerveuze douane - ambtenaar van onder tot boven gefouilleerd. Toen wij van onze volstrekt onbelangrijke excursie
terugkwamen — het Suezkanaal verschilt in niets van het
Noordzee-kanaal — werden wij door dezelfde wantrouwige
mens opnieuw aan den lijve onderzocht.... En omdat het
interessant begon te worden, gingen wij toen met een man
of wat vier keer achtereen het station uit en in, en werden vier keer achtereen plichtgetrouw weer gefouilleerd
en moesten vier keer de gewetensvraag beantwoorden of
we nou toch heus geen wapens bij ons hadden .... Tot
overmaat van smart had deze fanatieke grenswachter op
mijn handtas een verkeerd briefje geplakt, dat mij wel het
recht gaf naar Palestina terug te keeren, maar niet om
Egypte binnen te komen. En dus maakte een negersoldaat
bezwaar mij tot het Egyptiese perron toe te laten en hield
mij veelzeggend zijn bajonet voor mijn buik. Ik begreep
niet, wat de wildeman tegen mij had en riep een Egyptenaar erbij, die Engels sprak. De neger en hij raakten in
een zeer geanimeerd dispuut, en het eind was, dat de gewapende macht het aflei tegen de administratieve autoriteit, zodat ik veilig kon passeren....
In de donkere nacht reden we nu snel langs het kanaal
naar Port-Said en vonden daar de „Meteor" in de haven
op ons wachten. En ik zal niet licht het gevoel van intens
welbehagen vergeten, waarmee ik mij in mijn lekkere, frisse
hut reinigde van al het stof en zand, dat de woestijnreis
gelijkmatig en zeer rijkelik, over mijn hele lijf verdeeld
had. En daarna naar de eetzaal stapte, waar de bezorgde
kapitein een stevig avondmaal voor ons had laten klaarzetten, hoewel het lang na etenstijd was.
In bed lag ik dan nog wat te luisteren naar de geluiden
van de haven, het gekabbel van het water langs boord,
en keek naar de sterren door de patrijspoort, en vond
het vreemd, dat dit nu weer de sterren van Egypte waren, en dat Palestina al definitief achter ons lag. ... Gisteren, neen. ... van morgen, van middag zelfs, waren we
nog in Azië .... Nu lag ik onder Afrikaanse hemel .... Reizen.... noemde ik het al niet: leven in versneld tempo?.....
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EGYPTE
Port-Said
ORT-SAID .... Wij, Hollanders, zijn zeer vertrouwd
met die naam. We hebben allemaal wel vrienden
of familie, die in Indië geweest zijn en ons gesproken hebben over de Egyptiese havenplaats PortSaid, aan de ingang van het Suezkanaal. En de naam heeft
voor ons een zeer verre, een zeer Oriëntale klank. Maar
de stad valt heel erg tegen. Wat wel erg Oosters is, dat is
de haven en het havenwerk, zoals dat verricht wordt door
Arabiese, Egyptiese en Neger-arbeiders. Hoe verschillend
deze onderscheiden rassen ook onderling zijn en hoezeer
zij dat zelf voelen, in één ding komen zij merkwaardig
overeen, en dat is in hun ongelofelik luidruchtige manier
van werken. Overal rondom de boot werd gewerkt aan de
schepen, geladen en gelost en gebunkerd. De kolen worden
in kleine mandjes overgedragen en in de bunkers gestort.
En zo'n troep kolendragers is voor een rustige Europeaan
een wel bizondere verschijning. Niet alleen omdat de kolenwerkers overal met blote voeten overheen stappen, of omdat zij
de zonderlingste vodden als kleren dragen. Voornamelik
verwondert je de ongelofelike energie, waarmee ze zonder

ophouden schreeuwen. Al maar door schreeuwen ze, zodat
horen en zien je in hun nabijheid vergaat. Het is alsof ze
altijddoor de hevigste ruzie hebben, en aangezien je niets
van hun gekakel verstaat, verwonder je je voortdurend en
bent nieuwsgierig, waarover de heftige woordenstrijd toch
lopen mag? Zij werken stevig door, maar hun mond staat
geen ogenblik stil, zij roepen en schreeuwen, kijken elkaar
met woedende ogen in het voorbijgaan aan, en op de duur
wordt het verontrustend en geheimzinnig. Overal die vertrokken schreeuwmonden, die vals blikkerende, witte tanden,
die glinsterende ogen in de zwarte tronies.... wat hebben
die mensen toch tegen elkaar? Of hebben ze het tegen het
werk of tegen nog iets anders ? Feit is, dat ze het waarschijnlik
helemaal tegen niemand of niets hebben, dat ze alleen maar
niet werken kunnen zonder dit vreemde, fanatieke geschreeuw.
Het doet allerzonderlingst aan, want het werken in deze
hitte lijkt al vermoeiend genoeg zonder de extra-inspanning
van dat raadselachtige, doelloze schreeuwen, maar het schijnt,
dat ze er niet buiten kunnen. Ze schreeuwen trouwens bij
alles wat ze doen. Het moet wel een der grootste genoegens
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van hun leven zijn.... Op straat, als ze een buurpraatje
houden, staan ze hartstochtelik te oreren, te gesticuleren
en te schreeuwen .... In hun winkeltjes, bij het loven en
bieden, schreeuwen ze.... In hun donkere holen van herbergjes drinkend en dobbelend, schreeuwen ze.... Zelfs bij
het soort damspel, dat ze spelen, soms in de kroegjes met
een bord en officiële schijven, soms op straat op een bord,
dat ze met hun vinger in het stof tekenden, met kiezelsteetjes en stukjes vuil..., zelfs bij dit aandachtige spel
wordt telkens de stilte van het nadenken verbroken door
een hevig schreeuwdispuut. En als ze niet schreeuwen zijn
ze dodelik bedaard, zeggen helemaal niets en staren in
filosofiese concentratie voor zich heen. Zodra ze echter
beginnen te praten, schijnen ze een onweerstaanbare behoefte te hebben om zoveel geluid te produceren als hun
welgeoefende keel maar toelaat. Het is heel merkwaardig
en vermakelik, maar het vermoeit ontzettend.
De havendouane in Port-Said deed haar best, te bewijzen,
dat de ambtenaren in El Kantara geen uitzonderingen waren.
Zij onderzochten mijn handtas met een wantrouwen, een
royaler bagage waardig. Lieten mij dan gaan, blijkbaar min
of meer onaangenaam getroffen door het feit, dat er geen
contrabande te ontdekken viel. Ze keken me tenminste
afkeurend en ontgoocheld aan, verbeeldde ik mij. Het moet
hun gespeten hebben, dat de wetgever vergeten had een
bepaling in zijn strafverordeningen in te lassen, die het
teleurstellen van snuffelgrage douane strafbaar stelt.
Het spreekt van zelf, dat ik mijn neus nog niet buiten het
„custom house" had, of ik was al vergezeld van een bruine

Oosterling, die beproefde mij mijn handtas te ontfutselen
onder het voorwendsel, dat hij een gids was en mij naar
het station voor Caïro zou geleiden. Ik keek hem zoveel
mogelik vernietigend aan, nam mijn tas in mijn andere
hand en liep zonder iets te zeggen door. Hij stak een
lange redevoering af, die nog niet uit was, toen wij op de
hoek van een straat kwamen en ik op een politieagent
afstevende om hem de weg te vragen. De gids verdacht
mij waarschijnlik van andere plannen, want hij keerde zich
om en ging ijlings terug van waar hij gekomen was....
Port-Said was warm en het station voor Caïro was een
heel eind ver. Toch weerstond ik alle verleidingen van
koetsiers, die mij rijden wilden en mij in vaderlike bezorgdheid waarschuwden, dat het voor zo'n fijn gebouwd
blank man niet aanging om met een handtas beladen zo'n
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verre wandeling in de Egyptiese zon te maken. Ik liep. En
ik zweette. Maar ik bedacht, dat het Februarie was, dat
ze thuis in sneeuw en ijs en kou zaten en ik zweette dus
met welbehagen. Inmiddels leek het station mij toch wel
wat erg ver weg en toen ik langs een politiebureau kwam,
waar een groepje agenten onder het dak van een soort
voorgalerij van de schaduw zat te genieten, stapte ik op
hen af en vroeg naar het station voor Caïro. Zij keken
erg weinig snugger en haalden de schouders op. Maar juist
kwam er een brigadier of zo iets naar buiten, die mij hoffelik in 't Engels naar mijn verlangens vroeg en toen een
der agenten opdracht gaf, mij in persoon naar het station
te brengen. Zoveel eer had ik niet verwacht! De agent
zuchtte en verliet maar onwillig de lekkere, koele schaduw
om door de lange, brede straat, in de barre zon die vreemde snoeshaan naar het station te geleiden.... Duidelik las
ik op zijn bruin gezicht de minachting: waarom nam de
vent geen rijtuig ?.... Maar hij protesteerde niet. Zwijgend
liep hij naast mij. Pogingen om een gesprek aan te kno
stuitten af op zijn gebrek aan taalkennis ... .
-pen
Hij bracht mij tot de ingang van het station, salueerde
toen stram en ondernam haastig de terugtocht. Mijn informaties wezen uit, dat ik nog ruim twee uur de tijd had,
eer er een trein naar Caïro ging. Een genummerde stations-

kruier nam op zich, mijn tas te bewaken, als ik de stad

inging. Ik keek een beetje achterdochtig, denk ik, want hij
wees vol waardigheid op zijn koperen nummerplaat en zei
enige malen achtereen: — officieel, meneer!.... Een deftige
heer met een fez op verzekerde mij, dat het safe was en
dus liet ik de tas achter en ging terug de stad in.
Veel moois was er niet te zien. Huizen in aanbouw, die
er zeer Europees uitzagen. Brede, boulevard-achtige straten
met Europese spiegelruit-winkels, grote café's met terrassen, warenhuizen van Simon Artz. Ik dronk een kop Europese koffie op het terras van zo'n groot café, waar een
Frans-sprekende kelner bediende, schreef wat prentbriefkaarten naar huis. Toen viel het mij in, dat ik weer in
Egypte was, het land waar Emir Khaled wonen moest, die
mij, naar het zeggen van mijn Parijse vriend, met open
armen in zijn huis zou ontvangen, als een broeder.... Ik
riep de kelner en vroeg hem naar mijn goede vriend, de
Emir. De man werd stram van eerbied, beloofde te informeren of zijne Hoogheid in Port-Said verbleef en verdween.
Fier en hoopvol dronk ik mijn koffie.... Maar in Port-Said
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wisten ze van geen Emir Khaled. Zeer vermoedelik woonde
hij in Caïro.... Nou, dat was prachtig! Ik ging immers
juist naar Caïro! 't Zou feitelik een strop geweest zijn als
hij in Port-Said gewoond had! ....
De spoorreis van Port-Said naar Cairo was zeer interessant. Eerst een eind langs de kust, waar achter brede
stroken Nijlslib een menigte vissersschepen met driehoekige zeilen als fantastiese zwemvogels met opstaande vlerken over het blinkende water kruisten. Dan boog de weg
landwaarts in en wij reden langs het vervelende Suezkanaal, dat heel onwezenlik doet in het wisselend landschap van woestijn en palmbossen en eucalipsen en bebouwde, helgroene velden, iets vreemds, een dood Hollands
kanaal tussen Egyptiese oevers. In El Kantara was het
druk. Langs de trein liepen Arabiese venters met vruchten
en limonade, grote schenkbladen met een enorme karaf
en glazen, het geelwitte vruchtensap een verlokking voor
de droge, stoffige kelen der reizigers.
De spoorweg slingert zich over de Nijldelta met zeer wisselende landschappen, die voortdurend de aandacht boeien.
Oude schoolplaten komen in je herinnering terug. jonge
rijstvelden passeer je, waar uit het ondiepe water de kleine,
fris-groene halmen omhoog spichten en bruine arbeiders
blootsvoets, in helkleurige buizen, de hoofddoek om de
slapen, rustig werken. Buffels met brede koppen en wijduitstaande horens trekken primitieve ploegen door de akkers of voorhistoriese vehikels langs de wegen. Troepen
kamelen grazen, verspreid, ver weg, tussen vlekken geel
zand en groen van velden en bosjes. Arabierendorpjes,
doffe kuben van bruingrijs leem, liggen in de schaduw van
palmgroepen. Vluchten witte ibissen zoeken voedsel op de
veldjes, stuiven als enorme sneeuwvlokken op voor het
geratel van de razend voortsnellende trein. Karavanen trekken over de wegen, op de kamelen de in wijde mantels
gehulde gestalten, die zwaar zwaaien, voor en achterover
naar de trage stap der rijdieren, onderwijl rustig kauwend
op een dik stuk suikerriet. En aan alle kanaaltjes en rivierarmpjes zitten bruine arbeiders en draaien aan de ouderwetse hand-watermolens, die in hun spiraal het water opvijzelen en over de velden sproeien. Dan passeeren wij
weer een grotere stad, Ismaïlia, Es Zagazig, die een on
beschrijfelik smerige indruk maken en verbazen door een
wit-marmeren moskee met een fijne minaret, rank uit212
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lijnend boven de koepels, versierd met gouden arabesken,
door de opengebouwde, moorse galerijtjes, als kantwerk
teer, blinkend de helder blauwe hemel, zodat alle openingen lijken ingezet met glanzende, vreemde juwelen; en
als een tweetongig vlammetje daarboven de gouden halve
maan.... Bij de dorpen weer die donkere, geheimzinnige
vrouwengestalten met de dikbuikige of slanke waterkruiken
in wonderlik evenwicht op de zwaar omsluierde hoofden....
Het is alles nieuw en vreemd en boeiend en veel te snel
vliegen de uren voorbij van deze vlammende zonnedag in
het snel-wisselende landschap van de rijke Nijldelta. Al is
het moorddadig warm in de trein, waar een dikke laag
ingestoven zand een grauw-grijs waas gelegd heeft over
alles, de banken, de bagage en de kleren der mensen.
Haren en baard van de reizigers zijn dof en grijs geworden van het fijne stof, dat overal in wolken naar binnen
waait, en je neus, je mond, je keel, alles zit vol stof en
zand, maar klagen — daaraan denk je eenvoudig niet....
je bent veel te opgewonden, veel te dankbaar voor al het
zeldzaam schone en merkwaardige, dat de snelle reis je
brengt....
Dan naderen we een grote stad met vele torens en naaldspitse minarets, hoge gebouwen en zelfs lelike fabrieksschoorstenen. Het is Cairo. De reizigers halen hun bagage
uit het net.... Wacht even! .... Emir Khaled! .... Ik moet
nu weten, waar hij uithangt!.... Een medereiziger vertelt
me, dat hij in Cairo woont, maar waar is hem onbekend.
Dat zal ik echter wel gewaar worden!
Met mijn koffertje in de hand loop ik het kolossale station van Cairo uit en sta buiten, even verblind door het
helle zonlicht na de koele schaduw van de hall. Een haveloze pakjesdrager op blote voeten schiet op me af, een
sterk boefachtige tronie grijnst tegen me onder een vuile
hoofddoek en hij biedt in merkwaardig Engels zijn diensten aan.
— Weet je waar Emir Khaled woont? vraag ik hem, en
zonder een seconde te aarzelen antwoordt de man:
-- 0 yes, sir!
Hij glimlacht er bij. Ik moet een dwaze vraag gedaan heb
Natuurlik weet hij, waar Emir Khaled woont! Stel je-ben.
ook voor, dat hij de vorstelike woning van zo'n hooggeplaatst man niet weten zou ! ... .
— All right! zeg ik verheugd en ik geef hem mijn koffertje.
Breng mij naar het huis van Emir Khaled.
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— Yes, mylord, mompelt eerbiedig de man en op zijn blote
voeten kleppert hij voor mij uit over het gloeiende asfalt
van het grote plein, waar het stuitend-Europees druk is
van auto's, rijtuigen en electriese trams. Rondom staan
hoge gebouwen, hotels, banken, en als de menigte niet
doorspikkeld was met kleurige, Oosterse gewaden, kon je
een ogenblik denken, dat je in Londen of Parijs verdwaald
was.... Ik hoop maar, dat de Emir althans in een huis
zal wonen, dat klassiek Oosters is, en ik droom al van
zo'n koel paleis met een binnenpleintje, waar een fontein
klatert, rondom zo'n ranke bogengalerij met fijne pilaartjes
van helder mozaïek, de moorse vensters van gekleurd glasin-lood omgeven van faïence-figuren.... met koele gangen,
vloeren van mooie tegels, met dromerige, zware Oosterse
tapijten .... en daar te midden van al dat moois mijn gastheer, de Emir Khaled, die mij immers verwelkomen zal
als een goed vriend, als een broeder....
Inmiddels heeft mijn haveloze gids halt gehouden bij een
troepje kletsende straatslijpers op de hoek van een straat
en is in druk gesprek gewikkeld met deze heren. Om beter
te kunnen praten heeft hij mijn koffertje neergezet en zijn
handen redeneren heftig mee. Ik weet al wel zoveel van
de manieren in het Oosten, dat ik me niet verbaas of boos
word. Rustig steek ik een sigaret op en wacht geduldig
tot het gesprek zal zijn geëindigd. Dan komt mijn leidsman op me toe met een der andere heren en zegt:
— Deze man spreekt Frans. Hij verstaat u heel goed. Zeg
u het hem nog es.... dat van Emir hoe heet ie ook weer? ....
Verwonderd kijk ik de man aan. Wat betekent dat nou
weer ? .... En waarom zou je Emir Khaled beter in 't Frans
kunnen vinden dan in 't Engels. Een vaag voorgevoel be
sluipt mijn hoopvolle ziel ! .... Ik breng de nieuwe makker
in 't Frans aan zijn verstand, wat ik verlang. Hij krabt
zich bedachtzaam achter zijn oor en herhaalt:
— Emir Khaled ?.... Emir Khaled?....Weet u wel zeker, dat
het Emir Khaled moet zijn?
-- Natuurlik! val ik nog al bars uit. Ik ben niet gek!
Nee, nee, dat had ie ook helemaal niet bedoeld!.... Maar ...
hij heeft nooit van Emir Khaled gehoord.... 't Beste is, dat
we naar het internaat van de Franse Jezuïeten gaan en daar
informeren. Die paters weten alles en kennen iedereen.
— ja! valt de gids geestdriftig bij, dat zullen we doen. Die
zullen ons wel terecht helpen! Komt u maar mee! 't Is hier
twee minuten vandaan ! ... .
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Moedeloos berust ik maar weer en volg de gids. Aan de
overkant van de straat klampt een meisje mij aan, een ongelukkig voddenkind van een jaar of twaalf. Ze heft haar
vuile bruine snoetje naar mij op en steekt haar hand uit.
En ze raffelt haar lesje af:
— Father dead.... Mother sick.... Ten brothers and sisters....
Poor.... poor.... hunger.... Give a piaster, sir.... give a
piaster....
Ik loop door, maar ze blijft ruggelings voor mij uittrippelen op
haar kleine, bruine, blote voetjes en herhaalt aldoor hetzelfde
liedje, verhoogt alleen de titel en slaat het bedrag af.
— Give half a piaster, mylord ... .
Ze gaat niet weg. Ze loopt voor me, dan links, dan rechts
van me. De gids snauwt haar iets toe. Vreesachtig kijkt
ze even schuin naar hem heen, maar ze gaat niet weg, en
herhaalt haar onveranderlik ellende-referein. De gids rolt
woest met zijn donkere ogen en zij komt snel aan mijn
andere kant, houdt hem in de gaten en gaat voort met
haar bedelverhaal. Ze ziet er wel vreselik armoedig uit, met
die verscheurde zwarte voddenjurk en de smekende, grote
ogen in dat zachte bruine gezichtje zijn onweerstaanbaar.
Ik geef haar dus de halve piaster, die ze vraagt en dan laat
ze ons met rust....
Tien -passen verder overvalt mij een ander bedelaresje, met
een gelijksoortig verhaal. Het aantal broeders en zusters
is alleen tot twaalf gestegen en de vader is niet dood, maar
in de gevangenis. En nogmaals offer ik een halve piaster.
Om even later opnieuw aangeklampt te worden, ditmaal
door een halfnaakte jongen, die eveneens lid is van een
talrijke familie, dewelke in hartverscheurende omstandigheden
verkeert. Nu begint het mij echter te vervelen en ik weiger en
zeg hem op harde toon, dat hij moet opduvelen. Hij denkt
er zelfs niet aan, begint zijn verhaal van voren af. De
snauwen van de gids hebben even weinig resultaat en deze
vraagt mij dan op de man af:
— Wilt u hem wat geven of niet?
— Nee, zeg ik vastbesloten.
Toen wendde de man zich half om en gaf met zijn vrije
hand de kleine bedelaar een draai om zijn oren, die hem
vierkant tegen de grond wierp. Verschrikt keek ik toe. De
jongen sprong op, blijkbaar helemaal niet verbaasd of verontwaardigd en liep hard weg.
— Nou, zei ik, toch wel een beetje verontwaardigd, zo hoef
je nou ook niet op te treden!
216

Hij haalde de schouders op.
— Je hebt geen keus, lichtte hij mij in. Je moet ze wat
geven of ze op een trap of een opstopper trakteren. An
ders ben je d'r een half uurtje mooi mee. Slaat u ze maar
gerust tegen de grond, dat leugenachtige bedelvolk!...
Van halve maatregelen houden ze in die streken niet! ....
En klappen zijn er erg gewone dingen, waar niemand grote
consequenties aan toekent....
Op de binnenplaats van de Jezuïetenschool had ik een onderhoud met een Révérend Père, die nog nooit van z'n leven
van een Emir Khaled gehoord had. Wel van Emir Chalil,
die tot Christus bekeerd was. Emir Khaled moest vast een
Mohamedaan zijn en met zulke ongelovigen onderhouden
de Jezuïeten geen connecties. Het beste was, dat ik de volgende morgen maar eens ging vragen aan de officier van
de wacht bij het koninklik paleis .... daar weten ze al die
Emirs te wonen. Ik kon ook het adresboek nakijken, dat
ze in de grote hotels hebben. De vriendelike man waarschuwde me ook, niet te lang met die bruine schoelje rond
te lopen: dat zijn gruwelike afzetters, die je veel te ver
omvoeren om meer te kunnen rekenen. Als ik misschien
een goed en goedkoop, eenvoudig hotel wou, wist hij er
wel een voor me. Ik betuigde mijn ingenomenheid en hij
gaf me het adres van een hotel in de Noubar-Pachastraat;
de eigenaar was een Griek, die ook Frans sprak, het was
er zindelik en netjes en niet duur. Ik stemde toe en met
vereende krachten brachten wij de veronderstelde afzetter
aan zijn verstand, dat hij mij over tien minuten had af te
leveren aan hotel New York, Noubar-Pachastraat, bij de
heer Costi Assimacopoulos. En na een hartelik afscheid
van de hoffelike enbehulpzame Jezuïet gingen wij opnieuw
aan 't kruisen door de oninteressante straten met hoge
Europese huizen en spoedig waren we in de grote straat,
die recht op het station aanliep en waar het bewuste hotel was.
De eigenaar bleek een gemoedelik mannetje met een zijera
rentenierspetje op. Jawel, hij had een kamer voor me. Een
zwarte bediende kwam op zijn handgeklap aanlopen en
bracht mij naar de eerste verdieping in een kleine kamer
met een enorm, behemeld ledikant. De gids was met het
koffertje meegelopen en nu moest ik met hem afrekenen.
Ik lei een stuk van vijf piasters in zijn opgehouden bruine
hand. Hetgeen hem zichtbaar verwonderde en verontrustte.
Hij keek van de shilling naar mij en van mij weer naar
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de shilling, schudde af keurend en mistroostig het hoofd.
Toen reikte hij mij het geldstuk weer toe en zei:
— Dat gaat niet, meneer.
Ik nam het geld niet aan, vroeg alleen ijskoud:
W aarom niet ?
— Moet tweemaal zoveel zijn, deelde hij mij mee. Ik heb
u twee keer de weg gewezen immers: eerst naar de Jezuïeten
en toen naar hier ?
Ik glimlachte honend.
— En Emir Khaled ? vroeg ik bedaard.
— Emir Khaled? herhaalde hij onrustig. ja.... ik weet van
geen Emir Khaled.
— juist! zei ik sarcasties. Je weet van geen Emir Khaled.
Je bent dus een bedrieger. Want ik heb je aangenomen
om mij bij Emir Khaled te brengen, die je zei te kennen,
die je zelfs wist wonen. Je hebt me niet bij Emir Khaled
gebracht. Feitelik ben ik je dus niets schuldig, en als ik
je nou toch een shilling geef, is dat alleen uit overdreven
goedhartigheid. En snij nou uit, anders zal ik meneer Assi macopoulos es vragen bij een politieagent te informeren
hoe die over de kwestie denkt.
Verslagen keek de man mij aan. Zijn driestheid was weg.
Hij bracht de hand aan zijn voorhoofd en aan zijn borst,
boog en verdween, zeer snel. Vriendelik zal hij wel niet
over mij gedacht hebben, maar vol eerbied voor mijn listige textuitleg was hij zeer zeker ! .... Ik begon in te zien,
dat het vraagstuk der pakjesdragers en gidsen voor een
toerist van ongekend belang en ongedachte afmetingen is.
Een vraagstuk, waarin vele psychologiese raadselen schuilen,
wier oplossing je de uitkomst van het vraagstuk meteen
doen vinden.
Na me wat te hebben opgefrist ging ik naar beneden en
vroeg de hotelhouder naar het adresboek. Zo'n voornaam
meubel had hij echter niet in zijn bescheiden herberg. Maar
ik zou het wel mogen inzien in een of ander groot toeristenhotel. Ik liep dus Caïro maar verder in en constateerde met leedwezen, dat het er nog veel Europeser uitzag dan Port-Said. Alleen de mensen met hun Oosterse
kleren en gezichten waren een aanwijzing, dat je toch niet
precies in Europa was. Ook de wonderlike vliegenkwasten,
waarmee vele wandelaars spelenderwijs om zich heen slaan
en de gedachte aan de Hollandse vliegen, die om deze tijd
onzichtbaar plegen te zijn, spraken van een vreemd land.
Maar de kolossale huizenblokken, vijf, zes verdiepingen
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hoog, de brede straten, de tallooze winkels met grote spiegel
autoos .... het was allemaal bekend,-ruiten,dams
ellendig bekend en niets minder lelik, dan in elke andere
grote stad. En de toeristenhotels zijn enorme paleizen met
grote terrassen, vol palmen en bloemen, maar als er niet
door parade- of operette-oosterlingen bediend werd, zou
je nooit raden, dat je niet in Londen of Brussel was. Ik
loop er een in. Een kolossale hall met links en rechts een
portiersbureau. Overal haastige piccolo's en deftige bedienden in uniform, hogere chefs in jacquet, alleen de kelners
in Arabies gewaad, voor de illusie. Onverschillig vraag ik
het adresboek. Een gegalonneerde gentleman schiet toe,
houdt mij natuurlik voor een gast van het huis, biedt aan in
het dikke boek voor mij te zoeken. Wie ik hebben moet?
Emir Khaled moet ik hebben.
De man verdubbelt zijn serviliteit, bladert, zoekt.
Wij vinden een Bey Khaled, kapitein bij de garde des
konings.
Ik haal mijn neus op voor zo'n ordinaire Khaled.
Dan vinden we een generaal Khaled Pascha.
Het lijkt wat beter, maar het voldoet me niet. Ik kan me
nu eenmaal niet met minder dan een Emir tevreden stellen.
Maar de Emir staat niet in het adresboek. Het begint lichtelik verontrustend te worden ! ... .
De employé wringt zich beleefd in allerlei bochten, om
aan te duiden, dat hij het niet helpen kan. Mijn verstoord
gezicht doet hem onaangenaam aan.
— Misschien is hij in Port-Said! vindt hij dan uit.
— Of in Alexandrië, voeg ik er met bloedig sarcasme bij.
Maar de vent begrijpt mij niet en herhaalt goedkeurend:
-- Ja.... of in Alexandrië.
— Misschien zit hij bij vergissing wel in Parijs, insinueer
ik verder.
De man trekt een bedenkelik gezicht en vindt:
— Wie weet!.... Maar ik zal voor meneer informeren.
Het adresboek is niet helemáál volledig. Als meneer me
het nummer van zijn kamer wil geven?
— Stuur de boodschap maar naar Hotel New-York, zeg
ik achteloos. Daar logeer ik.
De man verstijft. Heeft ie zich daarvoor zo uitgesloofd?
Voor de gast van zo'n onaanzienlik huis? De lakeien-verontwaardiging druipt van zijn gladgeschoren gezicht! Maar
toch opent de hand zich willig voor de fooi. En hij buigt
stijf, als ik hem toeknik, dat hij wel gaan kan, en gaat ook.
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En ik ga eveneens, lachend. En schrap in gedachten de
Emir Khaled van mijn program.... Sindsdien kan ik de
naam van deze prins van den bloede, van deze onvervalste
nakomeling van de profeet niet meer horen, zonder ziek
te worden van akeligheid! .... Wat heeft die man me een
moeite en verdriet van verloren illusies bezorgd!.... Ik wil
er niet meer aan denken. Maar met mijn vriend in Parijs
heb ik op de terugreis enkele woorden over Emir Khaled
gewisseld, die niet vrij waren van honend sarcasme, in verband met hoge, maar enigermate onvindbare connecties....
Het liep tegen de avond. Schaduw viel donkerder in de
straten. Electriese booglampen begonnen te stralen. De
winkels sproeiden licht over de trottoirs, die stopvol mensen
liepen. Het waren de winkels van overal, de heren-modewinkels met zijden sokken en dassen en verfijnde overhemden en wandelstokken, en wat gekleur van een rode
fez hier en daar tussen de modieuze hoedjes: de dameswinkels met fijne vodden, conventioneel en met geen andere
smaak dan die van de mode; de meubelwinkels, de juweliers, kortom, alle winkels, die je precies zo in de Kalverstraat bewonderen kunt. Maar daarvoor was ik nu niet precies naar Cairo gekomen!.... En de antiquairs met hun
schaamteloze fabrieks-oudheden en de weinige echte daartussen met nog schaamtelozer prijzen, zij hadden weinig interes sants in de vitrines.... Het was dodelik vervelend en vermoeiend, en ik besloot naar mijn hotel terug te keren en
de volgende dag rustig uit te zoeken, hoe ik uit dit vervloekte Europese milieu vandaan kon komen....
Voor de deur van het hotel zat de waard een pijpje te roken
en naast hem zat een magere Turk met een fez op, maar
overigens Europees gekleed, aan zijn rozenkrans te bidden
en onderwijl uit een papieren zakje nootjes te snoepen. De
vriendelike Griek haalde voor mij ook een stoel: het was
zo'n mooie, zoele avond en dan zat je lekker zo buiten....
Komieke gewaarwording!... Zo knus met je drietjes voor
de deur op het trottoir te zitten als een stel gemoedelike
Jordaners op hun stoepje ! .... In het hartje van Cairo ! ... .
Het was zo gemoedelik, dat ik de Turk vroeg, wat hij daar
voor lekkernijen had. Ik had die snoeperij uit kleine, papieren peperhuizen al zo vaak opgemerkt, dat het mij begon
te interesseren. En hij scheen zo intens te genieten ! ... .
De Turk glimlachte vriendelik, schudde wat nootjes op zijn
hand en gaf mij die.
— Heerlik! zei hij in 't Frans. Een uitgezochte lekkernij....
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Het waren doodgewone olienootjes, gepeld, maar van zeer
minderwaardige kwaliteit, vol wormgaatjes, en akelig taai.
Iedere Hollander zou ze verontwaardigd weigeren, als zijn
winkelier ze hem wou aansmeren. Ik begreep, dat ik nochtans de plicht der dankbaarheid niet mocht verzuimen en
genoot dus zichtbaar van het kostelike geschenk. Mijn Turkse weldoener had er veel plezier in en zei:
— Ja, wij Oosterlingen weten het wel, hè? Wij hebben een
menigte van die kleine, heerlike genietingen, die jullie in
het Westen niet kennen.
Ik glimlachte bescheiden. Hij schudde nog enkele van zijn
kostelike nootjes in zijn hand en reikte mij die toe. Maar
ik weigerde met veel plichtplegingen en hij vond ze zo
lekker, dat hij niet overmatig aandrong en smakelik en
langzaam, om het genot zo lang mogelik te rekken, aan
zijn nootjes verder peuzelde. En toen ontwikkelde zich zo'n
knus gesprek over koetjes en kalfjes als onder goede buren,
die voor de deur de warmte van het huis ontvluchten voor
het slapen gaan.... En het was een vreemde gedachte, dat
je een Hollander was, die hier in Egypte met een Griek
en een Turk toevallig even was samengekomen.... en over
een paar dagen weer weg zou zijn, nooit meer deze mensen
terug zien.... Het werd stiller op straat. En onze stemmen
gingen gedempt heen en weer, vertrouwelik, als van oude
bekenden. Het was heel wonderlik....
Toen ging de Turk met een vriendelike groet naar binnen
emen ?
en ik volgde spoedig. Of ik nog een bad kon nemen?
Als ik tevreden was met een koud bad?.... O, best! ....
Dan zou de bediende het klaar maken.
Het was nodig! Ik had een gevoel of al m'n poriën vol zand
en stof zaten....
Leuk was dat bad in dat aardige hotelletje. De badkamer
leek een gevangeniscel met dikke, zeegroen gekalkte muren
en een hoog venstertje in een diepe nis. Er lag een groot
stuk zeep en een dot vezels, als geplozen touw, die dienst
deden als spons en inderdaad een prachtig afwrijfmateriaal
bleken. Het water was ijskoud. En toen ik aan de ketting
van de douche trok kreeg ik een dikke straal water op mijn
lijf: al de gaatjes van de sproeier waren opengeroest en
vormden een wijde trechter. Maar het was lekker fris!....
En toen ik de afsluitdop uit het bad trok, begreep ik, waarom
er zulke hoog gezoolde houten sandalen onder mijn bed
stonden, want het water spoot met een brede stroom over
de vloer naar een hoek, waar een putje was....
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De volgende morgen was ik al vroeg op straat. Ontbijten
kon ik in mijn illuster hotel niet: het was enkel maar een
slaapherberg, zonder restaurant. Maar ik vond een uitstekend eethuisje tegenover het beroemde Ezbekiá-park. Het
vooruitzicht van een hele dag rondzwerven in mijn eentje
stemde mij ongemeen plezierig. De zon scheen met zo'n
blank, jong licht over de hoge toppen der palmen van het
park. De eeuwige roofvogels van Cairo beschreven zo statig
en sierlik hun brede cirkels in de klare lucht. De thee was
zo lekker en de broodjes knapten zo vers en roken zo
goed.... Alles leek gemaakt om een eenzaam naar Egypte
verdwaald man tevreden te stemmen en ik was tevreden.
Ik ben zelden zo tevreden geweest als op die koele, heerlike morgen in Cairo, die een warme dag voorspelde. Een
warme dag, die mij niet afschrikte, maar integendeel als een
verfijnd genot aanlokte, want de gedachte aan de gure winter
in het noordelike vaderland hield ik met opzet levendig.
Het Ezbekiá-park is niet gratis toegankelik. Je moet er een
halve piaster entree betalen, maar het park is het waard!
Het is een sprookjestuin, groot en fastasties met zijn overstelpende weelde van sub-tropiese en tropiese plantengroei,
bloemen, bomen, cactussen, palmen van allerlei soort, ontzagwekkend hoge, dikke, kaarsrechte zuilen met een enorm
pluimenhoofd. Er zijn bomen, die een woud op zichzelf

lijken: van de zware, dikke takken gaan luchtwortels naar

de grond, zodat het, vooral bij de machtige, oude bomen,
moeilik is in het gewirwar van dikkere en dunnere luchtwortels de eigenlike stam nog te onderscheiden. En van
overal tussen de dichte bladerkroon kronkelen de geelgrijze
wortels naar beneden, als stijve slangenlijven. Er is een
vijver met een rotspartij, woest overwassen van woekerplanten, struiken en gras, met overal trossen rode en blauwe
en gele bloemen. Er zijn wijde grasvelden met statige bomen en talloze duiven scharrelen daar naar voedsel, met
hier en daar zo'n malle Hollandse bonte kraai ertussen,
die lomp voorthuppelt en in onze moedertaal af en toe
genoegelik krast. En overal staan banken, waar je zo lekker in het zonnetje of in de schaduw kunt gaan zitten
rondkijken of soezen .... Het is een verleidelik park, want
de uren verglijden er zonder dat je er erg in hebt. Vooral
in de morgen, als er weinig of geen mensen zijn, is het er
heerlik, zo rustig en stil als was je ver buiten de bewoonde

wereld. Als van heel grote afstand komt het gedruis van de
stad naar je over, een onbestemd, vaag gemurmel, waarin
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niets overheerst en waarin je toch, als je luistert, met je
gewende oren, alle verschillende geluiden onderscheiden
kunt, die tezamen het geroezemoes van het grote-stadsleven vormen.,
En als je er dan aan de andere zijde weer uitkomt, overvalt de vulgaire herrie van de moderne verkeersdrukte je
wel zeer onaangenaam! .... Maar door een paar drukke,
Europees aandoende winkelstraten kom je dan in de oude
Arabiese wijk en in eens is Europa oneindig ver weg, vergeten, een verzonken wereld, waarvan je geen sporen meer
terug vindt in deze merkwaardige, zeldzaam schilderachtige omgeving. Het was weer als in de Kashba te Algiers,
waarvan het bonte beeld onuitwisbaar in mijn geheugen
is geprent, omdat mij daar al de toverachtige bekoring
van het Oosten voor het eerst geopenbaard werd.... Nu
stelde Caïro mij niet langer teleur. Dit was wat ik gewild
had en gezocht....
De grote bekoring van die Arabiese wijk ligt niet in de
overvolle winkelstraatjes. Al zijn die zeer interessant met
hun bonte wemeling van alle rassen en klederdrachten
door elkaar, boeiend, kleurig, overstelpend. Het aardigst
zijn de achterstraatjes, waar het stil is en het eenvoudige
leven der rustige handwerkslieden kalm zijn gang gaat.
De straatjes zijn smal en bochtig, grillig gebouwd, precies
zoals de onberekenbare luimen van het toeval dat hebben
gewild. Er is geen vast bouwplan merkbaar en die afwezigheid van alle systeem en regelmaat plaatst je telkens
weer voor de vreemdste verrassingen. Ieder ogenblik buigt
zo'n straatje weg, komen er andere

kronkelwegjes op uit,

sta je voor een onregelmatig pleintje. Tussen de hoge, geelwitte muren met de zeer weinige, meest getraliede venster
staan lage gebouwtjes, diep in de schaduw, als ne--gaten,
derige, bescheiden dienaren naast fiere, hoog opgerichte
meesters. Achter tweemaal manshoge muren steken palmen en loofbomen hun kruinen op: daar moet een grote
tuin zijn van een voornaam huis, hier vlakbij, midden
tussen de arme van de proletariërswijk. Kleine buurtwinkeltjes zijn er, waar van alles verkocht wordt, maar je ziet
niet de schreeuwerige uitstallingen van de drukke winkelwijk. En overal is het prachtige spel van het witte zonlicht
tegen de muren aan en de ene zij, terwijl de andere in
diepe, violette schaduw ligt, het straatje een spelonk van
donkerte lijkt, waar een scherpafgelijnde lichtbalk hel in
geschoven staat. Het is er nu heel rustig. Een enkele ge223

sluierde vrouw schuift je schuw voorbij, een donkere gedaante, een sombere verschijning; de grote ogen boven de
sluier hebben even een schichtige blik naar de vreemdeling,
worden dan dadelik weer neergeslagen. Wat kinderen spelen hier en daar aan poorten of op binnenpleintjes. Allerlei handwerkslui zijn bezig met hun arbeid, in hun schemerige werkplaatsjes of voor de deur op straat. Timmerlieden, schrijnwerkers, smeden, koperslagers, ivoordraaiers,
instrumentmakers, schoen- en kleermakers. Waterdragers
gaan naar de drukke winkelstad met hun koperen kannen
op de rug, de rinkelende schaaltjes in de handen, uitstotend al hun eentonige roep, uit gewoonte, want kopers
zijn hier zeker niet. In kleine kroegjes zitten al mannen
bijeen, drinken koffie, roken hun nargileh en praten.
Prachtige gestalten komen je tegemoet, stemmig in de
schaduw, plots oplichtend in felle kleurigheid, als ze in
de zon komen....
Hoe vreemd rustig is het hier in deze klare morgenuren,
ver van het gewemel der door het Westen bedorven buurten ! .... Dieper en dieper dwaal ik die merkwaardige Arabiese wijk in en ik ben er de enige vreemdeling. Hier en
daar kijkt iemand mij wat verwonderd aan, maar niemand
zegt verder iets of stoot zich aan de vreemde zwerver, die
zo maar zonder dragoman rondwandelt tussen dit kleurige, oude leven, dat in z'n eeuwige gang voortschrijdt, nu

als honderden jaren geleden. De zwervende honden snuffelen in hopen vuil en afval, sluipen schuw weg bij de nadering van voetgangers. Op een binnenplaats van wat blijkbaar een groot magazijn is, liggen kamelen, rustig herkauwend, terwijl bruine arbeiders bezig zijn zware pakken
en kisten op hun geduldige ruggen te laden. Bedouïen en
in witte mantels, het donkere, baardige hoofd in de schaduw van de hoofdkap, staan er zwijgend bij. Een eind
verder kom ik kamelen tegen, die zware steenbrokken
dragen voor een of ander bouwwerk.... Het was een heerlike wandeling, vol verrassingen, vol onverwachte wonderen, en ik kon er bijna niet toe besluiten, deze schilderachtige omgeving te verlaten. Maar ik wou nog naar het
museum van Egyptiese oudheden deze morgen en zocht
derhalve zuchtend een uitweg uit deze prachtige kronkel straatjeswijk naar de stadsgedeelten, waar het Europese
verkeer raast....
En ik was nauweliks in deze drukte terug of ik moest weer
halve piasters offeren aan onverbiddelike bedelaartjes, daar
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31. IN DE ARABIESE WIJK VAN CAIRO

ik niet bereid was muilperen uit de delen. Het was ver
asfalt der brede straten en geweldige-bazendwrmopht
stofwolken vlogen op onder de wielen der auto's. Troepen
jonge mannen reden rond, schreeuwend, zwaaiend met
groen-zijden vlaggen: het waren studenten, die om de een of
andere reden Zagloel Pascha gingen huldigen, nationalisten,
luidruchtig en fanatiek als alle nationalisten. In sommige
zijstraten, Europees afschuwelik gebouwd, maar Oosters
smerig en door Egyptiese arbeiders bewoond, hing het vol
vlaggen en vlaggetjes en lampions aan slingers van huis
tot huis. Er heerste een politieke feeststemming naar aanleiding van de overwinning der nationale gedachte .... - Snel
sprong ik op een tram, die mij naar het grote museum
voerde....
Welk een overgang! .... Midden uit de razende herrie van
een door politieke hartstochten bewogen, door Westerse
invloeden ontsierde, gedegenereerde en van eigen karakter
beroofde stad, plotseling verplaatst in de heilige stilte van
een verdwenen beschaving, van een hoge en schone cultuur, waarin de geest een zo grote invloed oefende op al de
gedragingen en uitingen der mensen .... De tegenstelling
zet zich echter ook voort in het museum. En niet alleen
door de aanwezigheid van kluiten toeristen met hun hardsprekende dragoman, hun sportpakken en stompzinnige
nieuwsgierigheid, hun binocles en banale kletspraat.... Ook
in de inrichting en de tentoonstellingswij ze der kunstschatten
demonstreert zich de enorme kloof, die de Egyptiese beschaving der oudheid scheidt van wat wij in waanwijze zelfoverschatting onze moderne beschaving noemen. Want de
schaamteloze wijze b.v., waarop hier de mummies van
koningen en koninginnen in glazen kisten ontbloot liggen,
uitgewikkeld uit hun linnen omkleding, met een bordje
erbij, waarop glorieuzelik naam, waardigheid en tijdperk
van de grote gestorvene vermeld staan, doet aan als barbarisme, als redeloze, brutale ontheiliging van wat eens
een oud volk boven alles lief en heilig was. Het is in hoge
mate stuitend, van zogenaamd wetenschappelik cynisme.
Want deze publieke tentoonstelling van juist de hoogstvereerde lijken uit die oude dagen, heeft niets te maken
met wetenschappelik belang, is alleen te verklaren uit de
sensatiezucht en nieuwsgierigheid, de eerbiedloze nieuwsgierigheid, die een geslacht kenmerkt, dat alle echt gevoel
voor geestelike, voor eeuwige waarden verloren heeft. Wat
ziet het lekenpubliek aan deze verschrompelde lijken? Het
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griezelt er een beetje van, en het vindt het „interessant" de
mummies gezien te hebben van Ramses II, van Tothmes III,
van koningin zus en koningin zo. Veel interessanter nog
dan de mummie van onverschillig welke burger uit die tijden
natuurlik.... De wetenschap echter en de overheden hebben
niet tot taak de minderwaardige belustheid van een profaan
publiek te dienen, maar dat publiek op te voeden tot zuiverder
standpunt. En daarom is de tentoonstelling van die uitgewikkelde mummies van koningen en koninginnen niet alleen
een platte smakeloosheid, een ruwe heiligschennis, zij is ook
nog een grove fout.
Dit museum van Egyptiese oudheden is een der geweldigste dingen, die ik onderweg gezien heb. Je komt onvermijdelik diep onder de indruk van wat hier verzameld
is aan overblijfselen van die zeldzaam ontwikkelde, oude
beschaving. Onder de indruk ook van de wonderlike en
ontstellende gedachte, dat zo'n beschaving dus kan verdwijnen, kan ondergaan, van de aardbodem worden weggevaagd. En na een rondgang door deze kolossale ruimten met hun overstelpende massa beelden en voorwerpen,
kom je terug in je eigen beschavingsmilieu en je voelt je
een erg klein mensje, behorend tot een erg stumperig
geslacht. En je verwondert je diep over de onbegrijpelike
kronkelwegen, die de mensheid gaan moet in haar kruis tocht naar het doel, dat niemand kent, maar dat de geest
soms vermoedt. Ik sta niet met twijfel of pessimisme in
de wereld, maar toch drukt het besef mij, dat de mensheid
van onze beschavingssfeer zo ontzettend veel verloor van
wat in andere cultuurperioden het leven wijd maakte en
de geest verhief naar hoogten, die wij niet meer kennen,
in 't algemeen. Kunst is voor ons b.v. een uitzonderingsding geworden, iets boven, bijna buiten het leven; de kunstenaar is een vreemdeling geworden onder de mensen, een
zonderling, die dingen doet en maakt, buiten het gewone
mensenleven om. En hij eist zijn erkenning als iets bizonders,
eigenlik als het enig waardevolle ding in de gemeenschap.
Alles gaat voorbij, is zéér tijdelik, alleen de kunst wordt
verondersteld iets van het eeuwige in zich te hebben. De
kunst is iets bovenmate pretentieus geworden en de kunstenaar een uitzonderingsmens, wiens naam met gulden
letters moet worden geschreven in het boek der volkeren,
wijl hij immers een zeldzame manifestatie is van de geest.
in een geesteloze wereld ! .... Het leven is dus wel erbarmelik
uiteengevallen....
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Wij staan, met onze aan individualistiese kunstuitingen
gewende ogen, tegenover deze ontzagwekkende uitingen
van Oud-Egypties leven, verbijsterd en weten er nauweliks
weg mee. Alles eraan is vreemd aan onze geest, aan onze
ziel. Wij staan voor deze kolossale beeldhouwwerken, van
een bekwaamheid, een uitdrukkingsvermogen, een gespannenheid en een rust, die bijna verbijsteren, en bedenken, hoe
de kunstenaar, die ze voortbracht, als een wonder aangegaapt
zou worden in onze tijd. En begrijpen niet, dat al deze machtige
kunst naamloos werd voortgebracht, naamloos bleef.... Wij
staan voor kunstwerken, wier ontstaanstijd duizend jaar verschilt en merken met starre verbazing op, dat ze zb weinig
verschillen naar geest en uitdrukkingswijze.... Want wij vergelijken dadelik onze tijd er mee, onze tijd, die liefst iedere vijf jaar een geheel nieuwe stijl uit wil vinden, doodsbenauwd is voor de gevangenschap in traditie en overlevering.
En wel heel sterk en streng moeten wij nadenken over
de noodzakelikheid aller verschijnselen om de verwachtingen voor de kunst onzer dagen, voor de ontwikkeling
van de maatschappij onzer dagen, niet met een hopeloos
gebaar op eenmaal ter zijde te schuiven. Want alles bijeengenomen staan wij met al onze pretenties van hoge beschaving tegenover de uitingen van deze oude, bezonken,
wijze cultuur, als stuurloze neurasthenici, als zieke twijfelmoedigen, als verwaten schreeuwertjes, ontzettend verwaand

op onze persoonlike voortreffelikheidjes, bekwaamheidjes,
prestatietjes. En het begrip van de verschrikkelike verscheurdheid van ons leven breekt smartelik open in ons
hart. En wie daar niet levend naast vond de overtuiging,
dat wij ondanks alles op weg zijn naar een gemeenschap,
die boven dit Oud-Egyptiese leven verheven zal zijn, kon
licht tot diepe moedeloosheid vervallen en zich afvragen
waartoe al die nutteloze moeite en strijd dienen....
Deze grote en kleine kunstwerken der Oude Egyptenaren
missen het persoonlike cachet, waarop wij, moderne persoonsvergoders, zo hartstochtelik verzot zijn. Zij zijn uitdrukkingen, niet van de persoonlike ziel des kunstenaars,
maar van de ziel des volks in haar geheel, van de dingen,
die de geest der mensen in gemeenschap bezighield en bewoog, verontrustte of in extase bracht. De kunstenaar was
er niet op uit door zijn gaven uit te blinken boven zijn
medemensen. Hij erkende alleen zijn plicht om met die
gaven de geest zo goed mogelik te dienen, en alle ijdelheid werd daardoor vreemd aan zijn wonderschone schep 228

pingen. Met eindeloos geduld, met onbegrijpelike aandacht
en in verheven rust beitelde hij zijn bekende symbolen,
was een handwerksman met onbegrensde liefde voor zijn
arbeid en zijn materiaal, vroeg niet naar roem, niet naar
bewondering, eiste niet, dat zijn werk tentoongesteld zou
worden voor de ogen van allen, om zijn naam bekend te
maken en te doen blijven door de eeuwen heen. Al zijn
werken was een eredienst tegenover de geest, zoals het
leven in die tijd deze deed verschijnen voor het oog, voor
de ziel der mensen. En de binnenkant der sarcofagen werd
niet met minder zorg, met minder aandacht en liefde versierd en gebeeldhouwd, omdat het werk, daaraan verricht,
was voorbestemd om voor eeuwig te verdwijnen in de
duisternis van de dodenstad: ook dat was eredienst tegenover de geest, tegenover de goden en de gestorvenen en
al was het niet bestemd voor de ogen der sterfelike mensen, de onsterfeliken zouden het oordelen.... Alles aan deze
oude kunst draagt dit stempel van nederige eerbied, van
verheven ernst, van diepe, klare rust. Niet alle verborgen
wegen van de gedachten dezer mystiek kunnen wij volgen,
maar wij voelen één gedachte in alles overheersen, de grote,
religieuze gedachte van een groot volk, dat in zijn godsdienst een edele vorm van gemeenschap vond, hoeveel er
dan ook op ander gebied aan de waarachtige, volstrekt
ideale gemeenschap ontbroken mag hebben.
Deze kunst, die zich tientallen van eeuwen bediende van
dezelfde of nagenoeg dezelfde strenge, overgeleverde vormen,
zó onbegrijpelik sterk traditioneel, zou licht de verdenking
van levenloosheid, stijfheid, conventionaliteit kunnen wekken. Dit is het nieuwe wonder, dat alleen een levende ge
kon voortbrengen: niets van dit alles is waar.-menschap
Deze wonderlike oud -Egyptiese kunst, hoe verstild, hoe verheven van rust, hoe volstrekt traditioneel van vormgeving
ook, brandt van leven en warmte; een gespannen leven en
een sterk bewogen rythme is er in, een steeds zichzelf hervindende frisheid, al die lange eeuwen van eenzelfde, naar
steeds groter volkomenheid strevende cultuur, door. De
grote strengheid van de overgeleverde stijl verhindert de
sierlikheid niet. De vaststaande hoofdvormen verhinderen
niet de personlike variatie in het detail....
Het is alles verwonderlik schoon, verheven, rijk en voornaam. Het verbijstert je door zijn machtige eenheid, het
drukt je neer door zijn edele beschaafdheid, wijl je niet los
kunt komen van de gedachten aan je eigen tijd.... En een
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glimlaeh komt om je lippen als je maar even denkt aan
sommige jongeren onder de moderne beeldhouwers b.v.,
die in wanhoop om de stijlloosheid van hun eigen periode,
terug grijpen in de eeuwen en heil zoeken bij de stijl van
deze grote Egyptenaren.... En hoe vreemd en onnatuurlik
de resultaten moeten zijn. Want het schone dezer Egyptiese
kunstwerken groeide uit de rust in de geesten en de zielen
van de mens in 't algemeen, van zijn vaste overtuiging, het
was de stijl des levens zelf. Hun vlucht in de nacht der
eeuwen vond zijn oorzaak in onrust, twijfel, wanhoop, in
onevenwichtigheid. En zo'n Egypties „angehaucht" beeldhouwwerk van een modern man mist hopeloos de ontzagwekkende stilte, die immers niet was in de ziel van de kunstenaar, die het schiep.... En zeker draagt het in artistieke
letters de naam of althans het monogram van de vervaardiger .... en onthult daarmee alleen al zijn onechtheid....
Op de bovenverdieping vond ik een aparte afdeling met de
voorwerpen, gevonden in het pas ontdekte graf van ToethAnkh-Amen. Met grote letters stond het aangekondigd op
een bord en de bezoekers van het museum stroomden er
in scharen heen. Want dat moesten ze in de eerste plaats
zien. Hadden niet alle kranten er over vol gestaan? Was
er niet een aparte persdienst georganiseerd om de wereld
op de snelste manier in kennis te stellen met de vondsten
van de verdienstelike vorsers, wier namen plotseling beroemd werden? Was er niet een golf van nieuwsgierigheid
over de wereld geblazen door deze geniaal opgezette perscampagne? Dragen de dames geen Toeth-Ankh-Amen bloeses en japonnen ?.... Je kon eigenlik gerust heel het museum
links laten liggen, als je de verzameling van Toeth-AnkhAmen maar gezien had!.... Dan was je in Egypte geweest!....
Wel, een paar deskundigen in Holland, een Egyptoloog en
een kunsthistoricus, hadden mij spottend over de schatten
van Toeth gesproken. De een had gezegd: De Amerikanen
komen te weinig naar Egypte : de vondst van het nieuwe
koningsgraf moet ze trekken. Vandaar de humbug reclame.
Voor de wetenschap heeft het geen belang. De ander zei:
Het is enkel humbug. Dat graf is uit een periode, toen de
Egyptiese cultuur ten ondergang neigde, een periode van
zwakke, verfijnende decadentie. Het is ongeveer zo: men
beweert het hof van Karel de Grote te hebben opgegraven
en men groef het hof van Wilhelm II op, met ulahnenuniformen en gardehelmen en al die poespas ...

Ze hadden niet overdreven. Alles wat daar in die vitrines
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bijeen lag was ongetwijfeld kostbaar en sierlik en fijn. Het
was ook heel interessant en mooi op zichzelf. Maar het
haalde eenvoudig niet bij wat daar dicht in de buurt verzameld stond uit veel oudere graven. Het was heel duidelik
werk uit een vervalperiode, met een onmiskenbare hang naar
raffinement en kostbaarheid Veel goud en juwelen, fijne,
ranke dingen, sierlik, geestig soms, maar er was ook een
aarzelende wuftheid, een zwakte, een neiging naar het
nerveus persoonlike, gemengd met een zekere zucht naar
opschik, naar drukke versiering. De strenge ernst, de verhevenheid en de wijde rust van dat veel oudere vind je er
niet in terug. Wie de zware, massieve zetel van Ramses II
vergelijkt met de sierlike, veel rijker opgesmukte troon van
Toeth-Ank-Amen, weet in eens genoeg. De machtige onverzettelikheid der mystieke oude Pharao's heeft plaats gemaakt voor de pompeuze praalzucht van een grillig heerser,
in wie onrust is en wereldse ijdelheid....
Maar de perscampagne heeft doel getroffen en het proces
tussen de Egyptiese regeerders en de ontdekkers van het
rotsgraf is een buitenkansje apart geworden: iedereen wil de
Toeth-Ank-Amen schatten van nabij zien en het vreemdelingenverkeer vaart er wel bij.
Natuurlik is de ontdekking van een koningsgraf uit déze
tijd op zichzelf belangrijk. Maar de snobistiese reclamecampagne, die de wereld heeft willen wijsmaken, dat er een
onnoemelik gewichtige vondst was gedaan, vervult je met
wrevel, als je ziet wat de vondsten betekenen naast de in
houd der oudere graven. Zo goed als niets n.l.
Met het hoofd vol woelende gedachten kwam ik tegen de
middag weer buiten. Na de koelheid van het grote museum
viel de warmte als een kolk over me heen. Het museumplein blaakte in de witte middagzon en zelfs in de blauwe
schaduw was geen koelte. Die vond ik eerst in de ruime
eetzaal van een restaurant, waar ik na al de verhevenheid
van het prachtige museum van Egyptiese oudheden, heel
profaan en tevreden de inwendige mens versterkte met
zeer materialistiese, modern Europese spijzen.
En toen maakte ik mij op voor een bezoek aan Gizeh, want
ik wou Egypte in geen geval verlaten alvorens de grote
Sphynx en de pyramid en gezien te hebben.
Gizeh ligt in de nabijheid van Cairo, aan de rand van de
eindeloze Sahara. Je kunt er komen met een doodgewone
electriese tram, die ik dus ging opzoeken: lijn 14.... Het
klinkt heel erg nuchter voor het idee, dat je een der zeven
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wereldwonderen uit de oudheid zult gaan bezoeken, maar
Egypte is nu eenmaal een toeristenland en in die soort landen
wordt alles tot verschrikkens toe vernuchterd .... Nochtans
beklaag ik mij de tocht in de tram naar Gizeh niet, want hij
bracht mij in aanraking met Hassan, aan wie ik mij verplicht
voel een apart hoofdstuk van deze reisbeschrijving te wijden.
De lezer zal, vermoed ik, spoedig overtuigd zijn, dat ik moeilik anders handelen kon. Zelfs een toerist van mijn genre mag
de plichten der dankbaarheid niet al te zeer verwaarlozen ... .

Hassan
ASSAN heette de bruine duivel, die mij in de
tram van Cairo naar Gizeh aansprak en mij voorstelde mijn gids, mijn dragoman te zijn. Hij was
een heerlike jonge Arabier, met een donker doorbrande huid en een paar diepe, duistere ogen, zo zwart„
dat ook de irissen pupil leken. Een donzig, uitdagend snorretje sierde zijn bovenlip en zijn fijn besneden mond toonde
gaarne in een gerede lach de hagelwitte tanden. Hij droeg
een rood en blauwe tulband, dicht om zijn hoofd gewonden, en een kaftan van glanzend laken, prachtig diep-hemelsblauw, hing in nobele plooien om zijn slank lichaam. Hij
had rode schoenen aan, Hassan, en in zijn mooie, aristocratiese linkerhand droeg hij met gratie een lange gaan stok. Hij was de aantrekkelikste dragoman, die ik tot nog
toe gezien had. En hoewel ik mij vast had voorgenomen
Gizeh zonder gids te zien, ik was tegen zijn spraakvermogen evenmin opgewassen als tegen de charme van zijn
persoonlikheid. Hij overtuigde mij zó sterk van mijn zeldzaam buitenkansje, de gids Hassan zonder toeristen aan
te treffen, zodat hij in staat was voor twintig beschamende
piasters tot de avond bij mij te blijven; hij hield de palmen van zijn handen zó onweerstaanbaar, dicht voor mijn
borst, dat ik mij niet verantwoord achtte als ik de eer weigerde door hem in Gizeh rondgeleid te worden en teruggebracht naar Caïro. En dus stemde ik toe, waarmee hij
mij dadelik als zijn beschermeling beschouwde, een beetje
als zijn eigendom, geloof ik, en mij meenam naar een ander
compartiment van de tram, waar het twede klasse bleek
te zijn. In mijn onnozelheid was ik eerste gaan zitten en
Hassan bespaarde voor zijn toerist een halve piaster of
daaromtrent voor de twede helft van de rit.
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Hassan vertoonde mij zo'n beetje in deze nieuwe omgeving.
Er zaten allemaal Arabiese en Egyptiese werklui en ze praatten met Hassan en keken naar mij en lachten allerbeminnelikst. En toen Hassan mij vroeg, of ik een Fransman was, begreep ik, dat ze naar me zaten te raden en brandden van
nieuwsgierigheid. De onthulling dat ik uit Holland kwam,
werd ontvangen met een reeks verwonderde geluiden. En
via Hassan werd me gevraagd, waar dat eigenlik lag.
— Ver naar 't Noorden, zei ik, en Hassan vertaalde dat
met een wijd armgebaar, dat de afstand minstens vertienvoudigde.
Dan was het daar zeker wel erg koud? Scheen de zon
daar wel eens?
— Zelden, lichtte ik ze in, gemiddeld een uur in de week.
Aan Hassans welsprekende bruine wijsvinger zag ik, dat
hij dat ene uur ook nog wegloog en de ogen van de nieuwsgierigen werden groot van ontzetting over zo'n onherbergzaam oord.
Dan vond, ik het hier zeker wel lekker warm?
Ik sloeg de ogen ten hemel en verzekerde, dat Egypte een
paradijsklimaat had. Een glans van genoegen trok over
de bruine gezichten en ze knikten tegen elkaar en tegen
mij en grijnsden verrukt. Toen liet ik mijn sigarettenkoker
rondgaan en eerbiedig namen ze er ieder een uit, leien de
hand op hun borst en glimlachten verlegen. En weer verwonderde ik me over de kinderlikheid in deze listige, bruine
kerels, die overigens zo weinig kinderliks hebben, en altijd
gereed schijnen om God en de hele wereld op de meest
gewetenloze manier te bedriegen.
Buiten was de Nijl, de groene velden, de lemen kubussen
van een Arabies dorp. Buffels trokken een wagen, de brede
koppen met de platte, uitstaande horens deinend op de
maat van hun zekere, trage stap, de machtige schoften
zwaar hangend in het tuig. In de eucalyptusbomen woei
de sterke wind verwarring door de spitse, geelgroene blaren. De palmen wuifden met hun -lange veren. Een karavaantje trok langs, de kamelen beladen met zware pakken
en kisten, de ruiters rustig kauwend op een stuk suikerriet, ongestoord door de gedwongen voor- en achterwaartse
zwaaien van hun bovenlijf onder de deining van de langzaam stappende kameellijven. De eeuwige roofvogels zweefden hun statige cirkels door de blauwe lucht.... Caïro was
heel ver, nauweliks nog zichtbaar de naalddunne minarets
van de grote moskeeën. Gizeh met zijn machtige pirami233

den naderde. Zwaar blokten de hoge driehoeken tegen de
stralende hemel.
Toen wij in Gizeh uitstapten, versmachtte ik van dorst.
Wij gingen in een houten restaurant een glas koele limonade drinken en toen sprak ik mijn dragoman aldus aan:
— Hassan, je denkt natuurlik, dat je een goudvis in 't net
hebt, maar, beste jongen, dat is een abuis. Je hebt niet eens
een volgzame toerist getroffen. Ik wil niet op ezels rijden,
niet op kamelen, ik wil niet gefotografeerd worden en ik
ben niet van plan om me te laten afzetten voor zogenaamde
antikiteiten. Ik wil niet rondhollen als een idioot om alles
te zien, maar rustig bekijken de dingen, die ik wel zien
wil. Je moet je onvoorwaardelik neerleggen bij mijn besluiten en niet denken, dat ik toch doen zal wat jij wilt.
En wanneer je na deze uiteenzetting er nog prijs op stelt
mijn dragoman te zijn, laten we dan op weg gaan naar de
piramide.
Hassan, die pas een gesprek gevoerd had met een verdachte
zwerver, keek me ongelovig aan. Ik haalde spijtig de schouders op, en vervolgde:
— Ja, jongen, niks aan te doen. Ik ben geen rijke toerist,
maar een doodgewone arme krantenschrijver, die zuinig
moet zijn met zijn duiten. Doe me een genoegen en hou
daar rekening mee.
Er ging een spottend lichtje door Hassans donkere ogen
en opgewekt zei hij:
— All right, sir! Dan gaan we eerst naar de piramide en
bezichtigen die van buiten en van binnen. Er op klimmen
zullen we dan maar niet. Dan gaan we naar de Sphinx en
naar de tempel van de Sphinx en dat kost alles bij mekaar
maar twintig piasters. Ik heb vrije toegang, omdat ik een
gepatenteerde dragoman ben, eindigde hij fier.
Ik schudde het hoofd, moest hem nog verder teleurstellen:
— Nee, Hassan, dat doen we niet. Ik heb te weinig tijd voor
al die dingen. Later, als ik bij geval nog es terug kom. Vandaag zal ik me tevreden stellen met op m'n gemak een indruk op te doen van het gezamelike aspect der monumenten hier. Ik ga niet in de piramide, en evenmin in de tempel
van de Sphinx.
Hassan begon de ernst van de toestand in te zien. Hij keek
onthutst, maar ik kommandeerde vastbesloten:
— Op weg!
Wij stapten de helling op, die naar de grote piramide voert.
Wit lag het zonlicht op de stoffige, stenige weg. Een sterke
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wind blies ons de fijne zandkorrels vinnig in het gezicht.
Steunend op onze stokken, voorovergebogen, wrikten wij
ons tegen de wind in de hellende weg op. Dan stond daar
de ezeldrijver met zijn bruin rijdier. Alsof het vanzelf sprak,
zette hij het beest dwars voor me en hield een stijgbeugel
uitnodigend op. Zonder wat te zeggen liep ik om het dier
heen. De ezeldrijver, verbaasd, riep:
— Hé, sir! Op de ezel stappen!
En hij kwam haastig achter mij opzetten, dreef de ezel
naast me.
— Ik wil lopen, zei ik lakoniek.
De ezeldrijver dreigde te sterven van schrik.
— Da's veel te ver voor u, sir! stotterde hij ontdaan.
Ik mat de afstand met de ogen.
— Met een kwartiertje zijn we d'r wel, stelde ik hem gerust.
— Maar de weg ligt vol scherpe stenen! jammerde de man,
bezorgd voor mijn welzijn.
Ik wees hem op mijn laarzen met dubbele zolen, en kappen,
die tot de knie reikten, maar zei niets meer, stapte rustig
voort. Toen begon de ezeldrijver tegen Hassan te schreeuwen.
Hun onderhoud was zeer geanimeerd, maar zij voerden het
in het Arabies. Ik begreep er echter wel zoveel uit, dat mijn
zorgzame dragoman de ezel besteld had. De in zijn broodwinning benadeelde tierde hevig, met rollende ogen en
blinkende tanden. Maar Hassan haalde zijn schouders op
en wees op zijn voorhoofd. Ik weet niet of hij de ezeldrijver
of mij bedoelde, maar het resultaat was in ieder geval, dat
de man op zijn rijdier wipte en mopperend de aftocht blies.
Hassan keek triestig. Zeker had hij niet op zoveel stompzinnige onverbiddelikheid van mijn kant gerekend.
En toen stonden wij spoedig voor de grote piramide van
Cheops, het ontzaglike bouwwerk uit de Egyptiese oudheid,
het koningsgraf, geweldig als de macht van de man tot
wiens glorie het werd opgericht, maar hoeveel onvergankeliker! Een der zeven wereldwonderen. Regelmatig stapelen de grote steenbrokken zich op elkaar, elke rij wat meer
naar binnen, vormend tezamen het 138 Meter hoge grijs gele gevaarte met zijn even afgeplatte top.') Als een gebeeld1 ) De drie grootste dezer piramiden werden gebouwd tijdens de regering van de drie koningen uit de vierde dynastie Cheops, Chephren en
Mycerinos oftewel Khoefoe, Kaphra en Menkaura, dus ongeveer dertig
eeuwen voor onze jaartelling. Zij vormden een onderdeel van de dodenstad Memphis. Eertijds waren zij bedekt met een laag cement. Nu heeft
alleen de top van de twede piramide nog deze wit-blinkende bedekking.
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houwde berg staat de piramide, een enorme schildwacht
aan de ingang der woestijn, de onmetelike Sahara. Duizenden slaven hebben jaren en jaren gezwoegd om de steenmassaas te verzamelen en nog eens jaren en jaren
om ze opeen te stapelen volgens de kunstige berekening
dier oude bouwmeesters en geleerden. Hoevelen zijn er bezweken onder de moordende Afrikaanse zon, eer het trotse
monument van koningsmacht daar stond om na tientallen
van eeuwen nog te spreken tot het verbijsterde nageslacht
van de heerschappij der Pharao's, van een wrede en fijne
beschaving, die onderging in de nacht der tijden, overrompeld, verwoest en uitgestorven onder de aandringende horden barbaren, die op hun beurt hun beschaving hadden
en ondergingen ....
Want niet alleen van heersersmacht vertellen deze piramiden.
Zij spreken ook van een vergevorderde beschaving: in de
bouwwijze en de onderscheiden afmetingen van de grote
piramide te Gizeh heeft men berekeningen ontdekt, die bewijzen welk een ver-ontwikkelde sterrekundigen de oude
Egyptenaren waren. De duur van het zonnejaar kenden zij
nauwkeurig en de voornaamste gegevens omtrent het zonnestelsel verwerkten zij met fijne vindingrijkheid in de verschillende afmetingen van dit grootse koningsgraf.... Hoe
veel eeuwen heeft de westerse beschaving nodig gehad om
deze verloren wetenschap terug te vinden ! .... Een vreemde
gedachte is het plotseling, als je daar staat te mijmeren
voor die piramide: dat het dus inderdaad mogelik is, dat
een gehele beschaving, een scherpzinnige, hoog ontwikkelde
wetenschap eenvoudig verdwijnt, ondergaat.... Het drama
van Pompel wordt plotseling onbetekenend hierbij vergeleken! En.... als de Egyptiese beschaving kon ondergaan,
van de aardbodem worden weggevaagd..., waarom denken
wij dan altijd nog, dat Onze beschaving veilig is, dat voor
Ons de grote katastrofe niet zou kunnen komen?.... Bijvoorbeeld: Frankrijk gaat tweehonderdvijftigduizend Afrikaanse negers per jaar tot soldaten voor zijn legers rekruteren;
het bouwt er een extra spoorweg voor door de woestijn.
Deze horden van barbaren leren alleen de techniese hulpmiddelen van onze „beschaving" hanteren. Zoals vlammenwerpers en.... stikgassen ! .... Als zij zich eens, op een dag,
over tien, over twintig jaar, de macht van hun woeste gezamelikheid bewust werden en de Europese beschaving
zouden aantasten met de dan gevonden en bereid gehouden
stikgassen .... Bijvoorbeeld.... Zou het iets anders zijn dan
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een zeer eenvoudige en verklaarbare herhaling van de ge
immers zo'n merkwaardige voorkeur toont-schiedn,
voor herhalingen ?.... Werd ook Rome niet verwoest door
de geminachte barbaren, die het zelf geleerd had op Roo
meinse wijze de wapens te hanteren?.... Zou het misschien de heimelike gril zijn van het noodlot: elke beschaving verraderlik zich zó te doen ontwikkelen, dat zij
op haar hoogtepunt zelf de voorwaarden scheppen moet
voor haar vernietiging?.... Of .... zou het zijn, omdat alle
beschavingen zich opbouwden tot top -zware gevaarten
van materialistiese hoogmoed, van dwingelandij en tot misdadigheid groeiend egoïsme? Zodat alle fundamenten van
gezond samenleven vermolmden en verrotten en het trotse
gebouw bij een hevige stoot in elkaar kraakte als een
ondergraven berg? Wijl ieder zijn heil zocht in de lichte
sferen der hoogten en geen trouw genoeg meer had om
mee te zorgen voor die voorname grondvesten? Wijl leder
dacht alleen aan eigen genot en voordeel ?.... Het wordt
dan wel hoog tijd, dat onze beschaving zich herziet en
haar fundamenten beter verzorgt en bewaakt. Dat zij zorgt
voor een gezonder samenleven. Anders.... onze cultuur is
bedenkelik hoog uitgebouwd.... misschien al net zo hoog
als de Egyptiese eenmaal was in háár tijd.... De „Untergang des Abendlandes".... zou wel eens nabij kunnen zijn....
En dan schrik ik op, doordat Hassan mij met zijn hand
aanraakt. Hij begrijpt niet, wat ik daar zó lang op dat ene
punt van die piramide te staren heb. Wat verbijsterd kijk
ik hem aan. 't Is waar ook: ik ben een toerist en alleen
gekomen om vlug de „bezienswaardigheden" van Egypte

te aanschouwen,
— Come along, sir, verzoekt Hassan, this way!
Hij wil mij toch naar de ingang van de piramide hebben,
maar ik wil mijn tijd niet verbeuzelen met overstelpende
massaas bizonderheden langs te lopen en neem hem bij
de arm en voer hem de andere richting uit, de kant op
van de grote Sphinx. Hassan is oprecht bedroefd om mijn
ongemanierdheid, maar wat moet hij doen? Een toerist is
iemand, die zijn dragoman betaalt en dus moet de dragoman wel doen, wat de toerist wil, al is de gang van zaken
gewoonlik omgekeerd. Zuchtend berust hij dus, maar om
althans iets in te halen begint hij als een waterval te redeneren, vertelt van de piramide, hoe lang en hoe breed
en hoe hoog ze is, hoe lang er aan gewerkt is en nog een
zak vol bizonderden meer, die je in elk aardrijkskunde237

boek vinden kunt en in iedere „Baedeker". Hij verveelt mij
enorm, maar ik wil hem toch z'n hele plezier niet vergallen en laat hem dus maar rustig ratelen. Alleen luister
ik niet en kijk onder het lopen de dingen maar eens aan.
Het is toch wel een kolossaal ding, deze piramide. Dat zie
je het best als je er zo onder langs loopt en de afmetingen
van de afzonderlike steenblokken bekijkt.... Hoe hebben
ze die in 's hemelsnaam met hun toch primitieve werktuigen op elkaar gekregen, tot zo'n hoogte ?.... En kijk, daar
zitten vier Bedouïnen, in hun witte mantels gedoken, de
kap over het hoofd geslagen, alleen hun donkere gezichten
bloot en hun gebarende handen. Ze zitten op de derde of
vierde steenlaag, in een gat weggedrukt, en praten. Wat
lijken ze klein tegen de kolos! Als mieren, die tegen een
huis kruipen....
Wij zijn de piramide voorbij en dan zien we de andere,
verderop de woestijn in, de een achter de ander, een lange
rij, kleiner en kleiner wordend, vager en schimmiger in
het verre, eentonige verschiet van de eindeloze Sahara,
die oceaan van zand, geel blinkend onder de felle zon.
We stappen nu over zand en steenbrokken, dalen, en daar
is dan de Sphinx! .... 1 ) In een kuil ligt het enorme mono
ster, de geweldige kop traag heffend boven het stenen, rechthoekige onderstuk, dat bijna geheel onder het zand bedolven is. Op een afstandje is een uitgegraven tempel,

door de eeuwen heen langzaam ondergestoven onder het
zand, dat de wind uit de woestijn aanwaait op dagen als
vandaag. Van de plek waar ik sta, kan ik niet naar de
Sphinx kijken, want het zand slaat als met naaldpunten
in mijn gezicht.... Ik zoek dus een plekje in de luwte van
een steenblok en ga daar zitten....
De Sphinx!....
Daar ligt ze met haar verminkt gelaat en kijkt strak voor
zich uit. De kolossale kop is uit verschillende lagen steen
opgebouwd en uitgehakt. Een wondere suggestie gaat er
uit van dit reusachtige, strakke gelaat, starend met de onbewogen blik over het eeuwige zand, rustig en ondoorgrondelik. Zwaar ligt de donkere schaduw in de oogholten
en om de geheimzinnige mond. Verminkt is het gelaat, gebroken de neus, maar de majesteit van de verschijning is
1 ) Volgens de oudere opvatting zou de Sphinx de beeltenis zijn van
koning Cheops. De nieuwere lezing noemt haar het beeld van Harmachis, de god van de dageraad, en volgens deze opvatting werd zij reeds
vóór Cheops vervaardigd, onder koning Zoser uit de derde dynastie.
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niet geschonden. Napoleon, zo vertelt Hassan, wou haar
meenemen naar Parijs, maar ze konden haar niet wegkrijgen. Tijdens het werk begon de kop te brokkelen, en
toen had Napoleon het maar opgegeven en de Sphinx
gelaten waar ze was.... 0, ze hadden haar nooit mee gekregen. De Sphinx wil hier niet vandaan. Ze hoort hier.
Grote onheilen zouden er komen als ze wegging.... Has
san fluistert, bevangen van bijgelovige vrees en wat schuw
draait hij zijn zwarte ogen weg van de wondere gedaante....')
En ik kan zijn vrees meevoelen. Het is een onheilspellend,
dreigend monster, deze ontzaglike Sphinx, die iets weet,
dat ze ons niet verraden wil. Ze weet iets. Iets wonderbaars. Iets van de eeuwigheid weet ze, iets, dat zwaar
weegt op de ziel, te zwaar voor mensen. Het moet een
donker geheim zijn, een verheven geheim, dat mensen niet
mogen kennen.... En zij zwijgt, de Sphinx. Duizenden jaren schouwt zij over de wereld met haar starre, raadselachtige blik, haar sombere mond dichtgenepen, de schaduw van een ondoorgrondelike, dreigende glimlach om de
zware lippen. Ze staart weg over de nietige mensen, dwars
door hen heen, als waren ze lucht. Niets van wat mensen
overkomt, roert haar. Volken stierven uit voor haar ogen,
een beschaving ging onder aan haar voet.... Onbewogen
staarde zij weg over de tragiek van de wereld, star de blik
gericht op de dingen der eeuwigheid, die ons verborgen
zijn.... Welk een angstaanjagende gestalte.... welk een ver schijning uit een koortsdroom!....
Och ja, ik weet immers wel, dat het allemaal maar loos
gefantaseer is rond een kunstwerk, door mensen gemaakt.
Ik weet wel, dat dit stuk steen door onbekende beeldhouwers, duizenden jaren geleden, is uitgehakt, traditioneel,
volgens de oude gewoonten van een heidense godsdienst.
En met wat opmetingen en zo zou er precies zo'n beeld
weer te maken zijn door beeldhouwers, die wij kennen, en
het zou ook die blik hebben, die starre, verheven blik en
die mengeling van sombere wreedheid en onbegrijpelike
verachting om de mond. Misschien zou dit alles heel goed
mogelik zijn. Waarom niet?.... En toch! ... .
Toch zit ik daar voor dat beeld, door mensenhand gevormd,
en onderga de vreemde betovering van het geheim, dat
J) Het verhaal van Hassan is niet juist. De verminking is veroorzaakt
door de Arabiese overheersers van Egypte, die de Sphinx gebruikten
als doel bij het schijfschieten met geweren.
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deze duistere Sphinx verbergt. Ik kan mij niet onttrekken
aan de huivering, aan de benauwenis, die uitgaat van deze
grootse droom van oude godenvrees. Geboeid zit ik en
staar maar naar dat vreselike gezicht, dat me niet wil aanzien, dat niemand ooit wil aanzien, dat wegblikt over alles
en allen, in onmetelike verten, wijd buiten alle aardse horizonnen.... Waarom?.... En vooral: waartoe?.... Wat ziet,
wat weet, wat wil die Sphinx ?.... 0, de oude visioenen
der volken! Hoe heeft de ontzetting voor het onzienbare
achter de natuurkrachten de arme mensenziel bedrukt, dat
zij zulke gestalten schiep om die verstarrende vrees te
beelden.... Het eeuwige wonder der gedachten en dromen,
die sterker zijn dan de werkelikheid der materie.... Nu
als toen....
Hassan heeft zijn lesje al lang afgedraaid en ik merk, dat
hij mij verwonderd zit aan te kijken. Het begint tot hem
door te dringen, dat hij inderdaad met een buitenbeentje
te doen moet hebben. Hij wil toch nog een poging wagen
om mij sneller te doen weggaan dan mijn plan is. Misschien meent hij het ook wel ernstig. Zachtjes zegt hij:
— U moet niet zo lang achtereen naar de Sphinx kijken, sir.
— Waarom niet? vraag ik, hoewel ik hem heel goed begrijp.
— Dat is niet goed voor een mens, vertelt Hassan en hij
trekt de knieën dichter tegen zijn borst en kijkt langs de
Sphinx heen de woestijn in.

Ik glimlach, maar ik ben niet verlicht genoeg om hem te
gaan kapittelen wegens zijn bijgeloof. Tegenover die vreemde, ,+onheilspellende Sphinxenkop kan ik mij zijn huivering
maar al te goed voorstellen.
Een woeste Bedouien met een reusachtige kameel komt
ons zwijgzaam tête a tête verstoren. Hij wil mij op het
beest hebben en wijst naar de fotografen, die verder weg
bij elkaar in het zand zitten te dobbelen: ik moet toch op
een kameel gefotografeerd worden, met de Sphinx en de
piramiden op de achtergrond?! Dat is aardig om mee te
nemen. Kan iedereen zien, dat je werkelik in Egypte was,
in Gizeh, bij de graven der oude Pharao's.... Sir?.... Ik
schud het hoofd. En Hassan komt mij te hulp en zegt de
bruine rover, dat hij weg moet gaan. En als deze aandringt,
stuift Hassan plotseling op, met schelle stem. De Bedouien
is veel groter en ziet er in zijn wijde burnous machtig uit,
en woest. Maar tegen die brutale, radtongige Hassan is hij
niet opgewassen en met een statige salaam retireert hij.
Hassan is helemaal in mijn schuitje gekomen.
240

— Die rovers! moppert hij. Kunnen een mens niet rustig
ergens naar laten kijken. Willen iedereen geld afzetten met
'er smerige kamelen!
En overtuigd spuwt de brave kerel voor zich op de grond.
Hij denkt een poosje na en vraagt dan:
— Wilt u het graf van koning Am-Ra zien ?
Ik vermoed een nieuwe slinkse aanval op mijn piasters en
vraag glimlachend:
— Wat kost dat?
Hassan laat vrolik zijn witte tanden blikkeren en zegt verheugd:
— Niets. De toeristen komen er ook bijna nooit. Maar 't is
heel interessant.
Ik sta op en Hassan haalt verlicht adem. Blijkbaar was
hij bang geweest, dat hij heel de middag voor die verschrikkelike Sphinx zou moeten zitten! Wij lopen een eind door
het zand, tot waar een rotshelling afdaalt naar het Nijldal. Beneden ons ligt tegen de helling gedrukt een armzalig Arabierendorp, grauwe, lemen kubussen, dicht opeen
nauwe zwarte spleten als ingang en ven--gestapld,m
sters. In vodden geklede vrouwen met zware zwarte sluiers
schuifelen op blote voeten door de stoffige, enge straatjes
tussen half-naakte kinderen door, die scharrelen in het
zand, in gezelschap van kippen en lang-orige geiten. Er is
ook een moskeetje zowaar, met twee koepeltjes en een
kinderachtig minaretje, waar je, naar je idee, zo van de
begane grond af, bovenop kunt stappen. Hassan glimlacht
verachtelik:
— Armoevolk, zegt hij superieur en met welgevallen glijdt
zijn blik over zijn keurige kaftan en zijn mooie rode schoenen.
In de rotswand zijn overal gaten. Het zijn geen natuurlike
holen, daarvoor zijn ze te regelmatig gevormd, rechthoekig
afgewerkt. Uit sommige dezer zwarte gaten kwalmt traag
grijze rook.
— Allemaal ouwe graven, legt Hassan mij uit. Maar leeggehaald. Nou wonen d'r Arabieren in, die geen hut in het
dorp betalen kunnen.
Onder het langs lopen gluur ik hier en daal naar binnen,
maar ik zie geen sterveling. Het is een wirwar van spelonken en holen, donker en triest, maar mensen zie ik niet.
Alleen dringt een zeer onaangename geur tot ons door:
de woongeur der Arabieren, waar onze Westerse neuzen
niet op berekend zijn .... Verderop maakt de bergwand een
bocht. Een gedeelte is vrij vlak, glooit zacht naar een steiler
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rand. Tussen verspreide rotsblokken stappen wij over het
mulle zand, waarin onze voeten tot de enkels wegzakken.
We zijn hier uit de wind en het is gloeiend heet.
— Hier, zegt Hassan, wijzend op een spleet in de rotswand.
Gebukt gaat hij er in en ik kruip achter hem aan. Een
kort gangetje, dan een vierkante, laaggezolderde ruimte:
het graf van koning Am -Ra....
Er zijn scheuren in de wand en gaten in de zoldering, zodat het er vrij licht is. Witte zonnestrepen liggen over het
gele bodemzand. Maar het is er heerlik koel na de verschroei ende hitte buiten.
Het graf van koning Am -Ra. Leeggeplunderd, verlaten, een
voor iedereen toegangelik rotshol. Maar de wanden zijn
prachtig gebeeldhouwd. Strenge reliefs overal, de koning
en de koningin op hun troon, de emblemen hunner macht,
een stoet schatplichtigen, die hun hulde brengen. Er is veel
beschadigd door ruwe, schennende handen van nieuwsgierigen, van rovers. Sommige reliefs zijn bijna uitgewist.
Maar overal zijn die fijne, strakke, rustige lijnen, die de
schone traditie van de Egyptiese kunst zijn. Het is niet ver wonderlik, dat veel jongere beeldhouwers van het Westen
de rusteloze en dus stijlloze herrie van hun tijd trachten
te onvluchten en heul zoeken bij dit bijna buitenaardse van
de Oud -Egyptiese stijl....
En weer treft dit ontroerende: al dit liefdevolle, tot in de
fijnste onderdelen zuiver voltooide beeldhouwwerk was bestemd om voor eeuwig afgesloten te worden voor het oog
der mensen. Toen gold wel in volle absoluutheid de liefde
tot de arbeid alléén. Zonder behoefte aan bewondering
of roem.
Een diepe stilte weegt in dit oude rotsgraf. Niets hoor je
van de woelige buitenwereld. En lange tijd zitten Hassan
en ik op het zand van de bodem, met de rug tegen een
der wanden, en zwijgen. De blauwe rook van onze sigaret
krinkelt in de schaduw op, blinkt plots hel levend in een
zonnebundel en verduistert weer daarboven. Dan wordt in
eens de zonnescheur van de ingang verdonkerd en een
oude Arabier in een smerig wit kleed kruipt binnen....
Een vieze gele lap is als tulband om zijn hoofd gewikkeld.
Hij is heel oud. Zijn bruingeel gezicht lijkt berookt perkament; een spinneweb van rimpels en groefjes ligt er over
gespreid en in de diepe oogkassen glanzen een paar doffe,
smekende ogen. Een dunne, verwaarloosde baard wart om
monden kin. De armen, die uit de korte, wijde mouwen van
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zijn hemdachtig gewaad steken, zijn broodmager en dragen
korsten van lang aangewassen vuil. Hij groet aarzelend en
gaat bij ons zitten, zwijgend, steekt de handen onder de
oksels, kleumend in de zoele koelte van het rotsgraf.
Zwijgend zitten wij weer een tijdlang. De oude kijkt ons
met zijn schuwe, smekende hondenogen beurtelings aan.
Eindelik strekt hij zijn hand uit, een fijne, oude aristocratenhand, maar uitermate vies, met de halverwege rood geverfde
nagels. Met zijn bruine wijsvinger tekent hij een zon in het
zand, waarvan negen stralen uitgaan; zeven ogen tekent
hij in de zonnecirkel. Dan kijkt hij mij vragend aan, wijst
op mij en zegt iets in 't Arabies tegen Hassan.
En deze vertelt me:
— Dit is de priester-tovenaar van het Arabiese dorp. Hij
wil u de toekomst voorspellen, als u dat verlangt!
Ik schud het hoofd.
— Nee, liever niet.
De oude kijkt teleurgesteld. Hassan zegt:
— Hij kan het heel goed. Hij is een knappe tovenaar.
— Dat geloof ik wel, antwoord ik, maar ik hou er niet van.
De blijde dingen geniet ik liever als verrassing. De droeve
dingen weet je vroeg genoeg als ze komen.
Hassan knikt bedachtzaam.
— Het is een wijs woord, zegt hij goedkeurend, en profaan,
maar practies voegt hij er bij:
— En als het niet uitkomt ben je je centen kwijt.
— Dat is ook een wijs woord, prijs ik glimlachend, en
Hassan vertelt de tovenaar, dat wij de toekomst niet willen
kennen. De oude schudt droevig het hoofd en wist mis-

troostig met zijn vlakke hand de zon uit het zand. Daarop
brengt hij twee vingers van die hand aan de mond, als had
hij een sigaret er in en kijkt mij smekend aan. Ik geef hem
een sigaret en een vlammetje en tevreden rookt hij, de
ogen wijder open, knikt goedkeurend. Opnieuw valt een
lang zwijgen....
Toen werd voor de twede maal de ingang verduisterd en
weer kwam er een Arabier binnenkruipen. Ook een ouwe
man, maar krachtig nog, met een fors gevormde kop, donker,
omkruifd door een dichte, grijze baard. Hij had veel wijde
kleren aan, waarover hij een aanzienlik gehavende zwarte
mantel droeg. Een machtige rood en witte tulband dekte
zijn hoofd. Hij groette met schorre stem:
— Good day, gentlemen.
En zette zich bij ons.
243

— De sheik van het dorp, vertelde Hassan mij.
Het begon amusant te worden! Straks waren al de notabelen
van het dorp in het graf van Am-Ra vergaderd. Allemaal
tuk om wat aan de zeldzame vreemdeling te verdienen.
Een ogenblik kreeg ik de vreemde sensatie: en als ze je
hier nou es stiekem van kant maakten en je lijk wegmoffelden in hun smerig dorp of het van nacht in de Nijl
lieten zakken, wie zou er ooit iets van weten?.... En zelfs
Hassans intelligent gezicht leek me op dat moment nog al
onbetrouwbaar. Maar de drie bruine broeders keken zo
goedig en vertrouwelik naar de rustige vreemdeling, dat
ik me dadelik weer veilig voelde.
De sheik scharrelde met zijn hand tussen zijn vele wijde
kleren en bracht een vuile lap aan het licht, waar hij kleine
bronzen munten uit haalde, die hij mij vol trots liet zien
op zijn open, lichtbruine handpalm.
— Opgegraven, zei hij. Munten van Ramses.
Het leek wat onwaarschijnlik. Op de minst beschadigden
was de kop te onderscheiden van een Romeins veldheer
of iets dergeliks.
— Antonius? vroeg ik, maar de sheik schudde hardnekkig
het hoofd en hield vol:
— Ramses.
— De twede of derde? vroeg ik om hem te plagen. Het
deerde hem niet. Hij herhaalde alleen laconiek:

— Ramses.
Toen dook hij uit de diepte van zijn rokken en mantels
grotere bronzen munten op, met een vrouwenkop, Romeins
gekapt:
— Cleopatra.
— Wel, wel, zei ik, dat is aardig.
Achterdochtig hield hij de munten in 't oog, die ik in de
hand nam en bekeek.
— Ik wil er wel een paar van hebben, zei ik tegen Hassan,
al geloof ik geen moment dat ze echt zijn.
Hassan verzekerde mij, dat ze absoluut echt waren. Die
Arabieren scharrelen en wroeten hier altijd in die ouwe
graven en dan vinden ze nog wel van die kleinigheden.
Heerszuchtig strekte hij de hand uit, nam de hele collectie
van de sheik over en begon er de beste muntjes uit te
zoeken, een stuk of zes kleintjes en twee grotere.
— De prijs ? vroeg ik.
— Tien shilling, zei de sheik ernstig, en stak zijn tien
vingers op.
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Hassan keek me vragend aan.
— In geen tien jaar, antwoordde ik rustig.
-- Wilt u er een shilling voor geven? informeerde Hassan.
— Goed, stemde ik toe, benieuwd hoe dit schaamteloze
bod ontvangen zou worden.
— Een shilling, zei Hassan brutaal.
De sheik hief de handen boven zijn hoofd met een wanhopig gebaar. Zijn hele gezicht was één levend protest.
— No! No! hikte hij. Geef hier mijn munten!
Hassan, onverstoorbaar, wenkte, dat hij kalm zou blijven.
Bedaard vertelde hij:
— Deze meneer is geen rijke toerist. Hij is een reizende
schrijver. Hij is een vriend van me. Eén shilling, ja of nee?
Met klagende stem hield de waardige sheik vol, dat hij
het niet doen kon. En toen werd Hassan boos. Zijn ogen
blonken kwaadaardig en met een harde ruziestem zei hij:
— One shilling, and finish!
Afgelopen!.... Hij reikte mij de munten. De sheik keek
bedroefd toe, maar protesteerde niet langer en nam zuchtend mijn vijf piasters aan. Geamuseerd keek ik naar
Hassans triomfantelik gezicht. Hij knipoogde tegen me:
zo moet je die bandieten aanpakken.... De tovenaar zat
kuiten....
er beduusd bij en wreef kouwelik over zijn bl
Het was toch wel een vermakelik gezelschap' ....
De slechte koop had blijkbaar de sheik toch niet al te
zeer afgeschrikt, want hij dolf opnieuw in zijn kleren, die
een geheim magazijn van antikiteiten waren. Deze maal
groef hij een klein porceleinen grafbeeldje op, een vrouwen
een vogelkop. Vol trots toonde hij het mij. -figurtjem
-- Ibis, zei hij. Mooi.... Echt antiek. Zelf gevonden.
Het was een aardig beeldje, groen geglazuurd. Het was
maar klein van afmeting toch merkwaardig groot van lijn.
Er zat zand in de groefjes van het beeldje.
-- Hoeveel dagen geleden zou dat uit de fabriek gekomen
zijn, Hassan? vroeg ik scepties.
Hassan schudde het hoofd.
— Nee, zei hij, deze lui hebben niet veel, maar wat ze
hebben is echt, behalve die grijze beeldjes van gebakken
leem, die maken ze zelf.
— Je wou me toch niet wijsmaken, dat dit Ibisje antiek is?
-- 't Is vast antiek, verzekerde Hassan mij. Als u 't kopen
wil, zullen we er in Cairo mee naar een antikwaar gaan.
Als die zegt, dat 'et niet echt is, koop ik ét voor dezelfde
prijs van u terug.
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— Echt antiek! riep de sheik er tussen door en de tovenaar knikte plechtig.
— Hoeveel? vroeg Hassan zakelik. Ik was alweer benieuwd
naar de fantastiese prijs, die de sheik noemen zou en het
niet minder fantastiese bod, dat wij daar tegenover zouden stellen. De sheik nam het beeldje in de hand, liefkoosde het, dacht na en zei eindelik, met een wantrouwige blik in de richting van Hassan:
— Dertig shilling.
Hassan sprong op van verontwaardiging en lachte toen
smalend.
— Zo'n ouwe dief! zei hij boos. Wat zullen we bieden?
— Twee shilling, antwoordde ik onverschillig.
Toen de sheik het bod hoorde, was het zijn beurt om op
te springen en te keer te gaan. Met huilende stem stortte
hij een vloed van betuigingen over ons uit, dat dat on
mogelik was, dat je zulke grappen met een oud man niet
uit moest halen, dat het een heel mooi Ibisje was, een
echt, antiek Ibisje, door hem zelf opgegraven, daar ginds,
bij de Sphinx.... De tovenaar keek meewarig naar de verongelijkte sheik en schudde traag het wijze hoofd. Onverstoorbaar hoorden Hassan en ik het misbaar aan.
— Stop het maar weer weg, ried ik. Ik wil dat onooglike
ding niet eens hebben.
— Geef maar twintig shilling, sir, klaagde de sheik. Eén
pond, 't Is voor niks, heus. Maar omdat u een vriend van
Hassan is, geef ik 't u.... voor twintig shilling.
Hij reikte mij het beeldje toe, maar ik nam het niet aan
en schudde het hoofd.
Hassan greep het en gooide het spelend op en neer in
zijn hand.
— Geef het nou maar voor twee shilling, zei hij. Morgen
komt er wel een andere toerist, die je af kunt zetten. Door
mekaar maak je toch goeie zaken.
— Nee nee! kermde de sheik. Zo een lief Ibisje.... 't kan
niet.... vijftien shilling dan.
Toen stopte Hassan mij het beeldje met een resoluut gebaar in de hand, zette zijn wilde ogen op en schreeuwde
weer met zijn schelle dreigstem:
— Two shilling, and finish!
Dat scheen een soort toverformule te zijn, want de sheik
sputterde alleen nog wat verlegen terug, maar toen Hassan, dreigender nog, herhaalde:
— Finish!.... Finish !
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32. AFSTIJGENDE TOURISTEN, DIE
DE PYRAMIDEN GAAN ZIEN

Toen zweeg het oude opperhoofd en aanvaardde treurig
de twee shilling, die hij met een hopeloos gebaar ergens
tussen de wijde plooien van zijn kleren liet glijden. De
tovenaar had een verschrikt gezicht en knipte schichtig
met zijn ogen. En de sheik diepte geen nieuwe schatten
meer op uit zijn verborgen magazijnen. Hassan lachte en
zei op komieke commandotoon tegen mij:
— Geef ze nou elk nog een sigaret en mij ook een, en
dan gaan we verder.
Er schoot niet veel anders over dan te gehoorzamen, voor
mij zowel als voor de sheik, dat voelde ik drommels goed.
Ik deelde dus sigaretten rond en volgde Hassan naar buiten, oogknipperend tegen het schelle daglicht. Hassan verkneuterde zich.
— Een mooi Ibisje, zei hij. Is veel meer waard! Maar die
ouwe bandiet had het immers toch maar gevonden!
Tot mijn verbazing bleek hij later inderdaad gelijk te hebben: een handelaar in Cairo achtte het beeldje echt en
wou het voor twee pond kopen. Hassan triomfeerde!
De tovenaar was ons achterna gekomen met een sleutel
in de hand.
— Ja, zei Hassan, in de buurt is nog een graf van een generaal van Am-Ra, heel mooi. Daar gaan we nog even heen.
In het graf van de generaal, dat met een hek gesloten was,
heerste zware schemering. Met een kleine flambouw lichtte
de tovenaar ons bij. Het beeldhouwwerk hier was bijna
geheel ongeschonden, de blanke reliefs op de muren buitengewoon fijn, een beeld van de generaal zelf, geheel uitgebeiteld, beheerste de achterwand. Allerlei taferelen uit
zijn leven staan op de muren verbeeld. Zorgvuldig, sierlik,
subtiel werk.
Toen wij het graf verlieten, hield de tovenaar zijn hand op.
Ik greep in mijn zak, gaf hem mijn laatste zilvergeld, drie
piasters. De oude deed verontwaardigd, bood ze mij volgens de gewoonte in dit land, terug aan. Hassan griste ze
hem uit de open hand en zei:
— Kom maar mee. Die onbeschaamde afzetters zijn onuitstaanbaar!
Jammerend liep de tovenaar achter ons aan, beloofde tevreden te zijn. Toen keerde Hassan zich om en ik zag,
hoe hij twee piasters in de geopende hand lei. Fel zei hij:
— Weg nou!
En de arme, bedrogen tovenaar gehoorzaamde en droop
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kend. Ik begreep niet, waarom hij geen gebruik maakte van
zijn tovermacht en Hassan b.v. veranderde in een jakhals.
— Hassan, Hassan! zei ik hoofdschuddend. Is dat nou wel
netjes van je?
— Ach, die kerels! antwoordde Hassan wrevelig. 't Zijn immers allemaal dieven en bedriegers!
En luchtig stapte hij voor mij uit, in het bewustzijn, dat
z'n wijze van dieven straffen ook voor hem z'n voordelige
kant had. Ik kan niet ontkennen, dat ik plezier had in de
schooier! Tot nu toe had hij mij eerlik in bescherming genomen. Ik was benieuwd, wanneer hij zou trachten mij er
tussen te nemen! ....
Vermoeid van het lange rondzwerven gingen we uitrusten
in het houten restaurant dicht bij de tramhalte. We dronken er thee en aten wat en Hassan was spraakzaam en
onderhoudend. Hij vroeg naar Europa en zei, dat hij er
graag eens heen zou gaan. Het moest een raar land zijn
daar. Maar wel lollig. Hij wou op zijn beurt nou ook wel
eens door een blanke dragoman rondgeleid worden. Of die
te vertrouwen waren? Ik trok een bedenkelik gezicht....
O, 't was zeker net als hier ? .... Gidsen, koetsiers, winkeliers, allemaal afzetters en dieven. Gelukkig voor mij, dat
ik hem, Hassan, had aangetroffen. Hij beschermde mij tegen
afzetterij of ik zijn eigen broer was. Dat had ik toch zeker
al opgemerkt? Ik knikte dankbaar, en vouwde het papiertje,
waarin hij mijn Ibis gerold had, open om te zien of er
soms geen kiezelsteentje in zat. Nou, maar hij zou me nog
veel meer bewijzen van zijn eerlikheid, trouw en vriendschap geven. Want ik was goed en vriendelik voor hem,
helemaal niet uit de hoogte, en nou zou hij ook goed zijn
voor mij. Hassan werd opgewonden van braafheid en ik
was op mijn hoede.
— Kijk, zei hij, we gaan nou terug naar Cairo en dan zal
ik u in de bazar brengen. Bij het station nemen we een
rijtuig naar de bazar. Dat kost zowat dertig piasters, ten
minste als ik 'et met de koetsier in orde maak, want als
u 'et 'em vraagt, moet ie minstens een half pond hebben.
— Waarom zouen we eigenlik niet lopen? vroeg ik onnozel.
Hassans gezicht en handen waren één demonstratie van
de diepst denkbare afschuw.
— Lopen ? herhaalde hij, ziek van afgrijzen. Door die nauwe,
stikvolle Arabiese wijk? Met al die wagens en handkarren
en dat vieze volk?.... Dat kan niet, sir, onmogelik! Ik loop
trouwens zelf ook nooit.
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Ik begreep, dat ik niet minder mocht zijn dan een dragoman, al was ik dan ook geen rijke toerist, en berustte
zuchtend.
— Goed, zei Hassan herademend. Nou, ik reken onderweg
alles met dat dieventuig af. En dan betaalt u mij later die
uitgaven weer terug. In de bazar ook. Als u iets kopen wilt,
moet u mij even aanzien. Is de prijs all right, dan knik ik,
is het te veel, dan trek ik even een gezicht, zo....
En toen vertrok die knappe Hassan z'n gezicht tot zo'n
allerafschuwelikst, monsterachtig grimas, dat ik in een luide
lach schoot. Hij zag mij beledigd aan.
— Moet 'et beslist zo 'n erg gezicht zijn, Hassan ? vroeg
ik, toen ik weer praten kon. Is een knipoogje niet genoeg?
-- Nou, goed, een knipoogje dan, gaf Hassan toe, maar
het was duidelik, dat hij persoonlik meer voor het decoratieve apengezicht voelde. Nou, en als u dan de bazar
gezien hebt, rijden we weer naar de Europese stad terug,
kuieren nog wat rond en ik breng u naar uw hotel, tegen
dat het donker wordt. En ik reken alles voor u af.
Ik knikte. Maar vertrouwen deed ik die afrekenarij niet en ik
besloot mijn handige vriend Hassan behoorlik in de gaten
te houden.
Hassan was heel opgewekt. Hij wees onderweg in de tram
op alles wat maar verondersteld kon worden mijn belangstelling waard te zijn en praatte honderduit en lachte als
een schooljongen. Het was een aardige rit, ik raakte in
gesprek met een heer, die een fez droeg, maar overigens
zeer Parijs' gekleed was. Hij sprak vloeiend Frans en zijn
gesluierde vrouw, die tussen ons in zat, scheen het gesprek
gemakkelik te kunnen volgen. Tenminste naar de uitdrukking van haar ogen te oordelen. Af en toe kwam het mij
voor, dat zij brandde van verlangen om zich in het gesprek
te mengen, iets te vragen, maar zij sprak geen woord en
wendde de ogen af, zodra ik haar, meer of minder toevallig, aanzag. En toen zij uitstapten, de heer met een hof
saluut aan zijn fez en ik de hoed voor haar lichtte,-felik
knikte zij bijna onmerkbaar en kleurde tot onder de kap,
die haar haren bedekte. Helemáál geëmancipeerd zijn de
Mohamedaanse vrouwen nog niet!
In Caïro nam Hassan met een breed gebaar het befaamde
rijtuig en op een sukkeldrafje ging het een plein over en
toen een nauwe, drukke straat in van de Arabiese wijk.
Het was er inderdaad vol en ik had de gewaarwording,
dat we te voet vlugger vooruitgekomen zouden zijn. Het
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wemelde van voetgangers en allerlei soorten voertuigen,
die naar beide zijden hun weg zochten in de kleurige volte
van deze zuiver Oosterse straat, zonder zich veel te storen
aan verkeersreglementen, kruipend en sluipend en glijdend
door alle toevallige openingetjes, die het verkeer bood. Na
hoogstens zeven of acht minuten stonden wij stil. Hoffelik
hielp de voortreffelike Hassan mij uitstappen.
Wat verwonderd vroeg ik:
— Zijn we d'r nou al?
— Yes, sir, antwoordde Hassan en op een nauw straatje
wijzend vervolgde hij: gaat u daar nou maar in, dan kom
ik zo bij u.
Ik doorzag de loze schelm en zei glimlachend:
— Nee, ik ga tegelijk met jou.
— Ik moet eerst de koetsier nog betalen, vertelde Hassan
onrustig.
— Best, prees ik. Doe 'et maar gauw.
Hassan keek als had hij plotseling een slok azijn in zijn
mond gekregen. Hij waarschuwde heel dringend:
— 't Is hier gevaarlik druk, sir. Gaat u nou toch dat zijstraatje in!
— Zo meteen, met jou tegelijk, hield ik ijzig bedaard vol.
Hassan keek hulpeloos rond, maar geen levensgevaar schoot
op ons toe en de arme kerel was toen wel genoodzaakt
met de koetsier af te rekenen onder mijn streng controlerend oog. Zuchtend gaf hij de man een stuk van tien
piasters.... en die gaf hem er vijf terug. Hassan keek mij
schuw aan en mijn ironies gezicht boezemde hem een
duidelik merkbare afkeer in. Ik klopte hem bemoedigend
op de schouder.
— We hebben geluk, Hassan, zei ik, dat kostte lang geen
dertig piasters!
— Nee, deze keer niet, stamelde Hassan verlegen. This way, sir!
En haastig liep hij voor mij uit het sleufje in tussen de
huizen, dat hij mij alleen had willen insturen. Heimelik
lachend volgde ik de leuke sluweling, die me met zijn
vriendelikste gezicht even vijftig piasters had willen afzetten.
Maar ik kon onmogelik boos zijn op Hassan. Hij was zo
diep terneergeslagen en ontgoocheld, de arme kerel! Hij
had die vijftig piasters al op God weet wat voor plezierige
manier lopen bestemmen, en daar was zo'n verachtelike
toerist, zo'n ongelovige hond hem te slim afgeweest! En
wie weet, wat voor spektakel de vent nog maken zou!....
Hassan was een gepatenteerde gids, en patenten kunnen
251

worden ingetrokken!.... Wel, wel! hij was er al zijn spraak
kwijt geraakt en liep zwijgend naast me, met-waterdo
een somber gezicht, durfde me niet aanzien en vertoonde
in alles de allure van een schooljongen, die betrapt is op
een ondeugende streek en het liniaaltje van de meester
vreest. Het was zeer amusant ... .
De bazar van Cairo is een warwinkel van nauwe kronkelstraatjes, waar alle huizen winkels zijn, doorgebouwd tot
ver de straat op, zodat je net ruimte hebt om in 't midden je tussen de opdringerige kooplui door te wringen,
die je in een allerwonderlikst mengelmoes van talen uitnodigen toch vooral hun zaak niet voorbij te lopen. Het
is een ware heksenketel en de eerste minuten vergaat
horen en zien je. Je hebt maar werk, dat je de kerels met
hun bruine tronies en hun slingerende fez-kwasten van je
lijf houdt. Ze zien je aan voor een wandelende goudmijn
en willen je allemaal even energiek dadelik en compleet
ontginnen. Als ze je toeroepen in een of andere taal en
je reageert niet, beginnen ze onmiddellik met een andere.
Een, die het geprobeerd had met Frans, Engels en Duits,
zonder dat ik opkeek, begon in eens als een razende achter
me te schreeuwen:
— Moi, m'nerrr! Moi, m'nerrr! M'nerrr!
Dat herkende ik als: „Mooi, meneer!" en ik schoot in een
lach. Dat gaf hem moed en hij maakte uitnodigende gebaren, hield mij vast aan mijn jas en, daar zijn Hollands
uitgeput was, begon hij maar weer in 't Engels. Ik moest
alleen maar es kijken. Kopen hoefde niet. — Moi, m'nerrr!
En weer die oorverscheurende grijns. Ik hield hem aan
zijn woord, stapte binnen, bekeek de barnstenen sieraden,
de kleedjes en tapijten, de waterpijpen en de zijden gewaden, vond alles prachtig, knikte de eigenaar bemoedigend toe en ging weer naar buiten. Hij keek sip en twee
concurrenten gierden als bezetenen, wezen op hem, sarden: — Moi, m'nerrr! en sloegen zich op de dijen van
hatelike pret.... En mijn arme Hassan liep maar lusteloos
met mij mee, te ontsteld zelfs om te grinniken.
Het is er vreselik, in die bazar en toch is het er ook weer
wonder aantrekkelik. Alle bespottelike rommel wordt hier
in massa verkocht, maar ook werkelik mooie dingen zijn
er. Die eisen echter een dikke portefeuille! Prachtige zijden
stoffen, fantastiese gewaden, Oosterse tapijten, oude en
nieuwe juwelen, barbaarse, kostbare sieraden. Egyptiese
antikiteiten en derzelver namaak, alle karakteristieke dingen
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van het land, weefsels, borduurwerk, hele taferelen uit het
Egyptiese leven, in kleurige lapjes op een witte ondergrond
tot primitieve schilderijen bijeengenaaid, vreemdsoortige
wapens, rijk met kleurige kwasten versierde zadelzakken,
een onbeschrijfelike dooreenwarreling van kleuren, voorwerpen. schittering. En daartussen de schreeuwende, druk
armzwaaiende kooplui en de verwezen slachtoffers, de duizelige toeristen, op jacht naar souvenirs; die heen en weer
getrokken worden door de brutale winkeliers; die al lang
niet meer weten wat ze het mooist vinden, vergeten zijn,
wat ze eigenlik speciaal hadden willen kopen, vermoeden,
dat de afzetterij aan alle kanten op hen loert en ten slotte
teruggaan met een dragoman, beladen met een verbazingwekkende verzameling van de meest verschillende voor
ze gekocht hebben, ze weten niet meer waar,-werpn,di
noch waarom, noch hoe.... alleen omdat ze ondersteboven
gepraat waren, omvergespoeld door de stortvloed van
woorden der gladde verkopers.... En allen hebben ze althans de plezierige gewaarwording, dat ze goedkoop gekocht hebben, want ze dongen brutaal, ja schandelik af,
en de kooplui gaven het ten slotte, met wanhopige gezichten, alleen omdat ze toch iets moeten verkopen ! ... .
Maar zelfs dit genoegen is niet van lange duur, want altijd
ontmoeten ze andere toeristen, die dezelfde dingen gekocht
hebben voor de helft of minder van de prijs die zij betaalden.
Het zijn niet allemaal weelderige winkeltjes in de bazar.
Er zijn ook heel bescheiden zaakjes van schoenen, eethuisjes, werkplaatsen. Barnsteen- en ivoordraaiers zitten
voor de deur en draaien de kralen en sieraden, die twee
huizen verder „voor antiek" verkocht worden. Zij hebben
een heel primitief draaibankje: het werkstuk zit tussen
twee ronde stokken geklemd, die aan hun einden in iets
grotere gaten van een plankje rusten. De draaier heeft in
zijn eene hand een soort boog, waarvan de pees met een slag
om een der ronde stokken zit. Als hij de boog nu heen
en weer trekt, draait de stok, doordat de pees er om loopt
en met de andere hand drukt de draaier zijn beiteltje tegen
het ivoor of het barnsteen, dat meedraait en geeft het zo
de gewenste vorm. Het is heel merkwaardig, zo'n middeleeuwse methode te zien toepassen door een getulbande
Turk, die z'n benen in de wijde broek onder zich gevouwen heeft en als een kind, dat speelt, zijn boogje heen
en weer trekt en met een scherp beiteltje langs het snel
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wentelende kraaltje aait.... Anderen ciseleren en drijven
koperen schalen en bekers, versieren ze met vogels en loof
snel en handig, aldoor naar dezelfde mo--werk,onglfi
tieven. Ze zitten met groepjes in het werkplaatsje en voor
de deur, oude en jonge mannen, ook jongens van niet
ouder dan twaalf jaar, die al vaardig de scherpe burijn
door het weke koper drijven. En ouwe Moslim met een
dunne, witte baard en in stemmig donkere, maar opvallend
rijke kleren, zat voor zijn deur en sneed wonderlike figuren in ringen en stempels. Zijn gele, knokike handen beefden, maar zodra zijn beiteltje in het metaal beet, werd
zijn hand vast en sneed schone lijnen, dooreenkronkelend
tot vreemde tekens. Hij rookte er kalm een sigaretje bij
en de rook, die langs zijn ogen krinkelde, scheen hem volstrekt niet te hinderen.
Geïnteresseerd bleef ik hier en daar een poosje staan, keek
naar het onbekende handwerk, liep winkels binnen, liet mij
uitleggen wat de dingen betekenden, waar ze vandaan kwamen en wat ze kostten en liep dan weer weg. En Hassan
slenterde maar achter mij aan, lusteloos, diep onder de
indruk van zijn schandelike nederlaag. Verwijtend keek hij
mij telkens aan, niet begrijpend hoe iemand, die toch zo
gemoedelik leek, hem dat had kunnen aandoen. Met een
verongelijkt gezicht nam hij een sigaret aan en rookte triestig. Het was een heel andere Hassan dan die van deze
middag in het graf van Am -Ra!
Van een schoenmaker kocht ik een paar roodleren pantoffels. Toen de man zijn prijs noemde, keek ik Hassan
aan, maar die was te verslagen om mij zelfs het afgesproken
teken te geven. Daarom trad ik voor mezelf op en noemde
een prijs, waarvan de koopman bijna achterover in zijn
voorraad tuimelde. Voor het eerst zag ik toen een flauwe
glimlach op Hassans gezicht. Het monterde hem op, dat
ook anderen het slachtoffer werden van mijn zachtzinnige
wreedheid.... De schoenmaker verzekerde bij het leven
van zijn vader en moeder en zijn kinderen, dat ik het niet
menen kon, dat het leer alleen meer kostte. En hij drukte
de gespreide vingers tegen zijn borst en keek zo onschuldig
en misdaan, dat ik bezweken zou zijn, als het mijn eerste
dag in het Oosten geweest was. Nu keek ik alleen schuin
naar zijn concurrent naast hem, die mij al stond te wenken met ook een paar rode pantoffels in zijn hand. Dus
begon mijn schoenmaker af te slaan, Hoe lager zijn prijs
werd, hoe hoger zijn jammerende stem, maar ik bleef
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onbarmhartig zwijgen en zette mijn voet al op de weg naar
zijn concurrent, die verheugd grijnsde. Toen, wanhopig, rolde de schoenmaker de pantoffels in een papier en gaf ze
aan Hassan: de dragoman draagt alles wat zijn toerist
koopt. Ik betaalde, en de schoenmaker zei:
— Ik geef ze u enkel, omdat ik niet wil, dat u bestolen
wordt door die dief hier naast. Dat is zo'n afzetter! Maar
u hebt ze te goedkoop! veel te goedkoop!
Wij liepen door en ik vroeg aan Hassan:
— Hoeveel heb ik voor die dingen te veel betaald?
Hassan glimlachte. Bewonderend antwoordde hij:
— Geen mens in Cairo had ze zó goedkoop van 'em los
gekregen.
Toen was mijn koopmanshart gelukkig.
Wij dwaalden nog wat rond en zochten toen de uitgang.
In de straat, die naar het Stationsplein terugvoerde, vroeg
ik onschuldig:
— Zouen we geen rijtuig nemen, Hassan?
Hassan keek bedroefd om mijn sarcasme en zei onder
-worpen:
— Laten we dat kleine eindje maar lopen, sir....
De zon daalde, en de lucht kreeg weer die helle paarlmoerglans, waartegen de bomen donker worden en waarin de
minarets als doorzichtig staan. Langs de tuinen van Ezbekiá
liepen we, toen Hassan het niet langer uithield en mij op
de man -af vroeg:
— Is u tevreden over uw middag, meneer?
Ik keek hem aan. Het was toch een vreemde gast, deze
zelfde brutale Hassan met zijn mooi, bruin gezicht, zijn
jongensogen en zijn uitdagend snorretje. Hij keek zo schuldig en onthutst en wachtte een ernstige berisping. Ik begreep, dat ik hem niet opnieuw mocht teleurstellen en zei:
— Ik ben heel tevreden, Hassan, maar ik ben boos op je.
— Ja, zei Hassan, aarzelend en schuldbewust.
— Waarom wou je me bedriegen?
— Och, verklaarde hij vergoelikend, ziet u.... twintig piasters
voor een halve dag is voor een dragoman als ik, eigenlik
veel te weinig.... 't Moest zeker veertig of vijftig zijn.
— Nou lieg je weer, Hassan, en dat weet je heel goed.
— Nou ja, zei hij verlegen, met een gezicht, dat betekende:
ik moet toch wat zeggen.
Even zweeg hij. Toen vroeg hij nederig:
— Is u erg boos ?
En toen moest ik wel lachen of ik wou of niet.
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— Welnee, jou dwaas! riep ik en sloeg hem op z'n schouder.
Als jij kans ziet om rijke toeristen een beetje af te zetten,
moet je dat maar voor je eigen geweten verantwoorden.
Maar ik word ook niet graag uitgelachen, zelfs niet door
de brave dragoman Hassan! Begrijp je?
Hassan herademde. Zijn gezicht klaarde helemaal op. Hij
lachte met al zijn tanden bloot en zocht naar de uitbundigste lof, die hij iemand maar kon toezwaaien. En die
vond hij in de hartelike verklaring:
— U is zo slim als een Arabier!....
Ik lachte met hem mee en nu was Hassan weer zeker van
zichzelf en praatte honderd uit.
— Wilt u nog iets zien? vroeg hij geestdriftig.
— Nee, dank je, antwoordde ik. Ik ben moe. Breng me nou
naar m'n hotel. Dan drinken we daar samen thee en dan
is je dienst om.
Hassan was zeer vereerd, dat ik in m'n eigen hotel zo maar
thee met 'em wou drinken. En dat na die mislukte flessentrekkerij met het rijtuig! De Europeanen waren toch rare
snuiters.... En vol trots zat hij bij mij in de kleine vestibule,
die voor hall wou worden aangezien en behandelde de Arabiese bedienden behoorlik uit de hoogte. Ik had weer plezier
in Hassan, en het aardigste vond ik, dat hij na al het gebeurde
nog de moed had, mij een aanbeveling te vragen voor eventueel in Cairo te ontmoeten landgenoten.
— Met plezier, zei ik, en op een kaartje schreef ik, dat ik
mijn landgenoten de gids Hassan aanbeval als een plezierige,
betrouwbare dragoman, die op het punt der financiën alleen
een beetje in de gaten gehouden moest worden. Ik schreef
dat in 't Hollands, welteverstaan! En Hassan keek nieuws
naar die rare krabbeltjes, bracht ze dicht voor zijn-gier
ogen, maar het hielp hem niets: hij kon er niets van lezen.
Verrukt stak hij het kostbare document in zijn zak en bedankte mij uitbundig. Toen liet ik hem als tegenprestatie,
zijn naam en adres op een kaartje schrijven, wat hij deed
met sierlike Arabiese karakters, van rechts naar links:
— Hassan, Suleiman Farrah, Cairo, zoals hij mij voorzei.
Toen betaalde ik hem en gaf hem dertig inplaats van twintig
piasters. Dat had ie waarachtig wel aan me verdiend! En
op mijn beurt vroeg ik:
— You are satisfied, Hassan?
— Ik ben volmaakt tevreden, sir, antwoordde de dragoman
ernstig. Daarop reikte hij mij de band, raakte dan voorhoofd en borst met zijn hand aan, statig buigend, en sprak
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een lange heilwens uit: dat ik een mooie, voorspoedige reis
mocht hebben over de grote zee, geen storm, geen aanvaring, geen schipbreuk op de gevaarlike klippen, dat ik
gezond mocht blijven en de mijnen in welstand terugvin
dat ik altijd voorspoed hebben mocht in alles wat-den
ik deed of ondernam..., ik dankte hem, met een ernstig
gezicht, zoals de gelegenheid eiste. Hassan maakte nog
eenmaal een sierlike salaam en stapte de deur uit. Ik keek
hem na, hoe hij de straat overstak, een slanke, lenige gestalte, een prachtige jonge Oosterling in zijn lange, hemelsblauwe kleed en zijn wit-en-rode tulband.... Het speet mij,
dat hij weg ging. Ik had genegenheid opgevat voor deze
brutale knaap, die een mengeling was van listig bedrog en
kinderlike naïeveteit .... Ik had graag wat meer van hem
geweten. Maar het was al weer voorbij. Ook Hassan was
een vluchtige schaduw in dit snelle leven- van- toerist, dat
is, immers: leven in versneld tempo.... Maar ik denk nog
dikwels aan Hassan, de jonge dragoman, die mij aansprak
in de tram, op weg naar Gizeh, en waarmee ik zo plezierig heb rondgezworven....
— U moet toch het avondleven in Cairo gaan bekijken, sir,
vertelde mij de hotelhouder. Alle toeristen doen dat.
— Wat voor avondleven? vroeg ik wantrouwig.
— Nou, het leven in de rumoerige gedeelten van de Arabiese
wijk. Waar pret gemaakt wordt en de vrouwen zijn.
Ik zuchtte.
-- Dat zal wel net zo'n ordinaire geschiedenis zijn als overal, veronderstelde ik. En ik dacht aan een soortgelijke buurt
in Algiers, waar het overdag al niet uit te houden was
van de herrie, het vulgaire lawaai en heel de afschuwelike
kermis van het „vermaaksleven," zoals de uitgaande „mensheid" dat pleegt op te vatten. En eerlik gezegd vond ik het
zonde om de mooie dag, zo vol indrukken van beter -ge halte, te bederven door een wandeling in de banale lawaaidrukte van een wulpse avondstad.... Maar men mag zijn
plichten van reizend journalist, die zoveel interessante indrukken moet meebrengen als maar enigszins mogelik is,
niet verwaarlozen door al te persoonlike opvattingen van
toerisme, en derhalve besloot ik me dan maar op te offeren
voor mijn toekomstige lezers en de avondstad in te trekken.... Veel genoegen heeft het mij niet bereid!
De straatjes waren fantasties verlicht, overdadig, met electriese lampen zowel als met meer primitieve middelen, tot
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ouderwetse fakkels toe. Een doorlopende stroom mensen,
waaronder een ongemeen hoog percentage vreemdelingen,
bewoog zich tussen de hoge huizen. Het was er een on
beschrijfelik lawaai! Alle mogelike soorten muziekinstrumenten, van de klassieke doedelzak af tot de ultramoderne jazzband toe, vulden de lucht met een alles behalve
harmoniese klankenmengeling. En daartussendoor zongen
negerzangers hun wonderlik gescandeerde liedjes, met nerveuze, schorre stemmen, rauw uithalend en grof betonend
sommige gedeelten. Uit de kroegen en kroegjes scheen hel
ofwel gedempt rood licht en overal stonden vrouwen aan
de deuren, hingen uit de vensters of zaten op de ver overstekende balcons, spaarzaam aangekleed in harembroek en
brutaal décollettee, lachten aanmoedigend en uitdagend uit
hun geverfde en gepoeierde gezichten, wenkten en riepen,
zongen en wrongen met hun lijven om toch vooral het
toppunt van verlei4elikheid te bereiken. Het rook er naar
bier en tabak en zweet en goedkope parfums, en hoe dieper je in de wijk doordrong, hoe drukker en lawaaieriger
het werd, hoe ondrageliker het er rook, hoe meer en onbeschaamder vrouwen je er zag.... hoe walgeliker tonelen.
En de beschaafde Europese toeristen lopen hier geamuseerd
tussen door, kijken gretig rond in al deze smerigheid, die
speciaal te hunner ere wordt georganiseerd, waarvan zij
genieten (en niet alleen door enkel maar kijken!) en die
zij achteraf natuurlik zeggen eindeloos belachelik, weerzinwekkend en wat dies meer zij te vinden. Keurig geklede
dames wandelden er met hun cavaliers rond, keken vol
gespannen belangstelling dit smadelike gedoe aan en vonden het natuurlik ongemeen interessant. Nadenken over
wat dit alles feitelik te betekenen heeft voor het leven van
anderen, doen zij vermoedelik niet.... Op een gegeven ogenblik werd een groepje dames en heren door een paar
politieagenten tegengehouden: de heren mochten nog wel
verder gaan, maar voor de dames was het nu mooi genoeg: wat dáár te zien was, moest voor de ogen van dames
ongeschikt geacht worden.... Ik meende, dat ik dan zeker
rijkelik mijn plicht gedaan had en keerde ook maar om.
Nieuwsgierig naar dat hevig onzedelike was ik helemaal
niet. Ik kon het mij best voorstellen zonder het gezien te
hebben, en half verdoofd door de jammerlike herrie, met
hoofdpijn van de onfrisse geurtjes, die als een walm in
de overvolle straten hing, vol weerzin tegen al dit gore
bedrijf, deze allerbanaalste poging om de illusie van „Oos258

ters liefdeleven" te wekken, zocht ik haastig mijn weg
naar minder verbijsterende oorden terug, en liet het genoegen gaarne aan bedrevener toeristen over....
En toen ik weer in een gewone, drukke Europese straat
liep, en verlicht adem schepte, kwam daar dat Arabiese
joch naast mij lopen in zijn paarse kaftan, met zijn eigenwijs wandelstokje, en vroeg mij waar ik heen ging. Verwonderd zag ik hem aan.
— Wat kan jou dat schelen? vroeg ik, niet zeer vriendelik.
-- O, ik wou u graag van dienst zijn, zei het onmogelike
kereltje in rad Engels.
— Waarmee dan, vroeg ik verder.
— Nou.... u moet toch iets van de avondstad zien! riep
de jongen, die zeker niet ouder was dan veertien of vijftien jaar, met sterke overtuiging uit.
Ik keek hem eens in zijn glad jongensgezichtje, waarin
een paar listige oogjes glinsterden, en dat er over 't algemeen nog al ouwelik en niet zeer gezond uitzag. Hij
beviel mij volstrekt niet.
— Ik heb al meer dan genoeg van jouw avondstad gezien,
zei ik nors, duvel maar gauw op!
De kleine zakenman dacht daar evenwel niet aan en bleef
rustig naast mij lopen, keek onderzoekend naar mij op,
blijkbaar trachtend uit te vinden, wat mijn zwakke plek
was om daarop zijn aanval te richten.
— Is u al in de bars geweest, waar veel mooie dames
dansen met heel weinig aan? vroeg hij listig.
-- Merci, antwoordde ik koud. Ben ik helemaal niet nieuws
-gier
naar.
— Met helemaal niks aan, verleidde hij verder.
— Loop naar de maan, jai, snauwde ik.
— Met de zwarte mannen erbij, ook met helemaal niks
aan? probeerde hij in opperste verwachting mij belust te
maken, en hij voegde er komiek bij: Voor vijf piasters,
dat is toch billik!
— Het is geen geld, gaf ik toe, ondanks mijzelf lachend.
Dat gaf hem nieuwe hoop en toen deed hij mij een reeks
aanbiedingen van avondgenietingen, die ik liever maar niet
herhalen zal.... Het was een kereltje van om en de bij
veertien of vijftien jaar.... Hij zag er goed gekleed en verzorgd uit, zodat het wel leek of zijn specialiteit van avondgids hem geen windeieren lei. Ondanks mijn afkeer van
zo diepe verdorvenheid bij zo jeugdige leeftijd, voelde ik
medelijden met het kwieke ventje, dat door het wrede
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leven zo'n rare kant was uitgedreven en zeker voorbestemd
was om in smerigheid en misdaad onder te gaan.... Ik gaf
hem maar geen antwoord meer, en toen hij merkte, dat
er geen kans was om aan mij iets te verdienen, werd hij
niet kwaad, maar nam met een beleefde groet afscheid,
rondkijkend naar een andere vreemdeling, die zou tonen
minder zonderlinge begrippen omtrent het doorbrengen van
zijn avonden te hebben.... Arme, vroeg bedorven levens....
Bij mijn hotel vond ik de Turk van de vorige avond en
de hotelhouder weer voor de deur op een stoel zitten. De
laatste verwonderde zich er over, dat ik nu al terug was.
Maar op mijn uitleg, dat ik mij in die razende herrie
gruwelik verveelde en ergerde, vroeg hij niets meer, schoof
een stoel voor mij bij, en zo zaten wij nog een uurtje in
de zoele avond aan de deur, pratend over alles en nog
wat, als tevreden mensen, die hun dag wel besteed hebben
en de rust van de avond verdiend.
De laatste morgen in Cairo besteedde ik om nog eens
een wandeling te maken door de verrukkelike tuinen van
Ezbekia en in een paar van de mooiste moskeeën te gaan
kijken, deze stille plaatsen van Mohamedaanse godsvrucht,
met hun mystieke atmosfeer, hun prachtige bouwwijze, hun
heerlike tapijten en hun vlammend gekleurde venstertjes.
Daarna ging ik met de tram naar de heuvel, waarop de
oude citadel gebouwd is, een vesting reeds door de grote
Saladin gesticht, en die in de veelbewogen geschiedenis
van Cairo een voorname rol gespeeld heeft. De citadel
ligt een tachtig meter hoog boven de stad, en van deze
plaats uit heeft men een onvergetelik gezicht over de stad
die nu, van hieruit gezien wel heel anders lijkt als wanneer
men er door wandelt. Nu overheerst sterk het Moorse
karakter door de vele koepels en minarets, die aan alle
kanten uit de huizenzee opsteken. De hoge Europees gebouwde gedeelten zie je ook nu wel, zo goed als de weelderige villawijk Heliopolis, maar je kunt ze niet in hun
karakterloze lelikheid onderscheiden. De tuinen en parken
liggen als groene oasen in deze woestijn van steen. En
over alles waast een poeier. ig licht, een vreemd doorschijnende atmosfeer, die de stad verzonken doet lijken in
een heel tere, sluierachtige middenstof. Sprookjesachtig
mooi is het, en juist wel heel geschikt om als laatste herinnering aan Cairo mee te nemen.... Ik geniet zo lang
mogelik van het wijde, heerlike uitzicht en haast mij dan
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naar de stad terug, om af te rekenen met mijn Griekse
gastheer.
De slome, lange neger met zijn wijde, gestreepte kaftan
gaat met mij mee naar het station, en draagt mijn koffertje. Het helpt niet of ik al beweer, dat het niet nodig is:
hij is overtuigd, dat de stand van een toerist meebrengt,
dat zijn koffertje door een ander gedragen wordt. Overigens is hij geen onderhoudend gezelschap, want hij spreekt
geen enkele taal, die ik ken, en dus lopen wij zwijgend
naast elkaar voort en roken broederlik sigaretten uit mijn
koker. Dicht bij het station klampt de laatste bedelaar mij
aan onder voorwendsel, dat hij mij chocolade verkopen
wil. Het is een grote, jonge kerel, stevig gebouwd, maar
idioot. Hij lalt wat onverstaanbare woorden, wijst op zijn
koopwaar, en de kwijl loopt hem langs zijn verschrikkelike,
tot een krankzinnig grimas vertrokken mond. Ik geef hem
de traditionele halve piaster, die hij met domme verbazing
en een afschuwelike grijns bekijkt. Als ik op het zelfde
ogenblik mijn eindje sigaret weg gooi, bukt hij zich haastig,
raapt het op en rookt er met zijn ogen dicht en een verheerlikt gezicht aan verder....
In de hall van het station schiet plotseling een boeventype
op mij af, met vriendschappelik uitgestoken hand: het is
de man, die mijn eerste schreden in Cairo zo talentvol
heeft geleid. Hij lacht over heel zijn gezicht en ik tracht
mij tevergeefs te herinneren wat ik gedaan heb om zoveel
vriendschap te verdienen, maar het wil mij niet te binnen
schieten. En het eerste wat de schooier mij vraagt is:
— En hebt u Emir Khaled nog gevonden, meneer?
Ik geef hem niet eens antwoord op die onbescheiden en
zelfs enigszins pijnlike vraag. Dan doet hij een energieke
greep naar mijn koffertje, blijkbaar vastbesloten nog iets
aan de vriend van de Emir te verdienen eer hij voorgoed
uit zijn radius verdwijnt. Maar mijn negervriend is ook
niet van gisteren en duldt geen inmenging in zijn zaken.
Hij steekt zijn lange arm uit en schuift de brutale Arabier
opzij met een gemakkelikheid, die dezen tot nadenken
stemt, zodat hij er in berust mij onder de hoede van mijn
geleider te laten. Alleen stelt hij er prijs op mij nog eenmaal de hand te drukken en een stroom van zegenwensen
over mijn onwaardig ongelovigenhoofd uit te gieten.
Tien minuten later glijdt de lange trein het station uit en
tegen de avond stap ik weer aan boord van de „Meteor",
doodmoe, maar zeer tevreden over mijn reis naar Cairo.
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Tevreden ook met het vooruitzicht van drie dagen en nachten volle zee bij de overtocht naar Griekenland, waar wij
ten anker zullen gaan in de Phaleronbaai, bij Pyraeus, de
havenstad van Athene .... Rondom het schip zwerven nog
een menigte Egyptiese scharrelaars, die tot het laatste ogen blik met hun bootjes bij ons blijven om ons nog zoveel
mogelik geld af te zetten. Zij schreeuwen. Natuurlik schreeuwen zij. En bij de gedachte aan het afscheid van dat heerlike
Egypte klinkt hun geschreeuw eensklaps niet meer onaangenaam .... Laat ze maar flink hard schreeuwen.... het is
het laatste, wat we van Egypte hebben, en al is het niet
bijster mooi of aantrekkelik op zich zelf, het is althans
iets van Egypte....

Storm en zonneschijn.
A het eten wordt het anker gelicht. Alles is aan
dek en er is veel, vrolik gepraat van mensen, die
afzonderlik in Egypte hebben rondgetoerd en nu
ondanks de korte bekendheid, blij zijn elkaar weer
te zien. Indrukken van de verschillende uitstapjes worden
heen en weer uitgewisseld. Er is een plezierige stemming,
en de Engelsen houden zich alweer bezig met hun geliefde
sportspelletjes, dadelik weer in spanning in verband met de
uitgeschreven wedstrijden, die nu voortgang zullen hebben.
Langzaam glijden wij voort tussen de lange havendammen
van Port-Said. Buiten, ver weg, slaat schuim over de stenen
van de dam. Met enige Duitse bekenden sta ik op het
achterdek en de dames kijken met wantrouwige blikken
naar dat schuim. Het is hier zo stil, het water zo kalm ....
en daar ginds slaat het schuim over de stenen.... dat ziet
er wonderlik en niet bijster plezierig uit voor mensen, die
last van zeeziekte hebben....
— Zou het waaien buiten? wordt er voorzichtiglik geïnformeerd.
De algemene hoop is, dat het maar schijn is, dat schuim,
of misschien een ongevaarlike branding. Maar de harten
zijn niet gerust, en een van de dames stelt dan voor om
maar net te doen of we het niet hebben opgemerkt: we
moeten maar zolang mogelik onbezorgd genieten van de
vreugde van het ogenblik en niet denken aan wat komen
kan. De zeeziekte is al erg genoeg al zij komt en je vóór
die tijd al beroerd maken is niet dringend nodig. Bij deze
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wijsgerige inzichten leggen wij ons neer en praten gezellig
door, alsof er geen verraderlike golven zijn, die een mens
zijn maag met alle geweld binnenstebuiten willen keren ... .
Maar het was geen schijn en evenmin een onschuldige
branding! Er stond een tamelik holle zee en de wind stak
gedurende de avond sterker en sterker op. Zodat het merendeel der passagiers vroegtijdig naar de hutten verdween
om in de slaap vergetelheid te zoeken, en in de vurige hoop,
dat gedurende de nacht de wind wel zou gaan liggen, en
dat zij de volgende morgen de zee braaf zouden terugvinden,
bereid om onze „Meteor" zonder schalkse danspartijen naar
Griekenland te laten varen....
Helaas.... ook deze zoete hoop vervloog: toen wij de vol
morgen ontwaakten, danste de boot als een dolleman-gend
over het hevig bewogen water, de wind floot een wild
liedje door het want, de golven sloegen hoog tegen de kop
en joegen telkens een regen van stuivend water en schuim
over het dek. De helft van de passagiers bleef in de hut.
De overigen wankelden over het dek als beschonkenen,
hielden zich overal aan vast en deden vele mislukte pogingen
om bleekjes te glimlachen .... Het achterdek was geheel
voor instuivend water afgesloten, rondom door strakgespannen zeildoek beveiligd. Daar lag een griezelige verzameling lijken in ligstoelen. Je werd er beroerd van als je
het zag, zo akelig bleek en lusteloos lagen ze daar bij mekaar,
lieten zich willoos heen en weer smijten door de baldadige
golven, die met de „Meteor" speelden als de kat met de
muis. Met halfgesloten ogen keken zij voor zich heen en
het was op hun verwezen gezichten te lezen, dat zij zich
afvroegen, hoe ter wereld zij ooit zo krankzinnig geweest
waren zich toe te vertrouwen aan zo'n wankel ding als
een schip op zee was ?.... Zij peinsden over de dwaasheid
van de mens, die steeds achter hersenschimmen aanholt
en nooit wijzer wordt en eerst merkt hoe stom hij eigenlik
is, als hij door eigen dwaasheid diep in de ellende zit....
Zij dachten aan hun betrekkingen thuis en hoe die nou
gezellig rond het vuur zaten in een kamer, die niet zo onmogelik waanzinnig hobbelde, en die misschien op dit zelfde
ogenblik zich onledig hielden met hen te benijden om hun
mooie reis .... ja.... waarschijnlik werden ze nog benijd op
de koop toe!.... Welk een venijnige ironie van het lot!....
Ze vonden zelfs geen weemoedige gevoelens tegenover de
verre verwanten, die op het punt stonden een zwaar verlies in de familie te lijden. Ze voelden alleen maar een
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hevige jaloezie tegenover alles en iedereen, die vaste grond
onder de voeten had, en een zeldzame afschuw voor zichzelf, een grimmige afschuw die bijna hun zelfmedelijden
overschaduwde.... Maar dat zelfmedelijden overheerste ten
slotte toch: want ze moesten wel bekennen, dat zij zichzelf in .de narigheid gebracht hadden, maar waar hadden
ze zoveel grauwe en gore ellende aan verdiend ? .... Nee,
het was werkelik te wreed! En het ergste was, dat niet
alleen de bemanning en de officieren, maar zelfs een klein
deel van de passagiers over het schip rondliep met gezonde
gezichten, pratend en lachend als was er niets aan de hand,
vrolik in het smerige hondenweer, smakelik een pijp rokend
en naar de eetzaal wandelend als de gong geslagen werd! ....
Dat was het onuitstaanbaarste van alles wellicht, maar de
gezond geblevenen trokken zich er niets van aan en gedroegen zich alsof ze thuis waren en niet op een schip,
dat hoofdzakelik bemand was met driekwart doden, in
dikke dekens gewikkeld, met brekende ogen voor zich uit
starend, overwegend de mogelikheden van een hiernamaals .... waar misschien voor hun pekelzonden een nieuw,
een eeuwig schip-in-stormweer op hen lag te wachten....
je kunt nooit weten ! .... Het was verschrikkelik daar op
dat achterdek, waar al deze gedachten om je heen waarden
als spoken. De lucht was er dik van, en ik kwam er niet
meer dan strikt noodzakelik was, al geef ik toe, dat dit
weinig hartelik lijkt tegenover de zieke vrienden, die daar
meenden op het uiterste liggen.... Zeezieken kan je overigens geen groter weldaad bewijzen dan ze maar stil aan
hun lot over te laten. Dat is een der weinige lichtzijden
van de zeeziekte .... voor anderen.
Het was wel erg. En het werd van uur tot uur erger. De
storm nam toe in kracht en stuwde de zee al hoger en
hoger. En de „Meteor" stoof over de golven als een op hol
geslagen paard, maakte de zonderlingste bewegingen, rolde
voor en achterover, zwaaide van links naar rechts, duikelde
schuin over een hoge heuveltop, richtte zich weer met een
vaart op, en duikelde naar de andere kant weer weg. En
bij dit alles scheen de zon uit een diepblauwe hemel, heerlik
om te zien, maar in de felle, koude wind voelde je er niet
veel van en je winterjas kwam je goed te pas!. , Ik ontvluchtte de zeezieken en kroop naar mijn geliefde botendek, waar ik een dekstoel tegen de beschuttende balustrade
van de brug schoof, mij in een reisdeken wikkelde en
trachtte een boek te lezen. Het bleef bij een poging, want
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het schip ging werkelik onverantwoordelik te keer, zodat
er van lezen geen sprake kon zijn. Maar verveeld heb ik
mij daarom niet, want rondom mij was de woelige zee,
die ons telkens onder zó'n helling scheef gooide, dat ik niet
behoefde op te staan om de schoonheid der zwaar bewogen wateren te bewonderen.... Het was buitengewoon
mooi en geweldig indrukwekkend. Een echte storm had ik
nog nooit eerder meegemaakt en ik had mij niet voor kunnen stellen, dat het zó mooi zou zijn!.... Ontzaglike waterheuvels rolden snel achter elkaar aan op ons toe, schuimbedekt, glanzend als glas van een diepe groen-blauwe kleur,
doorzichtig en fel levend. Zij hieven ons op alsof het een
kinderspelletje gold, en wierpen de „Meteor" heen en weer
als was hij een lucifersdoosje geweest. Hoog gooiden zij
hem met zijn scherpe neus in de lucht, dat hij steigerde
als een wild paard.... dan trokken zij hun machtige steun
plotseling onder hem weg, zodat hij vliegensvlug voorover
sloeg, maar bijna aan het eind van zijn beweging werd hij
opgevangen door een nieuwe aanrollende golf.... de botsing was hevig de golf sloeg met donderend geweld uit elkaar, hoog spatte het water over het botendek, striemde
als een grofdroppelige regen tegen de hutten en de boten;
op het voordek drong het schuimende water door de spuigaten naar boven, spoot sissend hoog op, viel plenzend
over de planken en liep een moment later gurgelend weer
weg, want een volgende speelse waterheuvel had het schip
alweer op zijn brede rug genomen en het enige meters omhoog gedragen.... Het was een uitermate boeiend, een heer
schouwspel! Uren heb ik daar op dat botendek gezeten-lik
in de luwte van de brug en me maar mee heen en weer
laten rollen naar de luimen van de golven en mij geen ogenblik verveeld. Een enkele maal kwam een andere niet zieke
passagier, of een der dienstdoende officieren een praatje
maken, en dan merkte je eerst hoe hard het waaide, want
je stem werd voor je mond weg geblazen en je moest hard
schreeuwen om elkaar te verstaan.... De zon scheen, de
lucht was blauw, de wind blies je wangen strak. Zelden heb
ik mij zo gezond en sterk gevoeld....
In de eetzaal aan het dinee was het minder plezierig. Hier
en daar zat eenzaam een passagier aan een lege tafel en
lepelde voorzichtig zijn soep en verloor er toch nog de helft
van.... En al die lege plaatsen gaven je een somber gevoel,
zoiets alsof je in een huis was, waar de talrijke familieleden
allen plotseling door een vreselike epidemie waren wegge266

sleept... En met de avond nam de storm nog in hevigheid
toe, zodat het lopen over dek uiterst bezwaarlik werd.
Bovendien werd het onaangenaam koud, nu de zon weg
was. En ik was slaperig geworden door die hele lange dag
van zon en wind. In de rooksalon was ook al geen gezelligheid, terwijl het daar op andere avonden toch zo plezierig
druk kon zijn....
Dan herinnerde ik mij in eens wat mijn reisgenoten in
Jerusalem verteld hadden en ik besloot mijn landgenoot,
de steward van de rooksalon, te verrassen vóór ik slapen
ging. En ik riep naar de bar:
— Hé, Charley!
Hij kwam dadelik te voorschijn en liep op mij toe met zijn
verwonderlike zeebenen, die van dit stormpje nog niet de
minste last ondervonden:
— Please, sir ?
— You are a Dutchman, Charley?
— Yes, sir!
— Wel, ouwe jongen, dat had je me dan wel es eerder kunnen vertellen, is 't niet?
Charley keek of hij zoëven uit de lucht gevallen en nog
niet goed begreep, waar hij terecht gekomen was. Hij glimlachte een beetje verwezen en keek me vragend aan.
— Ja, jongen ! zei ik lachend, je hebt heus met een landgenoot te doen, hoor. Jammer, dat ik het niet eerder geweten heb, want dat vreemde-talen-spreken de hele dag begint me aardig de keel uit te hangen!
Toen was het ijs gebroken en wij babbelden gezellig nog
een poosje door, ik en deze ronde Rotterdamse Karel, die
al een jaar of acht op Noorse schepen vaart en even goed
Noors en Engels en Frans spreekt als Hollands. Beter misschien, want hij gooide er nog al eens een raar gevormd
zinnetje tussen door, als hij in vuur raakte. Hij bekende
mij, dat hij mij voor een Fransman gehouden had, en daar
ik hem voor een Engelsman had aangezien hadden we geen
reden om elkaar iets te verwijten. In de beste stemming
nanen wij afscheid en ik sukkelde door de nu wel eindeloos
lijkende en allerwonderlikst draaiende en wringende gangen
naar mijn hut, en kroop te kooi. Maar van slapen kwam
die nacht niet veel. Het leek wel of de storm van minuut
tot minuut aan wakkerde en nu veel vernijniger op de
„Meteor" aanviel dan overdag.
Ik had moeite genoeg om niet uit mijn bed geslingerd te
worden door de onverwachte bewegingen, die het schip
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maakte, de hevige, plotselinge slingers en gooien, die de
onwellevende zee ons toediende, en die werkelik de perken
van een genoegelike stoeipartij te buiten gingen. Bovendien
lichtten de hoog oplopende golven telkens de schroef boven
water, die dan met een razend gesnor doorsloeg, en een
spektakel maakte, dat horen en zien je verging en je niet
anders meende of de hele boel zou uit elkaar slaan. Er
sloeg echter niets uit elkaar, maar met dat al was er van
slapen geen sprake. Berustend in het onvermijdelike knipte
ik het licht maar weer aan, nam mijn boek, stak een sigaret
op en ging zo goed en zo kwaad als het ging liggen lezen.
Het ging erg kwaad!.... Na een poosje verbeeldde ik mij,
dat het wat luwde en ik besloot een nieuwe poging aan
te wenden om de slaap te vinden, want ik voelde, dat die
mij zeer welkom zijn zou. Maar juist toen ik dacht onder
zeil te zullen gaan, kreeg het schip weer zo'n allergemeenste
opduvel, dat ik mij haastig vast moest grijpen aan de rand
van mijn bed. De schroef sloeg weer door als razend, langs
de boorden brulde de zee met geweldige stem en de storm
floot een woeste melodie langs de patrijspoort.... Het was
nog degelik mis, en derhalve stak ik het licht maar weer
aan, nam boek en een sigaret, en beproefde te lezen.... Tot
ik mij alweer verbeeldde, dat, enz. enz. enz.... De morgen
grauwde al door het ronde venstertje, toen ik eindelik
doodop van vermoeienis de slaap vond.... En kort daarna
wakker gemaakt werd door de steward, die mij mijn kop thee
bracht en beweerde, dat de zee „comme it faut" was. Maar
hij was die dag, ondanks zijn vriendelik gezicht en zijn
goede bedoeling, een vervloekte leugenaar, want de zee
was nog alles behalve zoals het hoort op een plezierreis....
Wij zwaaiden nog vervaarlik heen en weer en ik hoorde
zelfs de schroef nog af en toe brommend doorslaan. Dus
dronk ik mijn hete kop thee en ging daarop weer over
stag om zorgeloos het einde van de storm te verslapen.
Wat mij boven verwachting lukte, want ik werd eerst tegen
lunchtijd wakker, doordat de steward enigszins luidruchtig
de deur open deed. Hij lichtte mij goedig in omtrent de
tijd van de dag en ik zag daarin een dringende uitnodiding om met spoed op te staan en de hut te verlaten, die
hij te verzorgen had, wat niet samenging met het verschijnsel van een slapende passagier in de kooi....
De zee was nu inderdaad aanmerkelik bedaard. De wind
was gaan liggen. Warm scheen een helder zomerzonnetje
over het blinkende water, dat niet langer kokend zeepsop
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leek, en de goede stemming kwam langzaam aan onder
de passagiers terug. Ze zagen nog wat wit om de neus.
Ze kankerden nog wat na over de onhebbelike storm, die
buiten Port-Said op ons scheen te hebben liggen wachten.
Ze hadden nog niet veel eetlust aan de lunch, maar van
ogenblik tot ogenblik begonnen ze kwieker uit hun ogen
te kijken, ze maakten alweer een grapje, en konden weer
lachen zonder al te veel geforceerdheid. Bij de koffie in
de rooksalon schoot Karel op mij af en tot onuitsprekelike verbazing van de Franse dames en de Spaanse heer
aan mijn tafeltje begon ik met hem te praten in een koeterwaals, waar ze geen stom woord van begrepen. En Madame
D. riep in opperste verbazing uit:
— Die monsieur De Zjonc spreekt alle talen! .... Daar praat
ie waarachtig Noors met Charley!
Ik vroeg lachend excuus, en vertelde, dat dit nou Hollands was
en dat ze zich er niet over mochten verbazen, dat ik behalve
Frans ook nog een beetje mijn eigen taal sprak. Dat vonden
ze aardig en ze luisterden vol belangstelling naar de zonderlinge klanken, die wij samen uitstieten en begrepen niet hoe
iemand ter wereld daaruit wijs kon worden....
Het slechte weer was voor goed voorbij, en de boot leefde
op. Tegen de avond was de zee zo kalm als iemand maar
kon verlangen, en er werd aan het dinee gegeten met een
verwonderlike eetlust, en onder grote vrolikheid. En 's avonds
werd er gedanst met een woede als wilde men de helaas
geleden schade met eenmaal inhalen. En op het botendek
was het heerlik liggen en kijken naar die hoge sterren
zwart als fluweel, bespikkeld met miriaden flikker--heml,
vonken, die fijne slangetjes van lichtwemeling tekenden op
het donkere water.... De ellende van de storm was snel
vergeten door dit publiek, dat immers was uitgetogen om
te genieten en dat dus haast heeft om alles uit het bewust
te bannen wat minder plezierig aandeed.... Het kostte-zijn
deze avond niet veel moeite om in slaap te komen. Zo
gladjes gleed de boot door de rustige zee, die slaperig langs
de boorden murmelde, en een sluimerliedje voor je neurde,
waaraan je vermoeidheid onmogelik lang kon weerstaan....
En toen kwamen die goddelike dagen van ongerept genot
in het zachtjes voortglijden over een spiegelende zee, onder
een stralende hemel. Heel alleen zocht de „Meteor" zijn
weg over de wijde wateren, geen schip was te zien. Het
leven aan boord werd opnieuw voor iedereen een onaf gebroken feest, en overal hoorde je de lach en de vrolike
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praat, overal zag je opgeruimde gezichten. Het was een
groot verschil met de stormperiode, en de reizigers konden
zich in eens niet meer begrijpen, wat sommige pessimisten
toch tegen een zeereis hebben! ....
Het botendek kreeg druk bezoek. Het was er dan ook
heerliker dan het er ooit geweest was, zo in de volle zon
en met het altijd frisse zeekoeltje om je hoofd. Overal
lagen en zaten de passagiers in ligstoelen en op de dekzeilen der reddingsboten. Wij sleepten zelfs het schaakspel
stiekem mee naar boven en speelden uren lang daar op
dat zalige botendek, tot we er suf en slaperig van werden....
Dan vertelden wij elkaar malle geschiedenissen, die we op
reis hadden ondervonden of die we hadden horen vertellen.
En de lach was al die tijd niet van de lucht. Mij was b.v. iets overkomen, dat ons door de zonderlinge oplossing, die kwam vlak
op mijn vertelling, dubbel stof tot lachen gaf.... De lezer
herinnert zich den Herr Präsident wellicht nog?
Welnu, deze Herr President, geboren gentleman, had in
het Deutsche Hospiz op de morgen van ons vertrek, ook
voor mij afgerekend. Later had ik hem gevraagd, hoeveel
ik hem schuldig was en hij had een bedrag genoemd, dat
ongeveer twintig piasters te hoog was. Ik wist dat, omdat
ik toevallig te voren de Moeder Overste naar de prijs van
mijn kamer gevraagd had. Toch had ik niet geprotesteerd,
omdat ik het uiterst vermakelik vond voor een rijksdaalder
te worden afgezet door een schatrijk man, die nou eenmaal „in de financiën" was en dus moest zwendelen, al
was het maar voor het luttele bedrag van twintig piasters,
waarvoor hij net de rit van het rijtuig had vrij gescharreld,
wat voor hem, blijkens zijn overige uitgaven, volstrekt geen
betekenis had. Wij zaten over het geval te lachen en verdiepten ons naar aanleiding ervan in de psychologie van
de geldmensen, toen diezelfde Herr Prâsident zijn hoofd
boven het trapgat stak, rondkeek, mij bemerkte en regelrecht op mij toestevende.
De kwestie was, dat de loyale „Meteor", hoewel daartoe
geenszins verplicht, de extra-kosten van de reis Haifa-PortSaid plus de prijs van de hotels in Haiffa, had terugbetaald....
En nu kon natuurlik der Herr President niet anders dan
ook mij het volle bedrag terug brengen, dat ik hem als mijn
aandeel betaald had.... En zo had ik voor een koopje de
grand seigneur gespeeld tegen deze geldgeweldenaar van
klein gebaar!.... Maar waarom er in onze kleine kring zo
hard gelachen werd, zal de Präsident wel ten eeuwigen dage
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een raadsel blijven!.... Vlak daarop sloeg hij trouwens nog
een figuur, waardoor hij voor goed uit onze buurt bleef later,
want dat was zelfs voor zijn dikke huid al te duidelik en
pijnlik voelbaar.... Hij bleef, een beetje verontrust door
onze overmatige pret om de teruggekregen piasters denk
ik, wat praten. De dames uit het gezelschap waren Duitse
Jodinnen. Een ervan echter was blond en had een Griekse
neus, zag er in alle opzichten volkomen Aries uit. De Präsident, als een rechtgeaarde Duits -Nationale vaderlander was
natuurlik anti- semiet, en spoedig begon hij half fluisterend
tegen de gewaande Ariese dame opmerkingen te maken
over de duideliker afstammelingen van het Oude Volk. En
zij viel hem dadelik bij, zonder nochtans de fluistertoon
in acht te nemen. Hij genoot van zijn succes en ging nog
een beetje verder, grinnikend op zijn stupide manier, terwijl
zij hem de ene dwaasheid na de andere liet zeggen. Ons
kringetje amuseerde zich kostelik, tot verbazing van de Präsident, die een ander resultaat van zijn honende praatjes
verwacht had.... Dit raadsel werd hein opgelost, toen zijn
beminnelike buurdame hem op ongelofelik handige en leuke
wijze onthulde, dat zij alles welbeschouwd ook een semietiese was .... Het gezicht waarmee de Prâsident toen opstond, ons hevig verbouwereerd aankeek, zijn pet afnam
en verlegen afdroop, zal ik niet gauw vergeten.... Ik riep
hem nog achterna, dat ik hem wat te vertellen had over
de Joodse kolonies in Palestina, maar hij zei: „Later!....
Later!" en verdween snel naar het lager gelegen promenade..
dek.... Ja, die merkwaardige Herr Finanzprâsident heeft
ons in zijn domme, typies Duits -Nationale zelfgenoegzaam
heid veel stof lachen gegeven.... Hoewel hij zichzelf voor
een tadellos Lebemann aanzag natuurlik. Wat het komies
effect niet onaanzienlik verhoogde!
Toen wij die nacht gingen slapen, hadden wij de zekerheid,
dat we bij het ontwaken de kusten van Griekenland voor
ons zouden zien, en dat was weer een gedachte, die opwond.... Griekenland.... het oude Hellas.... Attica.... wat
een herinneringen, wat een rijkdom van beelden doemde
weer op voor je geest' ...Morgen
Morgen zou je dat weer zien....
Athene .... Zalig liet je je door het zachte liedje van de zee
in slaap zingen, dromend al met open ogen van de oude
glorie, van de oude schoonheid dezer merkwaardige landen,
dromen, die zich voortzetten in de slaap, en je in de juiste
stemming brachten om de kusten van Griekenland voor
het eerst te aanschouwen, dadelik na je ontwaken....
.
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Athene.
ROEG in de morgen stond ik al aan dek. Het zou
weer een heerlike dag worden! De zon straalde,
de hemel had geen wolkje, de zee was blauw als
vloeibaar kobalt.
Rustig schoof de „Meteor" door het gladde water, langzaam
en gelijkmatig. Op een afstand lag een eilandje, dat als een
groene berg uit het water opstak. We voeren tussen de
Griekse Archipel door. In de verte was de kust van het
vaste land flauw zichtbaar. En al naderend begonnen zich
de dingen duideliker af te tekenen.... Daar lag een blanke
stad tegen de groen-en-bruine bergen aan de kust, die een
grote boog trok om het glanzende, blauwe water: dat was
de Phaleronbaai, en de stad verderop was Athene. Zuideliker lag ook een stadje, tegen kaler bergen: dat was Pyraeus,
de Atheense haven.... En al nader schoof de kust. Met de
kijker zoekend ontdekte ik dan de Acropolis, boven de stad
uitstekend, niet op de top, maar tegen de helling van de
berg, die Athene beheerst.... De eerste blik op de blanke,
zonbeschenen ruïnen van deze oude, zuivere, nooit overtroffen bouwwerken gaf een diepe, blijde ontroering, een
verwonderde ontroering, want je had je nooit voorgesteld,
dat je dit eenmaal werkelik zien zou.... Langzamerhand
begon er een gevoel in je te ontwaken, dat het toch wel
heel erg leek, zo bevoorrecht te zijn, onwaarschijnlik heerlik, vreemd verbazingwekkend, dat je zo maar van de ene
heerlikheid naar de andere gevoerd werd, en telkens stak
het vermoeden zijn hoofd op, dat er een of andere mystificatie in het spel moest zijn.... dat je dadelik wakker zou
worden of iets dergelijks....
Maar reeds gingen wij voor anker in de baai en de motorboten werden gestreken om ons naar de wal te voeren. Eerst
echter moesten wij wachten, de gele quarantainevlag in top,
tot de dokter terug kwam uit Pyraeus met de permissie
voor de passagiers om aan land te gaan.... Dat duurde nog
al lang, en ongeduldig liepen wij heen en weer, en keken
verlangend naar Athene en de blanke ruïnen van de Acropolis.... En wij interesseerden ons noodgedwongen voor de
Griekse kooplui, die in roeibootjes om de „Meteor" zwierven, en ons sponzen te koop boden in alle vormen en soorten, en voor prijzen, die voor de Hollandse volstrekt niet
onderdeden. Waaruit je veilig de conclusie kon trekken, dat
de toeristen gewoon zijn ongenadig af te dingen.... Ze had273
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den ook sigaretten te koop, en „babouchka's", dat zijn die
puntige Griekse schoentjes met een vlossige ponpon op de
neus; en natuurlik hadden zij Turkse weefsels en kettingen
van barnsteen en pijpen en dozen met Turkse ,,Kous-kous ",
confituren, die erg beroemd zijn, maar wee-zoet smaken. Zelfs
hele Griekse nationale costuums had er een bij zich, fluweel
en zij, vol stiksel van goud- en zilverdraad en blinkende
lovertjes.... Maar ondanks deze amusementen viel het wachten ons lang, want Athene lag daar zo dicht bij, en het was
irriterend, het nu niet te kunnen bereiken.
Eindelik echter kwam de dokter terug en wij konden aan
land gaan. Vlak bij de aanlegsteiger vonden wij het stationnetje van Pyraeus, en even later zaten wij in een electries
treintje tussen mensen, die een zonderlinge taal spraken
en in kranten lazen, waarvan je zelfs de letters niet onderscheiden kon. Snel schoten wij tussen de prachtige lage
bergen door op Athene af, een paar dorpen voorbij, verscholen tussen olijven, cypressen en pijnbomen....
Athene is een ruim gebouwde moderne stad, met brede
straten, hoge huizen, en veel straatpubliek, dat zich weinig
onderscheidt van het West-Europese. Alleen loopt er hier
en daar een Griekse boer tussen, die nog het oude, nationale
costuum draagt: het korte, van voren open buisje, rijk gestikt en geborduurd, en een nauwsluitend tricot om de
benen, een geplooid rokje om de heupen. Op het hoofd een
donkere hoed ofwel een donkerrode, slappe fez met een
lange, zwarte kwast. Zij roken uit lange pijpen met een
rieten roer en een vreemd gevormde en versierde stenen
kop, omslierd door koordjes met kwasten. Maar je ziet er
slechts weinig. De meeste voorbijgangers zijn mensen als
wij, alleen lopen er heel veel met een kralensnoer in de
hand, eindigend in een mooie kwast, een soort mohamedaanse rozenkrans, en ik verwonderde mij er over, dat er
hier zoveel Moslims rondliepen, die bovendien niet eens de
traditionele fez droegen....
Vreemd doen ook die onbegrijpelike Griekse letters op alle
winkels en straathoeken, die je een gevoel geven van nu
wel een heel erge vreemdeling te zijn. Je kunt er niets uit
maken en dat hindert je voortdurend. Wij steken het met
veel palmen bezette stationsplein over en lopen de hoofdstraat van de stad in, de Stadionstraat, waaraan de regeringsgebouwen liggen en de grote winkels. Het is of je op het
Damrak in Amsterdam loopt! Alleen zijn hier nog veel
meer geldwisselaars. Om de twee passen stuit je op zo'n
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heer, die achter een glazen kastje staat, waar alle mogelike
bankbiljetten in liggen en gouden munten. Straatbankiers.
Pas op je zakken!
akken ! ... .
Het is warm in Athene. Een Hollandse Junidag.... En voor
enkele weken lazen wij in Holland in de kranten, dat het
in Griekenland zo beestig koud was, dat er tientallen mensen waren doodgevroren .... Hier in het Zuiden wisselen
de seizoenen veel sneller dan bij ons, waar alles nu eenmaal zeer langzaam en geleidelik gaat. Vandaar zeker ook
het karakter en de levenshouding der Noordeliker rassen....
Van een revolutiestemming merkte je niet veel. En toch
dreigde er in die dagen ieder ogenblik een staatsgreep, maar
er waren, geloof ik drie partijen, die elk afzonderlik er over
dachten een revolutie te beginnen, en aarzelden om de eerste
te zijn.... Maar de koning was alvast weg, en hoe het liep
zo liep het, maar die zou wel niet meer terug komen....
De strijd ging eigenlik nog alleen over de soort republiek,
die gesticht moest worden. Athene leefde wat nerveus in
die dagen, en het zag er wat verwaarloosd uit, zeer tot
ongenoegen van de Atheners, die vertelden, dat Athene een
der zindelikste en best onderhouden steden was van het
beginnende Oosten, maar dat nu alles er wat vuil en onordelik uitzag, omdat er, door de gevolgen van de rampspoedige oorlog met Turkije zo ontzettend veel vluchtelingen
van Klein -Azië en het achtergelegen platteland in de stad
ondergebracht waren, zodat die momenteel overbevolkt was.
Na een vluchtige lunch in een restaurant stapten wij in
een autotje, dan ons brengen zou naar de voet van de
.

Acropolis. Ik wasweer in gezelschap van mijn oude Franse

vriendin, Madame D., die overal de weg wist en vol levenslust ook overal aan meedeed. Snel schoof het vlugge wagentje de stad uit en klom brommend tegen de bergweg op,
die naar boven voerde. Een mooie weg met veel tuinen en
geboomte langs de kanten. En tegen de helling, naast de
weg, ontwaar je hogerop de grote ruïnen van een oud
Grieks theater, dat het Theater van Bacchus geweest is,
een kolossale ruimte, amphitheatersgewijs gebouwd, een
vergrote uitgave van het theater, dat wij in Taormina zagen.
Dan houden wij stil bij de opgang naar de Acropolis....
Voor enkele drachmen (vreemd doet die klassieke naam
voor het moderne geld!) heb je toegang tot al de ruïnen
van de Acropolis. Haastig klim je de verbrokkelde treden
van een marmeren trap op en dan sta je temidden van de
overblijfselen van wat eens de meest zuivere beschaving
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der wereld was.... Machtige ruïnen, deerniswaardig gehavend
door plunderende vandalen, wonderen van bouwkunst uit
een tijd, toen een sterk en fijnzinnig volk in dit land zijn
blij en zonnig geloof aan het leven uitvierde.... Toen het
zijn godentempels en feestpaleizen te goed en te verheven
vond om ze midden in het gewoel van het dageliks bestaan
te vestigen, en er daarom een plaats voor uitkoos boven
de woonstad, zichtbaar voor iedereen, als een symbool,
altijd voor de ogen oprijzend van de dingen, die het leven
waarde geven en het schoner, blijder, heviger maken.
De Griekse tempels zijn gebouwd uit een geheel ander beginsel dan onze christelike kerken. Het waren niet in de
eerste plaats bedehuizen, waarin de gelovigen in groten
getale tezamen kwamen. In de eerste plaats waren het woonplaatsen van de vereerde godheid. Men vindt er dan ook
geen grote verzamelplaats. Het centrum is een betrekkelik
kleine ruimte, waarin het beeld stond van de godheid, aan
wie de tempel was toegewijd. De tempels stonden in OostWestelike richting gebouwd, met de ingang aan de oostzijde. Het beeld van de godheid stond aan de westkant
van de binnenruimte, met het gelaat naar het Oosten gekeerd, vanwaar het licht kwam. Rondom de heilige kern
met het beeld van de god lagen zuilengalerijen, die bij de
onderscheiden tempels verschillend van samenstelling zijn.
Meest zijn deze tempels gebouwd van zuiver marmer, en

in de frontons voorzien van rijk en schoon beeldhouwwerk.
Op de Atheense Acropolis stonden ongeveer de schoonste
en zuiverste bouwwerken der Griekse oudheid. Het Parthenon dateert uit de gouden eeuw van Pericles, de bloeitijd
van alles wat in oud-Griekenland het schoonst was. Het
beeldhouwwerk er van was vervaardigd door de grote Phidias
zelf, of onder zijn leiding door zijn leerlingen. Het Parthenon,
gewijd aan de godin Athena, wordt beschouwd als een
der edelste voortbrengselen der Doriese bouworde. En zelfs
in zijn afschuwelik verminkte vorm van tegenwoordig maakt
het nog een machtige indruk. Een impressie van grote waardigheid, ernst en verheven rust. Alles aan dit geweldige
werk is groots van verhouding en vorm. Een zware, massieve overtuiging sprak zich in deze stijl uit, een groot
evenwicht, een zuiver, klaar levensbesef. En een behoefte
aan een grote harmonie, de wetenschap ook, hoe die harmonie te verwezenliken.
Een heerlike manifestatie van trotse, schone menselikheid
is dit machtige bouwwerk en zijn vervallen en gehavende
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37. ATHENE

staat kan aan deze indruk niets afdoen! Want elk onderdeel,
elk afgebroken stuk bewaart in zich zelf deze merkwaardige
grootheid van lijn, die rust is en bezinning en begrip. De
Doriese tempel is misschien de edelste uiting van de menselike geest, die ooit door de mensheid op haar dwaaltocht
door de eeuwen is gevonden. En hij karakteriseert de tijd,
waarin hij ontstond en de mensen, die in die tijd leefden
als een tijd vol gezondheid naar lichaam en ziel, als mensen
met een zuiver leven, krachtig en bezield van hoge idealen,
toegerust met een benijdenswaardige overtuiging van hun
waardigheid en van de verhevenheid hunner ideeën. Een
tijd van hoog bereiken, waarin een geestelik groot ' volk
zijn hoogtepunt naderde.
Op de Acropolis staan nog twee tempels: de tempel van
Nike en het Erechteion. Zij zijn van een iets latere periode,
vertegenwoordigen de schoonste voortbrengselen van d_
Joniese stijl. Ook deze is zeer schoon, nobel en zuiver.
Hij ook getuigt van een nobele gedachte, een heerlik inzicht
in de schoonheid der eenvoud nog. Maar er is niettemin
een zekere verzwakking merkbaar, tegenover de Doriese
stijl. In deze was alles kracht, stoerheid en monumentaliteit.
Niemand zal de Joniese stijl monumentaliteit ontzeggen, maar
de hang naar groter verfijning, naar slanker vorm, naar
sierliker lijn heeft toch de grootse stoerheid van de Doriese
tijd overwonnen. Het is lichter geworden, ranker, opener.
De zuilen zijn dunner, versierde kapitelen treden op, de
pilaren staan niet meer als gegroeid uit de bodem, maar
worden zelf gedragen door basementen, zij staan verder
uiteen. En hoe schoon op zichzelf zo'n Joniese tempel ook
is, tegenover de massale, zwaar overtuigde ernst van de
Doriese stijl doet hij aan als een eerste begin van verval,
zich uitend in een behoefte aan groter verfijning ten koste
van de monumentale lijn, van de edelste verhouding, die
in de Doriese stijl werd tot oplossing gebracht.
Ook hier in Athene, op de Acropolis weer viel het op,
hoe sterk die stralende glanzende blauwe hemel de bouwmeesters uit deze zonnige landen getroffen heeft, en met
hoeveel smaak en liefde en bekwaamheid zij hem betrokken
in de schoonheid van hun kunstenaarsdroom. Hier als in het
Oosten door de Moorse bouwmeesters is overal in het
bouwwerk rekening gehouden met de werking van die als
juweel glanzende hemel, in een open bouwwijze, die overal
fragmenten laat doorstralen van dit diepe, klare blauw
tussen het geel en wit van het materiaal. Op een grijze
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dag zie je niet half hOe schoon deze bouwwerken zijn.
want dan is een der heerlikste materialen van de architect
onzichtbaar geworden: de doorschijnende inzet van de

blauwe lucht....
Wij troffen het: het was een stralende dag en de grootse
ruïnen vertoonden zich in hun schitterendste schoonheid.
Van heilige eerbied bevangen dwaalde ik rond over de
Acropolis, door de zuilengalerijen van het Parthenon, langs
de heerlike kariatiden van het Erechteion, door de kleinere
ruimten van de Nike- tempel. Over de grond verspreid liggen
de brokstukken van vernielde zuilen, beelden en bouwstenen: een onbeschrijfelik triestige gewaarwording besluipt
je, als je bedenkt, dat er tijden en mensen konden zijn,
bereid om zoveel heilige schoonheid, door de geest van
een bevoorrecht geslacht geschapen, met zo beestige woede
te vernielen.... Hoe heerlik moet het hier geweest zijn, toen
al deze grootse meesterwerken nog in ongerepte schoon heid op deze mooie heuvel boven Athene stonden!.... Hoe
heeft ooit iemand de schennende handen kunnen slaan
aan zo verheven kunst, het schoonste wellicht, wat ooit
uit een evenwichtige, zuiver gerichte mensengeest voortkwam, in wie de behoeften aan wijsheid, schoonheid en
wetenschap tot een verwonderlike harmonie waren samengevloeid....
Oud -Hellas....
Hier was het geweest.. . . Hier had de mensheid een der hoogste toppen van haar geestelik leven bereikt, een beschaving,
verlicht en klaar als nergens elders.... Plato en Socrates hadden hier gedacht en gesproken.... Phidias had hier overlegd
met Ictinus en Kallicrates over de bouw van het Parthenon.
Homeros was een zoon van het volk dezer tijden geweest,
en ginds in dat enorme openlucht -theater waren de stukken
gespeeld van Sophocles.... Hier bloeiden kunsten en weten schappen op ongekende wijze.... hier ontstond een democratie, die in vele opzichten voorbeeldig genoemd kan
worden.... Welk een tijd! ... .
En weer komt de verwondering om die ongeloofwaardige
werkelikheid: dat deze hoge cultuur verdween, zoals de
joodse, Assyriese en Egyptiese ondergingen en na eeuwen
eerst in hun betekenis herontdekt werden.... En weer sluipt
die wonderlike gedachte aan, waarom onze beschaving van
de telkens weerkerende ondergang zou moeten zijn uitgesloten? . Waarom eigenlik ?....
Al mijmerend ben ik aan de rand van de Acropolis ge280

komen. Van daar uit ziet men over de stad aan de voet
van de heuvel. Een heerlk gezicht, deze grote stad in het
zonlicht, met de blinkende zee op de achtergrond. Beneden
ontdek ik nog meer klassieke bouwwerken: een zeer goed
bewaarde, kleine tempel, en het geweldige stadion, het volkomen intact gebleven, enorme stadion, de kampplaats der
worstelaars, hardlopers, discuswerpers, der antieke athleten,
maar ook de kampplaats der dichters, die er evenals de prachtige, harmonies ontwikkelde krachtmensen, werden geëerd
met de lauwerkrans. Oud-Hellas verstond het, lichaam en
geest en ziel gelijkelik te geven wat hun toekwam.... Ook
daarin waren zij ons ver vooruit, en welk een moeite moeten
wij doen om hen nabij te komen door kunstmatige poging
in wat bij hen gegroeid was uit een logiese gang van cultuur.... Wij, hyperbeschaafde modernen, zo eindeloos verwaand op ons superieure standpunt.... Geschiedenis , is
toch een mooie wetenschap.... En reizen is er de prachtige
aanvulling van ! .. .
Er is op de Acropolis zelf ook nog een klein museum,
waarin verschillende beelden en beeldfragmenten zijn bijeengebracht uit de ruïnen. Ook beschrijvingen en tekeningen
van hoe het precies geweest is. Een interessante kleine verzameling, waar het zeldzaam rustig was op deze middag....
Het viel moeilik van de Acropolis te scheiden, en telkens
moest ik nog eens teruglopen om dit of dat nog even te
bekijken, om nog eens te zien, hoe heerlik de indruk van
het ensemble was, om nog even naar beneden over Athene
te zien, en naar de verre, blanke zee....
Onderweg terug naar Athene, dicht nog bij de Acropolis,
stopte de chauffeur en wees op een hol in de rotsen, waar
een hek voor was, vragend of wij dat niet moesten gaan
bezichtigen: het was de gevangenis van Socrates.... Dat
was waar ook!.... Zo beschaafd en fijnzinnig waren die
Grieken niet geweest, of ze toonden af en toe behoefte om
hun beste mannen uit de weg te ruimen!.... Dat schijnt
dus wel een van de meest onweerstaanbare behoeften van
de mens in 't algemeen te zijn!.... Maar de chauffeur kon
doorrijden.... Nieuwsgierig naar dat kerkerhol waren wij niet.
De kleine tempel, die ik van de Acropolis uit gezien had,
bleek na het Parthenon niet bizonder belangwekkend, en
na een kort bezoek stapten wij er weer uit. De dames
waren moe van de dwaaltocht over de Acropolis. Ik liet
haar dus de auto om naar het station te rijden en stapte
alleen verder. Je kunt moeilik een museum als dat van
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Athene overslaan, omdat je „dat gezien moet hebben. . . ."
Maar misschien was het toch beter om er buiten te blijven,
als je zo weinig tijd hebt als een globetrottende toerist. Je
wordt volkomen verbijsterd door de overstelpende massa
indrukken, die daar van alle kanten, van alle wanden, uit
alle vitrines op je aan stormen. En het allerergste was,
dat mijn reisgenoten van de „Meteor" er waren met hun
officiële gidsen, die zich uitbundig beijverden, om in enkele
ogenblikken tijd de „ladies and gentlemen" op de hoogte
te brengen van de klassieke kunst en geschiedenis. Zij
schreeuwden als Arabiese havenarbeiders en toonden een
nonchalance in hun verklarende uitleg, die enigermate ver
ongemeen humoristies! Een trof ik er aan,-blufendwas,
een grote vent met een dikke zwarte knevel en een brutale
schreeuwmond, die midden in een troepje toeristen stond
en hun een zwaar beschadigd beeld toonde. Hij brulde zo
hard, dat ik zijn collega aan de andere zijde van de ruime
zaal gemakkelik volgen kon. Hij riep dan:
— Dit, ladies and gentlemen, is een Aphrodite van Praxiteles, een der grootste beeldhouwers van het oude Rome, uit
de tweede eeuw voor Christus. Dat het van Praxiteles is,
ziet u dadelik aan deze lijn van de kuit, die bij hem altijd
zo is.... This way, please ! .
En hij sleurde zijn op deze wijze ingelicht gezelschap naar
een ander kunstwerk, dat hij volgens dezelfde deskundige
methode met een enkel geniaal woord voor hen geestelik
toegankelik maakte. Het merkwaardige was, dat niemand
onder zijn gehoor begon te lachen of te schelden. Ze namen
het allemaal voor goede munt aan, en betaalden hem voor
zijn fantastiese arbeid met even goede en zelfs klinkende
munt.... En kwamen naar boord terug met een hoofd vol
geleerdheid over oud-Griekse kunst.... Ik trachtte uit de
buurt van deze verschrikkelike heren te komen, maar dat
bleek onmogelik: ze waren overal en zaaiden de wijsheid
met kwistige mond in de hoofden der weetgierige vreemdelingen, die uiterst voldaan waren over hun ijverige gidsen.
Die dan ook zweetten als otters, dat moet ik hun tot hun
eer nageven; zij zagen er niet tegen op, zich te vermoeien!....
Bij de verwarrende veelheid van de tentoongestelde voor
je toch wel heel sterk één in--werpnihtmusdo
druk op: hoezeer de behoefte aan schoonheid in dit oude
volk geleefd heeft. Want wat je ook ziet, de zuiver als kunstwerken bedoelde schoonheid of de eenvoudigste gebruiksvoorwerpen, het getuigt allemaal van diezelfde zucht naar
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harmonie, naar evenwicht, naar overeenstemming tussen
vorm en wezen en bedoeling der dingen, een trachten om
voor ieder ding de geëigende vorm te vinden, en die vorm
vast te leggen, veredeld door de schoonheid van een zuivere
smaak, fijn van lijn, zorgvuldig van bewerking, getuigend
steeds van dezelfde liefde, die de arbeider voor zijn werk
bezielde, van de eerbied voor de eisen van het materiaal
en het vak.
Het was al laat in de namiddag eer ik weer op straat liep
en overwoog, wat ik nou eens zou gaan doen. Toen viel
mij in dat de vriendelike Griekse consul in Amsterdam
mij het adres gegeven had van een Hollander, die in Athene
woonde. De vader had daar een tabakszaak, de zoon was
correspondent van de „Nieuwe Rotterdamse Courant." Ik
moest vooral niet verzuimen er aan te gaan, want het waren
echt hartelike Hollanders en steeds verheugd het bezoek
van een landgenoot te ontvangen. Zij moesten in de Sta
wonen, tegenover het parlementsgebouw.
-dionstra
De ervaringen met Emir Khaled hadden mij een weinig
wantrouwig gemaakt, en zonder veel illusies ging ik dan
ook aan 't zoeken. Maar deze maal was het echt! Ik vond
de landgenoten op de aangegeven plaats, al liep ik er eerst
een paar maal voorbij, omdat zij hun naam in die waanzinnige Griekse lettertekens op hun raam hebben staan.
Maar toen viel mijn oog op een reclame van Van Houtens
Cacao, van Bols' ouwe jenever, van Poorters Toeback en
en ik voelde mij midden in Holland!
En spoedig zat ik met 't Hooft, vader en zoon, even genoegelik te converseren alsof wij elkaar al jaren kenden.
Zo ver van huis ben je gauw met elkaar vertrouwd, zelfs
al ben je dan ook stijve, weinig expansieve Hollanders. Zij
verkochten in hun zaak Hollandse sigaren en tabak, wat
een ware uitkomst voor mij was, want ik zat al lang zonder.
En al is een goede Egyptiese of Griekse sigaret niet te versmaden, voor een verstokte Hollandse smoker gaat er niets
boven de Hollandse tabak en sigaren. Ze waren er door
de hoge invoerrechten (de duivel hale alle invoerrechten!)
mensonterend duur, maar ze waren er tenminste, en dat
was voor het ogenblik het voornaamste. Het spreekt vanzelf, dat ik volgens goed vaderlandse gewoonte gedurende
ons gesprek op kosten van mijn landgenoten rookte!....
Wij wisselden het nieuws over en weer uit, waarbij zij het
leeuwenaandeel in het gesprek hadden, want veel nieuws,
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dat voor hen belang kon hebben, had ik niet opgedaan. De
jonge 't Hooft beproefde mij een ietwat helder beeld te
geven van de verwarrende politieke toestand van Griekenland op dat moment, maar ik kon het niet uit de knoop
krijgen, en eerlik gezegd interesseerde het mij ook maar
matig: daar zou ik wel weer achter komen, als ik thuis was!
Onder het gesprek kwam er een jonge man binnen, die
eveneens een landsman bleek te zijn, een oudheidkundige,
die hier voor studie was. Na wederzijdse voorstelling praatten wij nog wat, toen ik een gevaarwording kreeg, alsof ik
zijn stem kende. En hij keek mij ook aan met een ietwat
vreemde blik, alsof ie me iets wou vragen. Toen ging mij
een licht op.
— Komt u misschien uit Den Bosch? vroeg ik hem.
Hij antwoordde bevestigend.
-- Hebt u dan misschien een broer, die in Delft gestudeerd
heeft ?
Ja, zo'n broer had hij, en nu deed hij zelf de vraag:
— Dan is u zeker A. M. de Jong ?
En toen begonnen wij allebei te lachen, opnieuw overtuigd,
dat je niet zo ver weg kunt lopen in deze kleine wereld,
of je komt er vrienden of althans familie van je vrienden
tegen. Met zijn broer had ik in Delft veel omgegaan, en
via die broer had hij heel wat bezwarende dingen over mijn
lichtzinnige daden en gedachten gehoord.... Zo.... daar
zaten we dus definitief midden in de Hollandse atmosfeer!
Als we nog langer bijeen bleven, zouden we onvermijdelik
tot de ontdekking komen, dat we allemaal familie van elkaar
waren! En om dat te voorkomen, nam ik haastig afscheid,
en trok met mijn sigaren en tabak er van door, na de hele
Hollandse kolonie uitgenodigd te hebben de volgende avond
aan boord van de „Meteor" te komen en het gekostumeerde
feest mee te vieren, dat dan gehouden zou worden, en waartoe wij eventuele kennissen uit Athene mochten inviteren.
Zij vonden het erg vriendelik en zouden er over denken....
De zon ging in een bloedrode lucht onder, toen de motorboot mij naar boord terugvoerde, en aan wal vonkten al
de eerste lichten op. Het zou de volgende dag slecht weer
zijn, voorspelde een sterk weerkundig reiziger: dat zware
rood in de lucht betekende in deze streken hevige regens,
wind en onweer. Het is best mogelik, dat hij gelijk had,
maar een feit is het, dat het de volgende dag smoorheet
was, dat er geen druppeltje regen viel, noch een klein spoor
van een wolkje aan de heldere hemel viel te ontdekken.
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Maar ik liep heel de dag met een regenjas over mijn arm!
Ik heb wraakzuchtig naar de weerprofeet gezocht om hem
te honen, maar hij hield zich schuil, denk ik, want ik vond
hem nergens.
De twede dag in Athene was een kleine herhaling van de
eerste. Met dit verschil, dat ik nu in mijn eentje naar de
Acropolis wandelde, daarna wat omdwaalde in de schilderachtige winkelbuurtjes, waar ze de onmogelikste rommel
naast de mooiste oude en nieuwe dingen verkopen, en waar
de vreemdeling deskundig en met veel zwier wordt afgezet.
Er moet een bloeiende industrie in sterk antieke beeldjes
en lampjes en vaasjes bestaan, want ze liggen overal in
die buurt in menigten en zien er zeer artistiek en onmiskenbaar beschadigd uit.
Bij mijn nieuwe Hollandse vrienden bracht ik natuurlik
ook een uurtje door, rokende en pratende. En ik vertelde
hun, hoe verwonderd ik was, hier overal biddende mohamedanen tegen te komen. Zij begrepen mij niet al te best.
Toen verduidelikte ik mijn opmerking door een verwijzing
naar de mohamedaanse rozenkransen, die de mensen op
straat liepen te draaien tussen de vingers. Daarop begonnen
zij te lachen. Nee! dat was een vergissing van mij. Dat
waren geen mohamedanen en het waren ook geen rozenkransen.... Wat waren het dan wel? Ja.... zo maar gewone
kralensnoeren, die ze voor de aardigheid in de hand droegen, waar ze mee speelden.... de truc was om met ene
hand dat ding vast te houden en dan toch telkens twee
kralen tegelijk over te slaan.... Een intellectuele bezigheid!
En waarvoor doen die lui dat dan ?.... Nou, zo maar uit

tijdverdrijf. 't Zijn meest mensen, die niet roken, en dan
moeten ze toch wat te doen hebben, niewaar? Wel, en
dan kopen ze zo'n mooie kralenketting en lopen daar op
straat mee te spelen.... Och, een mens moet nu eenmaal
een of andere liefhebberij hebben.... de Grieken spelen
met een kralensnoertje.... onschuldiger kun je 't moeilik
bedenken!.... Zo, over dat mohamedanisme in Griekenland
ngelicht! ....
was ik ook weer ingelicht'
Of ze 's avonds aan boord zouden komen, wisten ze nog
niet zeker. Nou, ze moesten maar zien. Het zou zeker een
aardig feest worden en het feit, dat het aan boord van een
schip op de rede van Pyraeus plaats had, gaf er een eigenaardige bekoring aan....
En toen zag ik aan boord even na zessen de moterboten
ophijsen. Ik vroeg aan de dienstdoende stuurman, wat dat
285
...

betekende? Er konden toch later op de avond best nog
gasten van de wal komen ?.... Nee, lichtte de stuurman
mij in, dat was afgelast.... Mooie boel!.... En ik had daarvan niets geweten! En als nu mijn Hollandse kennissen
toch kwamen, met de trein helemaal naar Pyraeus, dan
konden zij netjes aan de kant blijven staan, en met de
volgende trein naar huis terugkeren.... Bereiken kon ik
hen ook niet meer.... Nou, dan maar hopen, dat ze niet
komen .... ze hadden trouwens niets vast beloofd....
Het gekostumeerde feest hield heel de scheepsbevolking
in spanning. Bij het dinee zou ieder, die meedeed, in kostuum verschijnen. Overal waren heimelike conferenties waar
te nemen. Wij verheugden ons als kinderen op wat er
komen zou. Ik had geen kostuum en zo waren er meer,
maar des te nieuwsgieriger waren wij naar de prestaties
der anderen. Mijn goeie vriend de badmeester bood mij
een matrozenpak aan, maar ik maakte er geen gebruik van,
prefereerde het de feestelikheid in mijn gewone pakje
mee te maken.
De eetzaal was voor deze gelegenheid feestelik versierd
met bloemenguirlandes en lampions. Ook op de tafels stonden overal bloemen, en er lagen massaas pistaches, die
met hun scherp geknal aan het slot van het dinee de feestvreugde zouden verhogen. De niet gekostumeerden waren
begrijpelikerwijze het eerst aan tafel, en keken met span-

ning naar de ingangen, wachtende op de dingen, die komen
zouden.
Dan begonnen ze allengs te verschijnen. Er waren vele
Arabieren en Turken, en dito dames, een enkele Egyptiese,
wat Zigeunerinnen; Carmen ontbrak natuurlik niet, evenmin als Pierrot en de Wilde Man, die een damespels zonder mouwen aan had, een met roet besmeerd gezicht en
blote benen; er waren ook wat matrozen en scheepsofficieren, maar het meerendeel verscheen in Oosterse gewaden, die zij in Palestina en Egypte gekocht hadden. Telkens als er een nieuwe fraaie verschijning binnen kwam,
werd er geapplaudisseerd en bravo geroepen. De geïmproviseerde costuums hadden het meeste succes: een dame,
die verscheen als Jackey Coogan, de kleine filmberoemdheid, een andere, een jonge Engelse weduwe, die zeer toepasselik in een zwart badkostuum kwam: ze droeg nog
rouw over haar gestorven echtgenoote! Maar het grote
succes was voor de kolossale Engelsman, Mr. W., die zich
herschapen had in een lieftallige Cupido!.... Om dat te
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bewerkstelligen had hij zijn steile rooie haren in kleine
krulletjes laten friseren, en om zijn aldus verliefelikt hoofd
een kransje van madeliefjes gewonden; zijn zware athletenschouders en -armen waren bloot en de enorme tors werd
omspannen door een zijden lijfje, dat in gewone omstandigheden de taille van zijn vrouw omsloot; verder droeg
hij een kort wit rokje, zijn lange hardlopersbenen waren
bloot en zijn voeten staken in witte dansschoentjes met
roodsatijnen kruisbandjes; in zijn ene hand hield hij een
staf, waaraan een poppekop als bekroning met een blomzoet vrouwengezichtje, in de andere aanmerkelik harige
hand droeg hij een damestasje.... En deze zes voet lange
Cupido, gebouwd als een worstelaar of een bokser zwaar
gewicht, kwam binnen zweven met de bevalligheid van een
verliefde olifant. Een homeries gelach brak los! Alles rees
overeind en klapte in de handen en juichte en schreeuwde
door elkaar. En Cupido, met een bescheiden lachje en zedig
neergeslagen ogen, trippelde naar zijn plaats. Bij onze tafel
gekomen, boog hij zich deftig en sierlik over de zeventigjarige Madame D., die uitbundige pret had om zijn verschijning, en gaf haar een speelse zoen op haar witte haar.
— 0! foei! schaterde de oude dame. — Op mijn leeftijd
heeft men geen betrekkingen meer met Cupido ! .... Schaam
uwat!....
Maar Cupido schaamde zich, trouw aan zijn rol, helemaal
niet, ging aan tafel zitten, keek rond met een schalks
lachje, en ontpopte zich als een volmaakte clown. Als iemand achter hem doorliep en hem schertsend een klap
gaf op zijn blote schouder, keek hij preuts om, haalde een

reusachtige poederkwast uit zijn tasje en poederde de getroffen plek met een verontwaardigd gezicht. Dat alles belette hem niet, meer wijn te drinken, dan voor zes gewone
Cupido's goed geweest zou zijn: hij werd er alleen nog
maar een beetje clownesker door. En Cupido was en bleef
de held van de avond.... Met zijn verschijning was meteen de feestvreugde over de mensen gekomen, en het dinee
verliep zo vrolik als men voor de bizondere gelegenheid
maar hopen kon. De pistaches knalden, dames gilden van
schrik, die niet onaangenaam scheen, de muziek speelde
vrolike liedjes, de hele tafel zong weldra mee. Ook het
menu was extra feestelik en zo duurde het vrij wat langer
dan gewoonlik eer wij van tafel opstonden om naar de
rooksalon te gaan, en het dinee met een kop van de onovertrefbare koffie van de „Meteor" te besluiten.... Het was
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een zeer merkwaardig gezicht, al deze in gala geklede Oosterlingen door de gangen en de zalen te zien stappen, en
nu merkte je eerst goed op, hoe onhandig zij eigenlik hun
fraaie kostuums droegen! Het waren maar povere verschijningen, ondanks de prachtige, kostbare gewaden! De deftige Europese dames en heren misten de slag om zich in
de vreemde kostuums te bewegen, en bovenal misten zij
de onnavolgbare gratie, de statigheid, de grandezza van de
Sheiks en de Effendi's, die zij wilden voorstellen. Het was
wanhopig te zien hoe veel moeite zij deden om een eenvoudige Oosterse groet uit te voeren met iets van de
vorstelike waardigheid, die de minste bedelaar in het Oosten nog vanzelf afgaat. Alles bleef stijf en houterig en wat
verlegen, en het leek in de verste verte niet op iets, dat
werkelik wat met het Oosten te maken had. De Oosterse
kleren althans maken de man niet ! .... Alleen als ze stil
in een stoel zaten, leek het wat, maar zodra zij zich bewogen, viel alle schijn van hen af en werden zij duidelik
verklede westerlingen .... Wat niet wegnam, dat het bonte
gewemel bij het bal op het achterdek buitengewoon aantrekkelik was, en de ogen bij voortduring boeide ... .
En nauweliks was het bal goed en wel begonnen, of een
der stuurlui kwam mij vertellen, dat er mensen waren om
mij te spreken. Dat klonk vreemd! Dat was mij niet overkomen, sinds ik de deur van mijn bureau achter mij sloot!

En benieuwd liep ik achter hem aan naar het voordek, en
vond daar.... mijn Hollandse vriend, de jonge 't Hooft, met
zijn zuster en haar verloofde, die een Zwitserse ingenieur
bij de Griekse spoorwegen was. Ik schrok er een beetje
van en voelde me ook een weinig schuldig. Begon dus gauw
te vertellen, hoe ik ze niet meer had kunnen waarschuwen,
dat de boten niet meer voeren na zessen. 0, dat was niet
zo slim! Ze hadden een Griekse roeier genomen, en die
zou hen om half twaalf weer komen halen. Ze hadden hem
voor alle zekerheid maar niet voor de heenreis betaald, om
secuur te zijn, dat hij terug zou komen: mensen, die de
Grieken van nabij kennen, nemen altijd zulke voorzorgsmaatregelen; zo betrouwbaar zijn de Grieken in het vervullen van hun beloften! En daar wij 's morgens om vier
uur het anker zouden lichten om naar Malta te vertrekken,
was het voor de gasten zaak, te zorgen, dat zij op tijd van
boord kwamen. Want een reisje naar dit mooie eiland was
wel niet te versmaden, maar daar moest je toch eigenlik
wat meer op voorbereid zijn!
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Wel, het werd een zeer geanimeerd bal, losser en vroliker
dan anders, en ieder vermaakte zich kostelik, ook mijn
gasten, die gauw ingeburgerd waren en met de rijk uitgedoste Oosterlingen dansten alsof het hun dageliks gezelschap was.
De avond werd besloten met een schitterend vuurwerk op
het botendek, dat de stemming wekte, die elk vuurwerk
over heel de wereld pleegt te veroorzaken: een kinderlike
en uitbundige vreugde in het sproeiende vuur en het geknal en gesis, dat nagebootst wordt en kwajongensachtig
luidruchtig toegejuicht met verrukte kreten en luid gelach.
Bij vuurwerk valt alle gewichtigheid van de mensen af,
worden zij weer kinderen en schamen zich niet voor hun
pleizier in het schitterende spelletje. Het vuurwerk eindigde
met een kanonschot op de voorplecht, dat een lange reeks
zwaar rollende echo's wakker riep in de omliggende bergen
op de kust.... Het was prachtig geweest en lachend, schreeuwend en fluitend en stoeiend daalde het gezelschap weer
het lager gelegen dek af om de danspartij voort te zetten,
waarvan de liefhebbers gelijk bekend nooit genoeg krijgen....
Mijn vrienden verdwenen met het bootje van de Griekse
jolleman, en ik ging naar mijn hut in de stellige overtuiging,
dat ik voldoende vermoeid was en een behoorlike slaap
ruimschoots had verdiend....
Ik had wellicht een half uurtje geslapen, toen ik wakker
werd met de vage gewaarwording, dat er iets vreemds aan de
hand was. Inderdaad brandde er licht in mijn hut. Slaperig
stak ik mijn hand uit en herstelde mijn verzuim door het
licht uit te knippen. Er mopperde iemand en het licht floepte
weer aan.... Dat kwam mij zonderling voor en ik stak mijn
hoofd door de gordijntjes van mijn kooi om te zien, wat
er wel aan de hand was. En zie, daar stonden in de deuropening twee grote Arabieren, die elkaar bij de schouders
vasthielden en in het Engels een niet zeer samenhangend
onderhoud voerden.
De ene beweerde er zeker van te zijn, dat het drie was,
waar tegenover de andere volhield, dat het zonder twijfel
vier moest zijn. Zij keken akelig ernstig, en gebaarden met
hun wijsvinger, en steunden elkaar broederlik in de moeilike
bezigheid van rechtop staan.
-- Drie! herhaalde de eerste koppig, maar de twede, niet
minder stijfhoofdig, hield vol:
— No.... I 'm sure .... it must be.... four!.... Fours....
Toen kreeg de ander een peinzende trek op zijn gelaat. Hij
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overwoog de mogelikheid van een vergelijk, en veronderstelde toen goedig:
— Perhaps.... it is possibel ... after all.... Well, misschien
is het drie-en- een-half ! ... .
Zijn vriend keek hem nadenkend aan. Dan kwam er langzamerhand een uitdrukking van grote vreugde op zijn gezicht, en hij knikte nadrukkelik, greep de hand van zijn
vriend, en schudde die hartelik. Het was buiten kijf, dat
hij zich gereed maakte om een lange lofrede te gaan afsteken op de diplomatieke gaven van de ander. Maar zover
kwam het niet, want op dat fatale moment viel zijn oog
op mij, die vol belangstelling en met kennelike vreugde
hun diepzinnig discours volgde. Een uitdrukking van vreselike afschuw kwam op zijn gezicht, en hij wees op me,
draaide zijn vriend bij zijn schouder om en zei ontsteld:
— Look there!....
En deze gehoorzaamde, keek in mijn richting en ontstelde
eveneens. Ik zei niets, keek hen alleen maar glimlachend
en geïnteresseerd aan. Zij peinsden over het zeldzame raadsel,
hoe daar die vreemde snoeshaan in de kooi kwam, in een
hut, die zij voor de hunne hielden. Het kwam hun ongehoord en zeer geheimzinnig voor. Een van die onbegrijpelike, ongeloofwaardige avonturen, die je anders alleen
in detectiveboeken leest.... Zonderling.... een vreemde vent
in je bed te vinden..., en dat nog wel aan boord van een
luxe-yacht, op een reis in de Middellandse Zee.... Hoe
was het mogelik?!.... Verwezen keken ze mij een hele poos
aan, zwijgend. En ook ik zweeg.... Toen dwaalden de blikken van de ene Engelse Arabier door de hut, en de vreselike waarheid scheen langzamerhad tot zijn deerlik „vermoeid" brein door te dringen. Hij wees op mijn kleren
aan de wand, op mijn handtas, die open op de rustbank
stond, en ook de andere begon de enigszins pijnlike situatie te doorzien. Hij draaide zich tenminste met grote
haast om en nam de vlucht, het aan zijn vriend overlatend,
de eer te redden. En deze kwam resoluut op mij af en
stak mij zijn hand toe, die ik met al de hartelikheid, door
de omstandigheden geboden, drukte.
— Excuse me, sir.... stamelde de ongelukkige met niet zeer
zekere tong. I am sorry.... 0.... I am so sorry.... so sorry.....
— Never mind! lachte ik, maar hij was danig in de war,
en sloop weg, aldoor mompelend, dat hij sorry.... so sorry
was.... En dan hoorde ik, hoe zij in de hut naast de mijne
elkaar de schuld van het incident gaven, en geen van
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tweeën wilden toegeven, dat ze allebei schuld hadden....
En eigenlik hadden ze ook geen van beiden schuld: het
was de wijn, die alleen de verantwoordelikheid droeg...
En die ik vrolik dank zei. voor het zeldzame avontuur! ..
Ik knipte voldaan het licht uit en er was nu niemand
meer, die het weer ontstak. Tevreden lei ik mij neer en
sliep dadelik in ....
.

.

Malta.
ORINTHE zouden wij deze reis niet aanschouwen:
er had een aardschuiving plaats gehad, die een gedeelte van het kanaal van Korinthe vernield had,
en zo moesten wij wel afzien van de vaart door
het interessante kanaal met zijn hoge bergachtige oevers.
Daar stond echter tegenover, dat wij nu om kaap Matapan voeren in de nabijheid van de Griekse kust, tussen
de eilandjes van de Archipel door.
Het weer bleef prachtig, warm en zonnig, de zee was als
een spiegel, al de dagen van deze heerlike vaart. En het
leven aan boord was nu zo vertrouwd geworden. Je kende
elkaar allemaal, had met ongeveer iedereen gesproken en
gelachen, deelde kleine herinneringen. Voor de Engelse sportliefhebbers waren het onvergetelike dagen, want niets hinderde hen in hun hartstochtelike beleving der diverse sportemoties, en naarmate de uitgeschreven wedstrijden zich
verder ontwikkelden, steeg hun enthousiasme al hoger en
hoger. Zij vergaten er zelfs de Labourregering van Macdonald en de Franse franc bijt .
De eerste ontmoeting met de twee gewezen Arabieren na
de nacht van het gecostumeerde feest was voor mij vermakeliker dan voor hen, vrees ik. Zij ontweken mij ten minste
opvallend. Tot ik hen op een gegeven ogenblik nog net
kon terughouden van een nieuwe poging om uit mijn buurt
te komen, door hen aan te spreken en te vragen, of ze na
hun discours in mijn hut er nog in geslaagd waren, hun
eigen afdeling terug te vinden ?.... Zij glimlachten verlegen,
en keken mij schuldig aan, twee grote jongens, die zich
bewust zijn van een daad, die moeilik vergeving zal vinden .... Maar toen ik onbevangen om de vergissing bleek
te kunnen lachen, knapten zij wat op en begonnen allebei
te proberen mij duidelik te maken, hoe het gekomen was,
en dat de ander, dat was toch zo duidelik als iets, de schuld
droeg.
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— Och, lachte ik, de schuldvraag is volkomen onbelangrijk.
Ik wou veel liever weten of jullie het vraagstuk nog tot
een bevredigende oplossing hebt kunnen brengen.
Verwonderd en wat angstig keken zij mij aan. Aarzelend
vroeg dan de een:
— Welk vraagstuk meent u?
— Nou.... dat van de drie of de vier, zei ik met een geheimzinnig gezicht.
Nu waren zij eerlik ontsteld, keken naar mij dan weer naar
elkaar, en toen vroeg de twede:
— Neem me niet kwalik, maar wat bedoelt u eigenlik met
die drie of die vier? Ik begrijp er niet veel van.
— Ja, antwoordde ik lachend. U kunt moeilik van mij vergen, dat ik het weten zal, als u het zelf niet weet. Jullie zat
elkaar in het haar of het drie, dan wel vier moest wezen.
Zij dachten diep na, schudden het hoofd, en slaagden er
niet in zich te herinneren, waarover zij zich die nacht zo
bezorgd hadden gemaakt.
— Hebben we ons erg onhebbelik aangesteld, of erg mal?
vroegen ze dan bezorgd.
— Welnee! Helemaal niet! protesteerde ik. Integendeel, jullie
waren buitengewoon interessant en aandoenlik aardig voor
mekaar. Nee, heus, maak je daar nu niet bezorgd over!
Maar zij waren maar half gerust gesteld, peinsden over het
vraagstuk van drie of vier, en verwensten het noodlot, dat
hun een getuige op de hals geschoven had op een ogenblik, toen ze die blijkbaar het minst konden gebruiken.
Wat niet wegnam, dat ze zich opgelucht voelden door de
manier, waarop ik hun inval in mijn hut had opgenomen.
Langzaam draaiden de dagen. Een grote rust kwam over
je bij dit zeldzaam schone weer en die stille vaart van het
mooie, witte schip over de blanke, gladde zee, die tot de
horizon zonder een rimpel lag uitgespreid, enkel met de
lange lijnen van de bijna onmerkbare deining, die traag en
regelmatig verliep. De zonsondergangen lokten zelfs de
spelende Engelsen van hun sport weg in deze dagen. Het
was dan ook een schouwspel, zo rijk en heerlik als weinig. Zodra de zon begon te zinken, ving de lucht aan zich
op wonderlike wijze te kleuren. Een doorzichtig, paarlmoerachtig waas trok er over, dat zich in het helder blauwe
water weerspiegelde in klaarder schijn. Langzaam werd de
zilverige paarlmoerglans goudig aangetint en over heel de
hemel liep die stille goudglans, over het water een wemeling toverend van vloeiende kleuren, doorschaduwd van
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opaal blauw en aan- en weg-ebbend purper. De lichte golving van de stille deining deed de kleuren heen en weer
trekken, in vervloeiende vakken, schuivend de een over de
ander, dooreenlopend als de kleuren doen in olievlekken,
maar veel puurder, wijl overal de heldere toon van het onbevlekte zeewater doorbrak. En de schitterende wemeling
van kleuren werd steeds zwaarder van toon, naarmate de
zon verder zonk, en zijn glans verdiepte tot oranje, tot
bloedrood, tot donker purper. En als dan de vurige bol
eindelik de zee aan de kim beroerde, vlood een stroom van
hevig, bloedkleurig goud snel en levend over de blinkende
zee, een kort moment, waarna alles verdofte, de hemel ver duisterde tot langzaam dovend roestrood en dan weer verklaarde naar de tonen van het eerste paarlmoerachtige geel
en wit.... En dan de paarse nacht zonk over de onafzien
bare watervlakte, en de sterren een voor een, en al sneller na elkaar hun spetterende lichtjes ontstaken .... Daar
werd de luidruchtigste sportenthousiast stil bij, en iedere
avond weer stonden wij geboeid voor het stille wonder
van dit zwijgend gebeuren, verrukt, diep ontroerd en blij,
dat wij dit mochten zien .... De dagen gleden weg als dromen, en eer wij het wisten, doemden de bergachtige kusten
van Malta aan de horizon op.
Nog meer schepen koersten op het eiland aan, op de haven van La Valetta, de stad aan de Noordkust. Er was ook
een Hollandse vrachtvaarder bij, en het gezicht van de
welbekende driekleur gaf onwillekeurig een prettig gevoel,
net of je in eens dichter bij huis was.... Want al lijkt het
enige doel van een reiziger om zo ver mogelik van huis
te komen.... zo mooi kunnen de landen, die hij bezoekt,
niet zijn. of af en toe, op de meest onverwachte momenten, steekt plotseling een vaag verlangen het hoofd op in
zijn hart, en dat blijkt altijd een verlangen naar thuis, naar
de mensen in het land, dat je zo blij verliet....
Het eiland Malta is altijd door de imperialistiese machten,
die achtereenvolgens de geschiedenis der wereld gemaakt
hebben, als een zeer belangrijke bezitting beschouwd, daar
het de doorgang tussen Sicilië en Afrika beheerst. Zo heeft
ook Engeland er over gedacht en het ingericht tot een geweldige vesting en een machtige basis voor zijn vloot. Het
heeft moeite genoeg moeten doen om het in handen te
krijgen. Twee jaar lang belegerden zij het om het te ver overen op de krijgsmacht van Napoleon, die er op zijn
beurt de Turken vandaan gejaagd had, die het weer had293
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den afgenomen van de Ridders van de Maltezer orde. Nog
altijd is het kruis van deze ridderorde in elk stukje van
de beroemde Malta-kant als motief verwerkt. Malta is ook
heel lang een Arabiese kolonie geweest, en de taal der inlandse bevolking is dan ook nog steeds een verminkt soort
Arabies, vermengd met Italiaans. De kolenwerkers aan de
haven verraden bovendien hun verwantschap met het Oosten door het geschreeuw, waarmee zij hun arbeid vergezellen en dat volkomen gelijk is, ook wat het algemeen
klankkarakter betreft, aan wat je in de haven van Port.Said hoort.
Al van verre zie je, dat Engeland Malta niet bezet houdt
louter omdat het zo'n heerlik klimaat heeft ! .... Het is al
vesting wat je ziet, en de haven krioelt van blauw-grijze
oorlogsschepen, ware monsters, die laag op het water liggen
en er met hun hoge seinmasten en hun zware geschuttorens
weinig geruststellend uitzien. Als we eenmaal in de haven
voor anker liggen en eens rondkijken, valt ons oog overal
op de monden van kanonnen. Ook aan de wal, op de hoogten rondom, boven de kolossale vestingmuren uit loeren
de donkere gaten van de vuurmonden, en het is wat moeilik
je voor te stellen, dat je leeft in een wereld, waar van alle
kanten de woorden van vrede worden rondgestrooid met
een kwistigheid, die hun goedkoopte bewijst.... Malta maakt
een zeer krijgshaftige indruk, en ik moet eerlik erkennen,
dat de Fransen aan boord de Engelse oorlogsbodems en
vestingwerken met veel meer ophef aanwezen en ophemelden dan de Engelsen zelf, die zich vergenoegden er glim
lachend naar te kijken, zelfbewust, maar zonder aanstellerij. De Fransen echter keken schuin naar de Duitse passagiers, en zeiden met onverholen vreugde:
— Dat zal die Boches toch een raar gevoel geven, als ze
hier die knapen van oorlogsschepen zien liggen.... Kunnen
ze zich meteen eens te binnen brengen, dat ze niet zulke
grote muilen op moeten zetten....
Want de Engelsen immers zijn de vrienden van de Fransen,
en dus beschouwden deze die oorlogsschepen ook een beetje als hun persoonlik eigendom, en hadden er pleizier in er
in hun gedachten Duitsland nog eens mee plat te schieten....
En de Duitsers keken er naar met een scheel oog en smaalden wat over de vredelievende wereld, waarin Duitsland
moest ontwapenen, omdat het zo militairisties was, tegenover de pacifistiese volken van Engeland en Frankrijk....
Jaja .... zelfs het enkele gezicht van zo'n gedeelte van een
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oorlogsvloot wekt in de mensen al een onmiskenbare geest
van oorlogszuchtigheid en onderlinge naijver. Vandaar dan
ook de bekende leuze: „Wilt gij den vrede, bereidt u ten
oorlog!....
La Valetta ligt tegen een hoge rots gebouwd. Het eigenlike
stadje ligt er boven op, maar er lopen hellende straten zigzagsgewijs van de kade aan het water naar boven; je kunt
echter ook, als je tegen de lange, vervelende klim opziet,
gebruik maken van een ellendig hoge lift, die vanuit een
rotskloof in de buurt van de haven je een veertig, vijftig
meter naar boven voert, rechtstandig. Deze rotskloof loopt,
heel merkwaardig, dwars door de stad, en vormt een sombere wandelweg, met hier en daar nog in werking zijnde
steengroeven. In het midden ongeveer ligt er een brug overheen, die de twee stadsgedeelten verbindt. Ik ben er eenmaal doorheen gewandeld, maar het is geen vrolike wandeling : de hoge, kale rotswanden drukken je, benauwen en
doen je de dwaze gewaarwording krijgen, dat de hele geschiedenis wel eens plotseling zou kunnen instorten of
dichtschuiven.... Aan de andere zijde kwam je dan weer
bij een haven uit, waar natuurlik ook weer de nodige Engelse
oorlogsschepen lagen.
Het is nog al een vervelend nest, La Valetta. Er is volstrekt niets bizonders te zien. Alleen het oud-nationale
costuum der vrouwen is vreemd, meer bizar echter dan
mooi. Zij dragen een enorme zwarte huif, die als een nis
over haar hoofd staat, blijkbaar met een hoepel wordt
rondgehouden, en eindigt in een over de rug vallende,
lange, mantelachtige doek. Iets als een sterk overdreven
hoofddoek van een Arabiese vrouw. Maar zij dragen geen
sluier, en het gewone, moderne modepakje, dat onder deze
vreemdsoortige nationale kledij gedragen wordt, maakt de
indruk nog zonderlinger en minder aantrekkelik. Er is
overigens een Opera, die zelfs ter ere van een passagiersschip die eerste avond speelde! En dan is er een dom, die
een zekere roem geniet en de trots is der bewoners van
La Valetta: het is een kerk in Italiaanse barokstijl, vol
krullen en goud, en druk beeldhouwwerk op pompeuze
grafmonumenten. Pilaren en vloeren zijn versierd met complete schilderijen in marmer, verschillende kleuren door
elkaar gelegd, zeer kunstig, maar zeer onbeduidend en volstrekt vreemd aan elk begrip van kunst.... Het paleis van
de Engelse gouveneur wordt ook als een bezienswaardig heid geroemd, maar mij kon alleen de prachtige tuin be295

koren, vol palmen en bloemen en cactussen. In de grote
inrijpoorten zijn overal stenen aangebracht, die zorgvuldig
boekhouden van al de bezoeken, door koningen, koninginnen
en kroonprinsen aan het loyale eiland gebracht. Het was
ijselik vervelend! ...
Over één ding heb ik mij in La Valetta ernstig verwonderd.
En dat was over het zonderlinge gedrag der schildwachten
op het plein voor het paleis van de gouverneur. Tot nog
toe had ik gemeend, dat een Pruisiese soldaat van vóór
de oorlog als schildwacht het meest dwaze militairistiese
schouwspel opleverde, dat een normaal mens zich bedenken
kon. Maar deze Engelse Tommy, een beroepssoldaat van
tegen de veertig, heeft mij doen zien, dat er onder het
Engelse democratiese regiem iets denkbaar en bestaanbaar
is, dat daarvoor allerminst onderdoet! ... .
De man liep heen en weer, en dat deed hij op een krijgshaftige manier, die mijn Hollands oud-landstormershart al
dadelik pijn deed. In plaats van gezellig te lopen slungelen,
met slepende passen, zoals een goed Hollands soldaat, die
zichzelf respecteert, dat pleegt te doen, liep de zonderling
met klinkende stappen, gewoon in paradepas, heen en weer,
het geweer hoog op de schouder, het hoofd onbegrijpelik
fier rechtop. Belangstellend keek ik naar de vreemde gast,
lette op zijn gezicht, of dat meerdere kenmerken van aberratie vertoonde, maar het leek alleen verschrikkelik streng
en dom. Toen in eens stond hij stil, dat wil zeggen hij
„maakte model halt", in drie tempo's, met een klap het
been bijtrekkend. Ietwat verwonderd keek ik zoekend rond
om te zien, wie hem daar stond te kommanderen, maar
er was geen sterveling te zien: hij deed het in zijn eentje,
kommandeerde blijkbaar inwendig zichzelf, en deed zijn
uiterste best, om die kommando's zo stram mogelik uit te
voeren. Benieuwd zag ik toe, wat er nog meer zou komen.
Het was werkelik nog niet afgelopen! Direct daarop zette
hij met dezelfde hoekige, scherp gescandeerde bewegingen
„model" zijn geweer af en toen dat na het voorgeschreven
aantal tellen naast zijn been stond, schopte hij zijn rechtervoet uit, sloeg die met een klap op de grond.... en stond
„op de plaats rust. .. ." Maar zelfs nu nog stond hij als
een paal, en draaide zijn hoofd nu eens naar rechts, dan
weer naar links, alsof het aan een touwtje zat, waar een
ander aan trok !.... Het was ontstellend!.... En toen er een
bepaald aantal seconden verlopen waren, trok hij met een
klap zijn voet weer bij, schouderde zijn geweer, maakte
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stram „links uit de flank", en hervatte zijn krijgshaftige
loop, telkens om de zoveel passen met flinke, klinkende
trappen rechtsomkeert makend.... Ik vond dat stuitend!....
Al wat er nog van de mobilisatiemilitair in mij was kwam
in opstand, en ik trachtte mij het lot voor te stellen van
de verdwaasde officier, die het in zijn hoofd zou halen
van de Nederlandse soldaat een dergelijke weerzinwekkende
prestatie, een dergelijk vergeten van alle menselike waardigheid te eisen!.... Alle kranten zouden vol ingezonden stukken komen, alle spotbladen zouden honende prenten en
venijnige versjes afdrukken, alle kamerleden zouden interpellaties houden, en monstermeetings van de I. A. M.V.
konden onmogelik uitblijven, terwijl de revolutionairen
onverwijld de algemene werkstaking zouden uitroepen om
aan deze volksverkrachting paal en perk te stellen.... Wel,
heel Holland zou in beroering geraken.!.... En hier op dat
Engelse Malta gebeurde het zo maar op klaarlichte dag,
in het gezicht van iedereen, die er naar kijken wilde....
en niemand keek er naar dan een verdwaalde en verbaasde
toerist, die er gauw genoeg van had en spoedig de benen
nam, om zich niet helemáál dood te ergeren.
Er wachtte ons op Malta trouwens nog een aanzienlik opwindend militair schouwspel: 's avonds zou de vloot de
haven verlaten om de manoeuvres in de Middellandse Zee
mee te maken. Het was ons als een buitengewoon gelukje
aangekondigd, dat we daar getuige van zouden mogen zijn.
En ik zal de laatste zijn om te ontkennen, dat het een indrukwekkend, een angstaanjagend gezicht was, en dat er
elementen in scholen, die inderdaad opwindend werkten
op allerlei oerinstincten, welke evenwel niet de eigenschappen uitmaken, waar een geciviliseerd mens in de eerste
plaats prijs op stelt ! ... .
Tegen het vallen van de schemering was er op de oorlogsschepen een zekere opwinding en drukte merkbaar, een
heen en weer geloop, een gesein met vlaggetjes en armen
van het admiraalschap naar de overige bodems, een geschetter van hoornsignalen. De dikke kabels, waaraan de
monsters vast lagen, werden ingehaald. Eindelik kwam er
beweging in een paar kleinere verkenningsvaartuigen, die
dan achter elkaar langzaam de haven uitstoomden. Daarop volgden enkele grotere, en eindelik zette het admiraalschip zich in beweging, een machtige dreadnought, breed
en lang, laag op het water, een waar monster. Langzaam
gleed het aan, traag, zeker van zijn beweging, dreigend....
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Ik stond met enige andere passagiers het schouwspel aan
te zien op het hoogste gedeelte van de brug van de „Meteor",
met onze rug gekeerd naar de hoge wal van La Valetta.
En zonder dat wij ergens op verdacht waren, viel daar plotseling achter ons uit een kustbatterij een kanonschot. Ik
ben niet bizonder schrikachtig, maar ik wil wel bekennen,
dat ik opsprong van ontsteltenis, en al de anderen eveneens! Het kanon stond hoogstens honderd meter van ons
af, en in de haven, die geheel ingesloten ligt tussen de bergen, was de slag van het schot tienmaal sterker, dan op
de vlakte en werd bovendien door de tegenoverliggende
rotswand dadelik teruggeslagen, door de verdere berghellingen opnieuw, zodat de hel scheen losgebarsten en het
schot een eindeloze reeks rollende echo's ontketende, waar
horen en zien je letterlik bij verging. En nog was de
laatste davering der echo's niet weggerold of een twede
schot viel, met dezelfde uitwerking. Maar deze maal schrokken wij niet, want wij hielden de kustbatterij in 't oog en
hadden dus de vlam van het schot al gezien, waren op
de slag voorbereid.... Het was de groet van de vesting aan
de bevelhebber van het zee kiezende eskader. En de rang
van deze hoge ome bracht mee, dat hem zeventien saluutschoten werden toebedeeld, die hij daarna van zijn slagschip met even zoveel schoten beantwoordde.... Na afloop
van deze aardigheid waren wij allen verdoofd van de ongelofelike herrie, als was een ongekend hevig onweer van
voordurend ratelende, machtige donderslagen over onze
hoofden geraasd ....
En nu gleden de oorlogsschepen de een na de ander in
sneller opeenvolging de haven uit. Buiten maakten zij alle
dezelfde grote bocht om de ondiepten vóór de haven te
ontwijken. Donkere wolken rook braakten de dikke, lage
schoorstenen, en er was een voortdurend geflikker van
schelle seinlichten in spiegellantaarns. En de schepen, die
van dichtbij zo log en zwaar geleken hadden, zagen er nu
geheel anders uit in hun snelle, vlotte vaart in open zee,
in sierlike lijn achter elkaar lopend. Laag en snel gleden
zij over het water, een brede streep hagelwit schuim achter
zich aan slepend, en de fijne lijntjes van want en draadloze installatie stonden scherp en zwart tegen de lucht
getekend. Op de open, dekken was een druk beweeg van
kleine zwarte poppetjes.... Ongelofelik snel gleden zij over
de zee naar de verte, en daar zij al te ver waren om nog
enig geluid van hun vaart tot ons te doen doordringen,
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leek het alsof zij volkomen geluidloos voortschoven, ge
bewogen door een onbekende kracht. Hoe ver--heimzng
der zij weg raakten, hoe ranker hun lijnen werden, en hoe
meer zij door hun snelle wendingen en hun slankheid de
indruk maakten van lenige, panterachtige roofdieren op
zoek naar buit.... Het was alles bijeen genomen, zeer zeker
een imposant schouwspel, en ik begreep beter dan ooit,
dat een listige regering, die het chauvinisme wil kweken,
zulke schouwspelen als een machtig middel aanwendt om
haar volk op te winden en te verblinden. Er is iets onnoemelik fiers en krachtigs in die verschrikkelike schepen,
een zelf bewuste trots, die sterk op de fantasie werkt, en
de onberispelike eenheid van beweging in zo'n manoeuvrerend eskader ook is indrukwekkend en aantrekkelik.
Wat bij die alleenlopende soldaat voor het gouverneurspaleis enkel maar eindeloos belachelik was, werd hier door
de massale toepassing plotseling iets, waarbij je hart sneller klopte.... Vreemd ding is een mens ! .... Je weet zeker,
dat je dit evenmin wilt als het andere, en toch maakt het
indruk op je, en kun je een zekere béwondering ervoor
niet uit je wegdringen.... Tot je weer weet, dat al deze inderdaad schone energie en discipline toch verkeerd zijn
aangewend en met leedwezen bedenkt, wat die wel tot
stand hadden kunnen brengen als zij gericht waren geweest op beter, edeler doeleinden ... .
Het was die avond ongewoon stil aan boord: de meeste
passagiers waren naar de Italiaanse Opera! Het leek mij
een vreemdsoortig vermaak, naar Malta te reizen om daar
de „Cavalleria Rusticana" te gaan horen in een derderangs
Opera. Maar de animo van de reizigers was groot: ze hadden ook al enkele weken het gezelschapsleven der society
moeten ontberen ! .... Ik, die zelfs in Amsterdam mij niet
kan opwerken tot geestdrift voor een „Cavalleria" van de
Nationale Opera, ik bleef stilletjes aan boord, en verheugde mij in de rust van die onwezenlike avond, en speelde
schaak met een andere barbaar, die ook niet van opera's
hield.
De volgende morgen stond ik laat op, ontbeet langzaam
in de bijna verlaten eetzaal, en maakte een kleine ochtend
bovendek. De meeste-wandeligophtrm-en
passagiers waren alweer aan land , gegaan om een autotocht te maken in de omtrek. De haven was heel rustig.
Naast ons lagen enkele vrachtboten te lossen. Er waren
twee Hollandse bij, en tussen het geschreeuw van de Mal300
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teser bootwerkers door hoorde ik af en toe bekende Hollandse klanken en telkens voelde ik een glimlach op mijn
lippen komen daarbij.
Het was heerlik weer. De zon stond stralend aan de blauwe
hemel en overgoot de haven met goudglansen. De masten
van de zeilschepen en hun tuigage stonden fijntjes afgetekend. De bergen rondom waren geel van zon en de palmen, die hier en daar tussen de gebouwen opwaaierden,
glanzend groen. Buiten dé pieren lag de zee, donkerblauw,
wemelend van schitterlíchtjes op de kanteling van de kleine golfjes.... En aan boord was het zo zeldzaam stil....
Ik kon er niet toe komen aan wal te gaan, en besloot, mijn
dag nou maar es lekker te verluieren, en mijn toeristenplicht schromelik te verwaarlozen.
Stilletjes zocht ik een plekje op, waar ik in de zon zat en
uit de wind, en waar ik uitkeek' naar de zee als ik mijn
ogen opsloeg. En daar zat ik heel die zalige morgen met
een boek van De Balzac, dat ik al tien maal gelezen had,
waarvan elke zin mij vertrouwd was en tegelijkertijd toch
weer volkomen nieuw. Rond mij, vaag tot mijn bewustzijn
doordringend, roesden de geluiden van de haven zonder
mij te storen, en als ik even nadacht over iets uit mijn
boek, rustten mijn ogen plotseling in de verten van een
eindeloos, blauw verschiet, over de wijde zee.... Er komen
op zo'n reis ogenblikken, dat je volmaakt gelukkig bent en
niets meer te wensen weet.
Met de passagiers kwamen ook de bootjes terug van de
handelaars in sponzen en andere dingen, waaraan niemand
behoefte had, maar die toch gekocht werden, omdat toeristen altijd het een of ander kopen moeten, uit een soort
fataal en onbegrijpelik plichtsgevoel. Onder de bootjes, die
om de „Meteor" zwerven, en die lijken op onvolkomen
Venetiaanse gondels met hun koperversieringen aan de
hoge voor- en achtersteven, waren er ook, waar een stuk
of drie opgeschoten jongens in zaten, die zwemdemonstraties gaven: zij nodigden je uit, een zilverstukje in het water
te gooien, dat zij dan onder het zinken nadoken en feilloos mee naar boven brachten. Er was veel animo voor
dit spelletje, en de duikjochies hadden een goede dag. Ver wonderlik was die handigheid om zo'n zigzag naar beneden
dwarrelende sixpence achterna te duiken en hem te grijpen, soms zo diep onder water, dat je jongen noch geldstuk meer zag. Dan duurde het wel eens angstig lang, eer
je de duiker terug zag, maar eindelik verrees hij toch, schoot
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met de armen langs de zijden en het geldstukje tussen
de tanden boven de oppervlakte, opgestuwd door de waterdruk. De kleinste van allemaal klauterde aan boord en dook
boven van het botendek in het diepe water.... voor een
shilling natuurlik. De sportieve passagiers juichten hem
uitbundig toe, en lieten hem herhaaldelik zijn bravourestukje
herhalen .... Dan roept de gong ons aan tafel, en als wij
weer terug aan dek komen, zijn de motorboten al op hun
plaatsen teruggebracht, het anker gehieuwd. De machines
ronken, de schroef begint te slaan, en langzaam glijdt de
„Meteor" naar de uitgang van de haven.... Spoedig zijn wij
buiten, de zeewind speelt weer om onze hoofden, de weinige
liefhebbers van zulk soort schouwspelen staan zwijgend
aan de verschansing en kijken naar het wijkende land,
naar het langzame zinken van de bergen achter de kim,
tot de horizon weer ongebroken rondom ons heen ligt de
eeuwige cirkeling van de zuivere boog, die ons rustig voort
schip gevangen houdt in zijn middelpunt en een-glijden
gewaarwording geeft, als lagen wij stil in de eindeloosheid
van het blinkende water....

Palermo,
ANGZAAM ontwaakte onderweg naar Palermo bij
de passagiers het gevoel, dat de reis nu spoedig uit
zou zijn. Wij waren bedenkelik op de terugweg!....
Na Palermo zouden wij nog een dag in Ajaccio op
Corsica zijn, en dan was de heerlikheid voorbij.... dan
zouden wij de volgende morgen in Monaco aankomen en
van boord gaan.... voor goed.... Het gaf al een heimelike
triestigheid, gemengd toch ook met een stille blijdschap,
een vage vertedering, gewekt door het vooruitzicht van de
thuiskomst, van het weerzien der achtergelaten betrekkingen.... Er werd meer dan tevoren gesproken over thuis,
over wat daar was achtergebleven. Ook over het naderend
scheiden van de reisvrienden, en dat het leven toch een
wonderlik ding was.... hoe het je bijeen bracht en je vertrouwelik maakte met elkaar om je dan weer uiteen te drijven
naar alle windstreken, heel ver uiteen, naar verschillende
landen en plaatsen en levenssferen, en nooit zou je elkaar
weerzien, en het vertrouwd geraakte beeld zou in je herinnering verbleken, vervagen en uitslijten, zodat je na een
tijdsverloop de gezichten, die nu nog om je heen waren, niet
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eens meer zou kunnen voor de geest halen.... uitgewist, vervangen door andere beelden.... Je sprak er luchtig over natuurlik.... je was niet sentimenteel en hoefde dat ook niet
te zijn: nog was de reis niet voorbij, en bovendien was je
niet van plan je het genoegen van de laatste dagen te laten
vergallen door weemoedige en voorbarige gedachten .... En
dan.... wij waren allemaal grote en niet weinig wijze mensen, die het leven kenden en veel hadden beleefd en begrepen, verheven boven de klein-alledaagse gevoeligheidjes
van minder volgroeide wezens. Maar toch....
Het werd nu juist zo gezellig aan boord! Je kende mekaar
zo goed! Er was zelfs al gelegenheid om een beetje — o
een heel klein beetje maar, en erg onschuldig! — kwaad
van mekaar te spreken, en dat verhoogt alle genoegens
van het samenzijn op zeer belangrijke wijze! .... Iedereen
kende iedereen, en niemand liep je meer zonder spreken
voorbij. Zelfs het echtpaar, dat nergens aan meedeed en
altijd bezig was met borduren, de man zowel als de vrouw,
werd niet meer verbaasd bekeken of heimelik bespot. Men
wende aan elkaars eigenaardigheden en aanvaardde die
zonder tegenzin of merkbare ontstemming. Alleen glimlachte men heimelik, als de ander er niets van merkte en
sprak een goedig beetje kwaad.... Ja, het werd werkelik
gezellig en huiselik aan. boord.... Maar telkens kwam de
gedachte terug, dat het nu toch spoedig gedaan zou zijn....
Wij voeren dicht langs de Zuidkust van Sicilië, een hoge, romantiese kust, vol holen en gaten, hier en daar oude kastelen,
dorpjes of kleine gehuchten, als hangend aan de ruige bergwanden, tussen citroentuinen en donker geboomte, cypressen
en die prachtige, zwaarmoedige Italiaanse pijnbomen. Op
een heerlike voormiddag draaide langzaam de „Meteor" om
een kaap heen, en daar lag plotseling Palermo vlak bij ons.
Weinig steden maken bij aankomst een zo overweldigende
indruk als Palermo. Het ligt op een kleine vlakte aan de,
zee, en is aan alle zijden omringd door hoge bergen. Toen
wij er aankwamen, hingen er lichte nevelsluiers om de
toppen der bergen, die als donkere reuzen zich achter de
stad verhieven, een machtige bedreiging gelijk, somber en
groots. En daarvoor was de blauwe spiegel van de gladde,
glanzende, zonnige zee, erboven de strakke koepel van een
stralende hemel, donker blauw, diep en zuiver, waarin witte
vogels zwierden, en een donkere, grotere, boven de bergen,
een adelaar. En daar beneden, als een gevaarlik waagstuk,
de stad, geel en wit en rood, aan de voet van die bergen304

dreiging, op dat kleine stukje vlak land, aan de oever van
de zee. Een speelgoeddingetje lijkt het, dat wel eens door
die sombere bergen zou kunnen worden weggeschoven,
de zee in, zodat er nooit meer een spoor van werd teruggevonden. De havenwerken van Palermo zijn zeer uitgebreid. Er lagen grote oceaanstomers maar dieper naar
de stad zagen wij een bos van masten en raas: daar lag
een hele vloot van kleine twee- en driemasters gemeerd,
kustvaarders, die de voortbrengselen van het land van de
ene plaats aan de kust naar de andere voeren, mooie,
ranke scheepjes, die als meeuwen met gespreide vleugels
over het water schieten.
Aan de havenkant rumoerde dezelfde drukte, die je in alle
havensteden terug vindt, de herrie van het laden en lossen, het gerammel van zwaar beladen wagens, geschreeuw
van havenarbeiders. Je zag er de winkels van scheepsbenodigdheden, er werd vis gevent, en enorme stapels kisten
voor sinaasappelen stonden langs de kaden; er zijn in de
buurt veel werkplaatsen, waar deze kisten gemaakt worden, grote en kleine, voor sinaasappelen en mandarijnen.
Van uit de omtrek waren er de wagentjes van de boeren
gekomen, allemaal beschilderd en kleurig gedecoreerd, precies zoals we die aan de andere kant van Sicilië gezien
hadden, in Messina, Taormina en Catania. En ook weer
die kleine paardjes met hun blinkende tuigage, veren op
de kop en zonnehoedjes.
De binnenstad is druk, en als de binnenstad van alle andere
moderne plaatsen. Winkel aan winkel, smalle straten, een
gedrang van haastige mensen, die hier nog veel groter in

aantal lijken en meer haast schijnen te hebben dan overal
elders, doordat ze zo verbazend druk lopen praten, meest
arm in arm, en heftig gesticulerend. De huizen zijn hoog,
en het is warm in de spelonken der zondoorstoofde straten,
waar het krioelt van mensen en auto's en rijtuigjes. Rijtuigjes vooral, die in Italië nog steeds in groter aantal het verkeer ondersteunen dan ergens anders. De auto's hebben hier
die leuke aapjes nog volstrekt niet verdrongen, en er wordt
een druk gebruik van gemaakt.
In de stad ontmoette ik telkens andere passagiers van de
„Meteor", en dat gaf een eigenaardig gevoel van thuis-zijn;
je groette en werd gegroet, een dame knikte je vriendelik
toe, je nam je hoed af.... je had kennissen in de vreemde
stad, die daardoor niet zó vreemd meer was. In een winkel,
waar je iets wou kopen, vond je mensen van boord, en er
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ontwikkelde zich een onbetekenend gesprekje over onbetekenend de dingen, over de prijzen en de stad en het weer, dat
zo mooi bleef.... precies alsof je in je eigen land, in je eigen
stad was, waar zulke dingen je ook overkomen. Dat je een
vreemde taal spreekt, valt je niet eens meer op, zo gewoon
raak je daaraan. En dat merkwaardige gevoel van geen
vreemdeling te zijn, geeft je een grote geniakkelikheid van
optreden, zowel als een grotere zekerheid in je bewegingen
door de stad, die je toch immers niet kent, maar waar je
doorheen loopt met een gezicht en een houding als kon je
er onmogelik verdwalen. En op de duur verdwaal je ook
niet meer in vreemde steden. Dat is heel wonderlik, maar
het is de waarheid. Misschien is het een kwestie van oefening van het instinct tot oriëntatie, dat in iedereen sluimert,
maar dat zich al reizende eerst uit zijn sluimering opricht
en je geleidt door de warreling van straatjes en steegjes,
dat je altijd het merkwaardig zekere gevoel geeft: nou moet
je deze richting in, die straat inslaan, dat plein oversteken.
Onbewust hou je enkele punten in je herinnering, die de
hoofdpunten van de samenbouw der stad uitmaken, en
langs de lijnen, die je daar denkbeeldig door trekt, kom
je altijd terecht waar je wezen wil. Je doet het niet bewust,
het gaat vanzelf, en het bedriegt je zelden meer, het is heel
pleizierig, als je het begint op te merken, en het geeft je
een zeer bevredigend gevoel, een gevoel van zekerheid in

je bewegingen, die je toestaat maar kalm overal heen te
zwerven zonder eerst na te vragen of de weg misschien niet
wat moeilik te vinden is.
En zo liep ik na een wandeling door de stad, waarbij ik
mij vluchtig op de hoogte gesteld had van de ligging der
dingen, die ik de volgende dag bezoeken wou, rustig en
zelf bewust terug naar de haven, om aan boord te gaan eten.
In de stille straten, die naar de havenkant leiden en waar
veel werkplaatsen zijn van timmerlieden en kistenmakers,
keek ik wat langer rond, telkens weer getroffen door de
eigenaardige gewoonte van de Italianen om aan de deur
of voor het venster een zwarte band aan te brengen met
de vermelding, dat dit de nagedachtenis geldt van de gestorven vader, vriend of weldoener; overal zie je die piëteitvolle rouwbanden, die tot de vreemden spreken over de
treurnis der bewoners van dit huis. Ook midden in de stad,
voor winkelruiten en op de deuren van deftige huizen. Hier,
in die arme buurt waren zij eenvoudiger, soms niet meer
dan een zwartgeschilderde plank. Zeker van mijn weg ging
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ik verder, en kwam ook inderdaad aan de haven. Het was
er overstelpend druk, veel drukker, dan toen ik de stad
in ging. En aan de kant, waar de „Meteor" moest liggen,
was geen „Meteor" te zien. Dat kwam mij zonderling voor....
Toen ik mij omwendde, zag ik onze boot aan een geheel
andere kant liggen, en hij was van deze plaats uit volstrekt
onbereikbaar, tenzij ik een bootje wou huren om mij er
heen te roeien.... Ik was terecht gekomen aan een geheel
verkeerde kant. Ik beklaag mij daar niet over. Integendeel,
want ik was nu juist in het havendeel, waar al die kleine,
schilderachtige kustvaardertjes lagen met hun vele masten
en hun warnet van touwen. Een zeldzaam ouderwets gezicht, al die houten driemasters!.... En ook de bemanning
zag er bizonder ouderwets uit, met hun roodbepompoende
matrozenmutsen, hun brede rode gordels en hun bruine
zeeroverstronies. Primitieve kraantjes zwaaiden kisten en
pakken aan en van boord, maar het meeste werd aan boord
gedragen. En er werd danig bij geconverseerd op bijna
Arabiese wijze .... Langs de kant stonden de onvermijdelike hengelaars, die onschuldige kleine modderkruipertjes
vingen, waarvan ik nooit gehoord had, dat die ergens ter
wereld gegeten werden.... Zo was ik dan nu toch verdwaald ! .... En al lag de „Meteor" betrekkelik dicht bij, ik
kon de kade, waar onze motorboten meerden wel zien,
maar van hier af niet rechtstreeks bereiken: een gedeelte
van de stad liep tot vlak aan het water, en om te komen,
waar ik zijn moest, was ik gedwongen om een heel eind
door de stad om te lopen. Zo'n eind, dat ik maar een rijtuigje aanriep, en er mij heen liet karren. Dat is in Palermo

ongewoon goedkoop: een rit in de stad mag slechts berekend worden tegen anderhalve lire, wat ongeveer acht
Zo heeft de politie dat bepaald en een win--tiencs.
kelier had het mij onthuld, mij waarschuwend, dat de koetsiers natuurlik voor vreemdelingen een hoger tarief trachtten te berekenen. Toen wij bij de aanlegplaats van de
motorboot kwamen, stapte ik uit en gaf de koetsier een
twee-lirestuk. Hij keek mij wantrouwig aan, schudde het
geldstuk op zijn hand en wist blijkbaar niet goed of hij
al dan niet tegen mijn afzetterij zou protesteren: het was
immers mogelik, dat ik de politieverordeningen van Palermo kende, al leek het niet waarschijnlik. Aarzelend zei hij:
— Niet m éér, signore ?
-- Als je me liever een halve lire teruggeeft, is het ook
goed, zei ik vriendelik.
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Daarmee was al zijn verzet gebroken: ik kende dus de
prijzen! Hij stak het geld in zijn zak, zei tevreden:
— Twee lire..., nou, het kan er mee door! groette met
zijn zweep en reed weg.
Een paar toeristen van de ,.Meteor" hadden er bij gestaan
en keken mij en de koetsier uiterst nieuwsgierig aan.
— Wat is dat? vroeg een hunner mij stomverwonderd, gaf
u die koetsier twee lire?
— Ja, antwoordde ik, waarom?
— En was de vent daarmee tevreden?
— Zeer tevreden, want het was een halve lire boven het
door de politie vastgestelde tarief.
— Bliksemse afzetters! vloekte hij. Ik kom van de Piazza
del Téatro, en de schurk heeft me twintig lire laten betalen!
Ik glimlachte om zijn verontwaardiging, en trachtte hem
aan zijn verstand brengen, dat dit toch heel redelik en
zeker begrijpelik was: waarom zou een aapjeskoetsier uit
Palermo ook niet trachten zijn deel binnen te krijgen van
het teveel, waaruit de toeristen reizen? Deze waren voor
het meerendeel ook niet aan dat teveel gekomen doordat
zij in hun leven de stelregel huldigden: nooit meer nemen,
dan je eerlik toekomt!.... De toerist in kwestie glimlachte,
en ontkende de waarheid van mijn stelling niet, maar hij
bleef erbij, dat die koetsier, in tegenstelling met hem, een
gewetenloze schurk was. Handig maar volstrekt gewetenloos. En toen ik daarop als mijn mening te kennen gaf,
dat die koetsier het dan in de handel zeker ver had kunnen
brengen, glimlachte de ander opnieuw en zei, dat hij die
mening deelde, maar dat het vervloekt onaangenaam was om
zelf de dupe te worden van deze soort superioriteit.
Merkwaardige mensen tref je onder deze toeristen aan.
Mensen, die geld uitgeven of het water is, aan alle excursies meedoen zonder te vragen wat het kost, de grootste
sommen met een volstrekt onbewogen gezicht betalen, en
die zodra er geld moet worden uitgegeven voor anderen,
plotseling van een pij nlike zuinigheid worden, en elk dubbeltje driemaal omdraaien, eer ze het uitgeven en er afstand van doen. Ik trof er in de trein, die bij het eten royaal
champagne dronken, een hoge rekening maakten door
likeurtjes en havanna's, maar dan de nota angstig nauwgezet narekenden of er soms niet een kwartje te veel opstond, en ten slotte na lang peinzen een paar dubbeltjes
fooi voor de bediende afzonderden. Een ander voorbeeld
kreeg ik diezelfde avond in de rooksalon. Ik zat te praten
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met een puissant rijke Engelsman, die zeer weelderig leefde
aan boord. Onder het praten haalde hij een stalen rozen kransje uit zijn vestzak, zo'n banaal ding als je ook hier
in elk winkeltje van kerkelike zaken voor een paar stuivers
kopen kunt.
-- Aardig rozenkransje, hè? zei hij, alsof hij heel wat bizon
liet zien.
-ders
— Och, jawel, antwoordde ik.
Ja, ging hij verder, en niet duur ook. Ik heb er twee lire
voor betaald. Och, ziet u, dat neem ik mee, voor het dochtertje van mijn tuinbaas. Die mensen zijn Rooms, en met
zo'n cadeautje van de reis natuurlik erg in hun schik.
Ik wist niet goed, wat ik zeggen moest. Ik begreep wel,
dat die tuinbaas met zijn hele familie ongeveer tot op de
grond zou moeten buigen om zijn dankbaarheid te tonen
voor de goedheid van meneer, die zelfs op zijn verre reis
nog wel zo edelaardig geweest was om aan het aardige
dochtertje te denken. En ik begreep niet, hoe iemand de
moed bij elkaar kon rapen om zo'n waardeloos vodje mee
te nemen voor wie dan ook, als hij toch, blijkens zijn
uitgaven, niet op een paar honderd pond sterling voor
zichzelf keek. En ik wist niet, wie ik meer beklagen moest,
de tuinbaas, die zich nederig zou moeten gedragen bij zijn
dankbetuiging, of de man, die zichzelf zo diep vernederde
door met zulke geschenken thuis te durven komen. En ik
keek hem in zijn vriendelik en zelfbewust gezicht en begreep er hoe langer hoe minder van ....
De volgende morgen trok ik er in mijn eentje op uit, om
enkele dingen te zien, die in Palermo het belangrijkst zijn.
De Dom was niet bijster mooi, maar er was dienst en er
zong een knapenkoor, en in die schemerige ruimte, met
al die priesters in hun goudgestikte kasuifels, met de opwolkende wierook en de bevende vlammetjes der honderden
kaarsen, klonk dat buitengewoon plechtig en schoon. En
ik kwam er niet vandaan eer de dienst was afgelopen, en
de heerlike jonge stemmen zwegen. Toen werd het meteen
erg kil en somber in die grote ruimte, het leek er verlaten
en grafachtig en ik was blij, weer in de zon te staan buiten
en vrij adem te kunnen halen en te ontdekken, dat het
leven nog rustig zijn gang ging.... Een vreemde duisternis
was een ogenblik over mijn stemming gevallen....
Een eindje verder, aan een met palmen omzoomd plein,
vond ik het koninklik paleis, waarin de beroemde Capella
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Pallatina is. Over statige trappen kom je in een reusachtige
hal, en vandaar langs een galerij vol oude fresco's in heldere kleuren in een gedeelte, dat veel ouder is, en waar de
fresco's vervangen worden door schitterende mozaieken.
Deze Palatijnse kapel is door koning Roger in de twaalfde
eeuw bij zijn paleis gebouwd, en wonder goed bewaard
gebleven. Het is een juweeltje in alle opzichten, en doet
aan als een vreemd, een wondervreemd droomgebouw. De
ranke zuiltjes staan onder zuiver Arabiese bogen, de muren
zijn versierd met schitterende mozaieken, heerlik van kleur
en lijn, alle achtergronden van zuiver glanzend goud, meesterstukken van Byzantijnse stijl, sterk bewogen, nog fris
en levendig, zonder de stijfheid en de conventionele typering
der latere tijden, toen deze mozaiekkunst alle leven verloor door voort te teren op de eenmaal gegeven en vastgestelde vormen, tot in het eindeloze, tot in het zielloze
herhaald. Maar de mozaieken uit de Palatijnse kapel zijn
uit de beste tijd en van de grootste meesters. Het is een
wemeling van zuivere, heldere kleuren, een verwonderlike
soepelheid van lijnen en vormen, primitief, maar sterk van
uitdrukkingsvermogen, bewust gestyleerd, maar zeer levend
gebleven en bewogen. En op die schitterende ondergrond
van goud werken de mozaieken zeldzaam suggestief, en maken een indruk, die onvergetelik is. Ook het beeldhouwwerk in deze heerlike kapel is wondermooi. De lambriseringen, de hekken, die het koor afsluiten van de kerk, de ge
banken voor de priesters, de hoge houten kandelaars,-sned
het is alles even verwonderlik mooi en fijn en zuiver van
lijn en decoratieve oplossing. Met welk een liefde is zo'n
kapel gebouwd, met welk een rusteloze verering, die niet
tevreden was eer het allerhoogste was bereikt, eer alles
met elkaar in overeenstemming was, eer er geen plekje van
een hand breed meer onversierd was. De Byzantijnse bouwstijl is vaak overladen, druk, maar deze kapel uit de beste
tijd van deze stijl heeft geen van de fouten en onrustigheden, die latere bouwwerken aankleefden en ontsierden.
Het hindert je volstrekt niet, dat de versiering overal is,
elk hoekje vult met kleuren en gestalten en vreemde bloemendromen, elk stukje hout versierd met beeldjes of loofwerk. Want het is alles met elkaar in harmonie en in wezen
is het allemaal eenvoudig. De Capella is als een kleine
schatkamer, vol juwelen van Byzantijnse kunst, stralend
aan alle kanten, een ware verrukking voor het oog en voor
de ziel....
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Bij de ingang stond een ontzaglik artistieke artist. Een
wilde haarbos warrelde om zijn machtig hoofd, en een
baard als een bizonder ongesnoeide bos struikgewas hing van
zijn wangen en kin. Hij maakte aquarellen van de kapel,
grote lappen wit papier, volgesmeerd met nabootsels van
de mozaieken, in de mystieke lichtval van deze schone
kapel.... Ik heb ze vluchtig bekeken en ben hard weggelopen! Zelden zag ik zulk onooglik knoeiwerk als deze
monsterachtige prullen! Zelden werd de reizende mensheid
meer door een uiterlike schijn bedrogen dan door deze
verbazingwekkend harige man, die een Simson van de
schilderkunst leek, maar alleen de haren ervan had. Zijn
aquarellen walen stuitend van domheid en banaliteit....
Maar op de „Meteor" heb ik verschillende mensen er kinderlik gelukkig mee gezien, en ik heb mij wel gewacht er
aanmerking op te maken. Ten slotte is het ook geen pretje
om met zo ontstellende aanwassen aan hoofd en gezicht
over straat te lopen, en elke inspanning moet toch op de
een of andere wijze beloond worden ... .
Nu moest ik nog de dom van Monreale zien. Dat andere
meesterwerk uit dezelfde periode, in dezelfde stijl, eveneens doorkruist van Moorse invloeden, en van Romaanse.
Sicilië is dikwijls van heersers veranderd en elke heerschappij heeft iets bijgedragen tot de schoonheid van de
bouwwerken op dit eiland. Een tram voerde mij naar Monreale, dat een aardig klein stadje is in de bergen boven
Palermo. De uitlopers van de stad naar de voet van de
bergen zijn zeldzaam troosteloos van eentonigheid en grauwe
verveling. Maar zodra de weg begint te stijgen, wordt de
rit verrukkelik. Moeizaam sleept het electriese trammetje
zich tegen de helling op, en ieder ogenblik wisselt het uitzicht, ieder ogenblik wordt het wijder, en je ziet Palermo
langzaam aan onder je wegzakken. Langs de smalle weg,
voor de tram gereed gemaakt, bloeien enorme bossen geraniums, vlammend rood, bescheiden daartussen de viooltjes,
nijdig de hoge bossen cactussen. De uitgestrekte citroen plantages met hun blinkende gele vruchten begeleiden kilometers lang de baan, wijken dan weer terug, maken plaats
voor boomgaarden vol bloeiende amandel-, peren- en appelbomen. En daar tussen liggen de grijze boerenhuisjes, waarin
de benijdenswaardige mensen wonen, die alle dagen dit
verrukkelike uitzicht voor hun ogen hebben, en er waarschijnlik niets meer van zien.... Cypressen en olijfbomen
staan tegen de hellingen en ook weer die prachtige pijn311

bomen met hun breeduitgespreide kronen. Slingerend gaat
de weg naar boven, en een kabel, die over grote, scheefstaande katrollen loopt, trekt ons omhoog. Even komt de
gedachte op: als die kabel eens brak ?.... Maar er is zoveel
moois om je heen, dat je je met zulke onbelangrijke kwesties maar niet lang bezig houdt en liever je aandacht ten
volle spant op het panorama, dat zich met iedere knarsing
van de voortschuivende kabel, wijder ontrolt. En veel te
spoedig naar mijn zin, zijn wij boven en draait de tram
een straat in en is het uizicht verdwenen. We zijn in
Monreale....
Het is een heel aardig stadje, een echt Italiaans stadje,
met oplopende, kronkelende straatjes, ruw geplaveid, met
hoge gele huizen, waarvan de deuren open staan en inkijkjes
gunnen op donkere portaaltjes of pittoreske binnenpleintjes.
Er is die sterke lichtval en de violetten schaduw, en er
lopen vrouwen met kleurige hoofddoeken en waterkruiken.
Alles ziet er oud en verweerd uit, en het lijkt wel of de
mensen er ook zoo oud zijn en door de tijd verweerd. Het
verwondert je, als er een school uit gaat, te bemerken, dat
er hier ook kinderen zijn. En die zijn jong en jolig genoeg,
en schreeuwen en lachen de lucht vol rumoer.... En daartussen is zo'n heel oude monnik met zijn kap kouwelik
over zijn hoofd getrokken, dan weer een erg onwaarschijnlike figuur....
De zware dom staat dicht aan de ingang van Monreale,
een fantasties bouwwerk, met eigenaardig versierde muren,
die sterk verweerd zijn, maar al hun oude motieven zuiver
nog vertonen, beschadigd, maar niet vernield of onkenbaar
geworden. Een machtig stel gebeeldhouwde deuren, vol
primitieve, bijna onbeholpen, maar buitengewoon aantrek kelike figuurtjes, voert naar de overweldigende stilte van
de hoog gewelfde dom, met zijn houten kapbedekking.
Er is bijna niemand, en de indruk wordt daardoor nog
grootser.
Als de Palatijnse kapel is ook de dom van Monreale van
binnen geheel bedekt met mozaieken. In rijen boven elkaar
zijn er de verbeeldingen van al de voornaamste episoden
uit de bijbelse geschiedenis en het leven van Jezus aangebracht. Ook hier die merkwaardige primitiviteit, die strakke stylering van het mozaiek, die een verwonderlike uitdrukkingsmacht geenszins verhindert, maar eer steunt. Ook
hier die prachtige kleuren, gedragen door een schitterende
gouden grond, die een wonderlike straling door de grote
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ruimte zendt, een helderder licht, iets onwezenliks, iets niet
van deze wereld, kostbaar en exoties .... En de zware pijlers,
die het dak stutten, zijn eveneens overdekt met decoratieve
mozaieken, alle verschillend, alle origineel, en met een levendigheid van kleur en arabesken, die sterk aan Moorse, aan
Arabiese voorbeelden doen denken. Ook hier is die eigen
mengeling van invloeden, die deze werken een be--ardige
koring te meer geven.
Bij de dom is ook een klooster, waarvan vooral de binnenplaats wondermooi is, rondom omgeven van een zuilen
Romaans en Moors dooreen, wat beide stijlen lijkt-galerij,
te veredelen en te verfijnen.... En het is er zo heerlik stil,
zo ongelofelik rustig, en je kunt er tijden zitten in een
hoekje, en de uren in hun haastige gang vergeten, en maar
dromen aan die oude tijden, waarin deze machtige bouwwerken ontstonden, romantiese dromen, kleurig en bewogen van velerlei ontroeringen.... Monreale was wel heel
mooi en zuiver....
Op het brede terras van een toeristenhotel, dicht bij de
halte van de tram naar Palermo, vlak op de rand van
de helling, met het uitzicht over de vlakte, waarop Palermo ligt, en de zee daar achter, heb ik toen wat zitten eten, want ik was al lang onderweg, en al de onwerkelike schoonheid van die Byzantijnse, half Moorse en
Romaanse bouwwerken, verhinderde niet, dat de sterke
berglucht zijn uitwerking deed, en je een honger bezorgde,
die min of meer onrustbarend was. En zelden heb ik ergens gegeten, waar je zo'n overstelpend rijk en imposant
uitzicht had....
Heel de berghelling lag onder je uitgespreid, dragend zijn
vracht van ruige citroenplantages, zijn boomgaarden met
hun teer bloeiende vruchtbomen, zijn lichtgroene cactusbossen en overal de helrode vlekjes van de trossen geraniums.... Naar beneden loste alles zich op in een donkere,
paars-en-bruine toon, en dan kwam de brokkelige massa
van de stad, met zijn uitstekende torens, en hoge gebouwen, en daar achter tussen de dalende bergen zichtbaar
de doffe spiegel van de zee, blauw, maar dof, als een beslagen ruit. En over alles de welving van die diepe Italia anse hemel, zo blauw, zo blauw.... en het gouden gezeef
van het licht, het helle zonlicht, warm en teer.... Een gezicht om telkens weer van te dromen, telkens weer voor
je geest terug te roepen, om altijd weer naar terug te ver314

langen, en nooit te vergeten.... De ene tram na de andere
vertrok, en ik kon er niet toe komen er in te stappen en
naar Palermo terug te gaan.... Maar eindelik moest het
er toch van komen, want ik wou ook nog de befaamde
catacomben zien in het klooster der Capucijnen.... Zuchtend maakte ik mij dan ten slotte van de bekoring, die
dit aardse paradijs over mij bracht, los, en stapte in het
trammetje, 'dat knarsend en piepend de helling afrolde, en
het vergezicht scheen te verzwelgen in zijn snelle neervaart. Al te spoedig waren wij aan de voet van de bergen
en gleden weer door de eindeloze verveling van die lange,
eentonige straat, die in een rechte lijn naar het hart van
Palermo voert.
Maar ik stapte onderweg uit, en sloeg de zijstraat in, die
leidt naar het klooster der „Capucini", waar de beroemde
catacomben zijn, waarvan ik wel eens had gelezen en waar
ik aan boord foto's van gezien had, die sterk op mijn fantasie hadden gewerkt.
En monnik in een bruine pij, de kap over het hoofd ge
verzocht mij met hem mee te gaan. Ik was op-troken,
dat moment de enige belangstellende: als ik soms liever
wachten wou tot er meer publiek kwam ? .... Waarom?...,
Nou.... sommigen hadden geen lust zonder gezelschap
door die onderaardse gewelven te dwalen. Ik verzekerde
hem, dat ik de hemel dankte, zonder gezelschap te zijn,
waarop de baardige monnik een deur opende en mij voorging, de trappen af, naar de gewelven onder het klooster.
Er was een aarzelend schemerlicht, waaraan je ogen moesten wennen, eer je iets kon onderscheiden. Dan kwam de
schrik van deze allerzonderlingste begraafplaats over je,
en een lichte aarzeling om verder te gaan....
De kelders van het Capucijnenklooster zijn zeer uitgestrekt,
in gothiese stijl gebouwd, met fraaie spitsbooggewelven,
en uitlopend in een menigte kruisgangen naar alle richtingen. Spaarzaam valt hier en daar wat bleek licht door
hoge, kleine venstertjes, die boven de grond uitkomen. En
sinds de helft van de zeventiende eeuw hebben de monniken van het klooster hier in deze keldergewelven hun
doden begraven. Niet begraven op de gewone manier, d.w.z.
onder de grond. De onderaardse catacomben hadden n.l.
de eigenaardigheid, dat de lijken er reukloos in vergingen
ofwel vanzelf mummificeerden. En zo werden de gestorvenen er langs de wanden neergelegd in open kisten, met
glas of gaas er voor. Anderen werden tegen de muren
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gehangen, met een touw om enkels, middel en hals, rechtstandig.... Later werden er ook de aanzienlike burgers
van Palermo begraven met hun vrouwen en kroost. En
zo zijn al de gangen langs de wanden bezet met lijken,
in kisten boven elkaar gestapeld, of hangend in groepjes
tegen de wanden. Tot 1880 toe heeft men daar begraven.
Sindsdien mag het niet meer, maar nog immer zijn de
catacomben voor het publiek te bezichtigen....
Het is er eigenlik afschuwelik, in deze gewelven der gestorvenen, maar tegelijkertijd gaat er ook een makabere
bekoring van uit. De grofste gelover aan de enkele materie zal
zich wel nooit geheel kunnen onttrekken aan de geheimzinnige schrik, die de dood over een levende brengt. En
hier is de dood in overstelpende mate om je heen, en al
deze gruwzame mummies, al deze grijnzende doodskoppen
boven de grauw-bestoven doodskleren werken hevig op je
fantasie, en een vage schrik vaart door je heen, een spannende verwachting van een afschuwelik gebeuren, je weet
niet wat, je weet niet hoe.... maar er is iets hier dat je
aangrijpt met geheimzinnige kracht en je schuw door de
gangen doet gaan, wachtend op het moment, op het teken,
dat hier iets vreseliks zal doen gebeuren, iets, waarbij je
zou kunnen sterven van schrik en ontsteltenis.... En hoe
langer je er ronddwaalt, hoe sterker die suggestie op je gaat
inwerken, hoe meer je heel deze onwezenlike omgeving
gaat voelen als een nare droom, als een nachtmerrie....
Loodzwaar hangt de stilte des doods om je heen, en je
durft bijna je voeten niet bewegen, om het geritsel, dat
daardoor ontstaat.... Er is een stoffige, droge geur in je
neus en het vale licht, schimmig, glijdt vals over de verschrikkelike grijns van die ontvleesde koppen, over die
strakke mummiemaskers, over die zwaar bestoven, half
verteerde kleren waaronder geen menselike vormen zich
meer aftekenen.... En de dunne stem van die monnik met
zijn schaarse, zwarte baard is aan je oor als een stem uit
een andere wereld, vreemd verstild, als iets toevalligs, een
gemurmel, dat niet voor je oren bestemd is, de geheime
stem van een dier gestorvenen, die spreekt tot de anderen,
zacht en geduldig.... Langzaam gaat een vreemd gevoel je
besluipen, een gewaarwording, waartegen je je verzetten wil,
maar die al meer macht krijgt over je denken: verder en
verder raak je uit de wereld weg, het gaat je lijken alsof
je zelf ook niet meer levend bent, alsof je was gestorven
met de anderen, alsof je maar droomde in je doodsslaap,
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droomde dat je alleen van al de makkers nog op de aarde
was en toch rondliep in het rijk des doods, en zocht....
zocht naar je zelf.... Precies zo immers kun je dromen,
in diepe slaap dromen, dat je gestorven bent en je lichaam
ziet liggen, ontzield in een kist, op een baar.... Dood....
Wat is dood?.... In dit makaber oord wil het begrip minder dan ooit tot je doordringen....
Geheimen spoken hier rond. Een tover hangt om al de
dingen, en de doden staren uit hun holle oogkassen naar
je, aan alle zijden, en grijnzen spottend. Ze houen je voor
de mal, zij belachen je waanwijze onwetendheid .... ze zouden je iets kunnen vertellen, dat het weten waard is, maar
dat je niet weten mag, wijl je immers nog niet gestorven
bent.... Dood.... Wat is dood'? .... En zijn al deze gruwzame gestalten werkelik dood? .... Tee, als je goed toekijkt,
moet je wel tot de overtuiging komen, dat ze niet werkelik
dood zijn.... Ze hebben een zeldzaam geheimzinnig leven,
een ander leven dan het onze, een betoverd leven, dat ze
ons niet mogen vertonen, dat ophoudt zodra een levende
in deze sombere gewelven doordringt.... Even voor je binnentrad, moet er een heimelik woord gesproken zijn, een
bevel, waardoor alles plotseling verstarde.... Zie, deze vijf
daar, die bijeen hangen in wonderlike houding, even naar
elkaar toegebogen.... Een ervan moet juist bezig zijn geweest iets te vertellen aan de anderen, die de koppen naar
hem toehielden in aandachtige luistering.... Een alleen bespot hen allen: hij heeft zijn hoofd mal naar voren gestrekt, zijn ene been opgeheven in een koddige danspas,
maar de voet is er af, en uit het half vergane beenbekleedsel hangen wat draderige vezels.... Ook zijn handen houdt
hij in clownesk gebaar als een komiese danser, en hij bespotte de aandachtige kameraden, juist toen het bevel
kwam, het toverwoord, dat hen allen verstard deed blijven
in de dezelfde houding, die hun discours hen had voorgeschreven.... Zie, deze zong een wild lied: zijn mond staat
open in zijn strak masker van mummie, wijd open in een
woeste kreet, een vervoerde kreet van opstand, een kreet
om meer ruimte .... geweldig moet zijn stem gegalmd hebben door de gewelfde gangen, tot de meester sprak en de
stilte viel, de verstarring hem aangreep midden in zijn lied,
midden in het woord, dat al zijn wild verlangen zou uit schreeuwen.... En deze twee waarover spraken zij? Zij
moeten wel gesproken hebben over een zeer diepzinnig
onderwerp, want hun strakke tronies staan ernstig en na317

denkend, en de ene heeft zijn hand half opgeheven, in een
onvoltooid gebaar, en zijn hoofd hangt scheef, in zucht
tot overtuigen .... En daar is weer een zanger, en nog een
en nog een.... Wat mogen zij gezongen hebben? Een
woest lied moet het geweest zijn, een verschrikkelik lied,
want de uitdrukking van hun gelaat is vol afgrijzen, in
een grote schreeuw van opstandige schrik zijn zij verstard
tot bewegingloosheid .... Zij zingen het eeuwige lied van
de angst der mensen voor de onontkoombare, bittere dood....
misschien....
Bevangen in de schrik van deze gruwelike omgeving, aangetrokken toch door een onweerstaanbare bekoring, een
nieuwsgierigheid naar het onontsluierbare, loop je door tussen deze eindeloze rijen van doden, die niet dood schijnen,
die enkel een ander, een verborgen leven leiden, dat wij
niet zien kunnen, niet zien mogen.... In de oudere gangen
liggen, hurken en hangen de overblijfselen van de zestiendeeeuwse Capucijner monniken. Er zijn bisschoppen bij, die
deftig liggen in mooie kisten achter glas, in vol ornaat, de
mijter op, het met veel goud doorweven statiegewaad over
de ingezakte borst, een lange witte baard nog hangend van
de perkamentachtig verdroogde wangen. De gewone monniken zijn in een grauw kleed gebonden. Op het hoofd
kregen zij een vijfhoekige, stijve baret.... Die is nu veel
te wijd geworden, en mal voorover gezakt, diep over de

ogen en onder die te wijde baret uit kijken zij naar elkaar
uit hun holle oogkassen en grijnzen om de bespottelike vertoning.... En ook hier moet het leven voor korte tijd nog
in volle gang geweest zijn. Ook hier waren ze met elkaar
aan 't redetwisten, ook hier zijn er, die meededen aan de
koorzang, ook hier zijn de spotters en de cyniese grijnzers,
de groteske dansers met hun malle, verwrongen plastiek....
En o, die eigenwijze bordjes op de kisten en langs de planken waarop de lijken als opgezette merkwaardige beesten
zijn neergelegd .... De ongelofelike portretjes van de levende mensen, die zij eenmaal waren en die in staat zouden
zijn je alle bewondering en eerbied voor die makabere wijsgeren en spotters te benemen!.... Zo'n glimlachende, bloemzoete meneer, met een fraai gekrulde knevel, een ijdel
pomadehoofd, en in een mal, nauwsluitend colbertje.
met zijn onuitstaanbare zelfingenomenheid, een en al stuitende domheid .... het is toch niet aan te nemen, dat dit
die machtige grijnzer geweest kan zijn, die leven en dood
met een verschrikkelik weten omvat, en op alles de zware
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last van zijn onuitsprekelike, hoge spot legt.... 0, ze zijn
oneindig veel leliker dan iemand zich kan voor stellen, deze
verdroogde of vergane doden, maar wat zijn ze voornaam
en verheven in hun lelikheid, hun bovenaardse lelikheid,
ontgroeid aan al de ijdelheden der wereld, onverschillig
voor het oordeel der dwaze levenden, grijnzend van uit de
eeuwigheid naar onze kleine voorkeuren en verlangens en
pretenties, met een superieur begrip van de juiste waarde
aller dingen.... Ook van ons, die daar rondsluipen, bevangen van een lugubere betovering, en die nog zoveel ijdel
zullen moeten bedrijven en overwinnen, eer wij ook-hedn
hun hoog standpunt zullen hebben bereikt.
Er zijn kisten, waarin meer lijken liggen: een vader met
twee zijner kleine kinderen, tegelijk gestorven tijdens een
of andere epidemie.... een grote man en heel kleine kinderen.... Welk een leed voor de achterblijvenden.... Maar
zij zijn al honderd jaar geleden gestorven..., als de kinderen waren blijven leven zouden zij nu ook al weer lang
hier liggen.... Waar is eigenlik het verschil voor wie denkt
aan tijden, langer dan een dag ?.... Wat wordt alles, wat
ons levenden betreft, akelig onbeduidend hier tussen die
doden, in de atmosfeer van hun verheven rust, van hun
onbegrijpelike wijsheid, van hun bovenaardse lelikheid, die
eerbiedwaardig is als weinig.... Het gevoel komt je beklemmen, dat je gerustelik al je bestrevingen kunt beschouwen
als buitengewoon miniem van waarde en afmeting, wijl
alles immers eindigt hier in de makabere grijns van die
verdroogde mummies, van die ontvleesde geraamten met
hun starende oogholen, hun opengezakte kaken, hun brutaal, overmoedig, tijd en eeuwigheid bespottend grimas.
0, die catacomben zijn in staat om een heel klein verschijnseltje van je te maken, een heel bescheiden mensje,
dat niet meer weet of hij nog wel de moeite waard is door
zichzelf te worden aangekeken .... Tot het zichzelf een
beetje terug vindt, en tegen de verheven trotsaards van
de dood mompelt:
— En toch, broeders met al jullie wijsheid en al jullie verheven spot voor ons, arme levenden, sta jullie hier als
enkel maar bezienswaardigheden voor een paar lire te
kijk.... Jullie zijn eigenlijk toch een soort publieke vermakelikheid voor nieuwsgierige reizigers, en daar doet
jullie air van superieure minachting voor alles wat ons
nog belang inboezemt, niets toe of af.... En er blijft ons
bovendien één troost: eenmaal zullen wij zijn als jullie,
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net zo wijs, net zo afschuwelik, net zo gerust in tijdeloze
spot schouwend over de wereld en haar dwaasheid als
jullie nu.
Maar de troost van dat laatste argument schijnt je op hetzelfde ogenblik wel een beetje zonderling, en je krijgt het
gevoel, dat deze catacomben je wel op erg vreemde gedachten brengen.... En dan ga je maar weg, terug naar
de buitenlucht, terug naar de mensen en het leven.... En
als je daar weer loopt in de zonnige straat met spelende
kinderen op het trottoir, met aardige, bruine meisjes, die
lachen met witte tanden, dan kom je jezelf een verdwaasde
hypochonder voor, dat je daar in die lugubure grafkelders
zulke mallotige ideeën hebt kunnen krijgen, en je haalt
eens een paar keer diep adem, en zwaait met je wandelstok, en fluit een liedje. En je stapt veerkrachtiger en denkt
aan de zee, waar je van avond weer midden in zult zijn,
midden in de ruimte vol sterren. .... dat is ook een eeuwigheid, en daar hebben de levenden deel aan en dat komt
je wel zo aangenaam en belangrijk voor eigenlik.... Ha!
wat is de wereld nu ineens mooi, en wat lijken de mensen
mooi en de bomen, en wat is alles jong en fris, en wat
een heerlikheid, dat alles beweegt, en dat alle kleuren zichzelf zijn en niet een vage, vervaalde schaduw onder een
een dikke laag grijs stof.... Weg met die naargeestige,
makabere spookbeelden van die catacomben, van die doods
mag dan een dwaasheid zijn, het is een-keldrs.Lvn
heerlike dwaasheid, en de wijsheid van de dood kan gerust nog een poosje weg blijven: de eeuwigheid is lang
genoeg!.... Daar ligt de ,,Meteor" te dobberen in de haven,
en ik ga gauw aan boord en kijk over het schitterende,
levende water, en naar de zwierende meeuwen, en luister
naar het gezang der matrozen, en naar het koor van de
arbeid, dat de hele haven zingt en dat een hymme van
het leven is.... Maar de gruwelike droom van die wonder
aantrekkelike catacomben, hij zal nog wel vaak over mij
komen en mij gevangen houden in zijn herinnering aan een
der meest fantastiese, groteske en verheven schouwspelen,
die ik ooit in mijn leven zag....
Langzaam begon de zon te zinken naar de toppen der
bergen, en als wilde Palermo ons een afscheidsindruk meegeven, die wij nooit zouden vergeten, zo schoon werd het
toen. Donkere wolken dreven traag boven de hoogten, en
de bergen stonden diep paars tegen de lucht, waarin tussen
de kruiende wolken een vlammend rood gloeide, en vurige
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schijnsels toverde in de ramen van de stad, die werden
als ogen van duivels, loerend over de zee. Het wonderlike
paars van de bergen, een kleur zo diep en hevig doorgloeid als ik nooit gezien had, zonk zwaarder en zwaarder
over Palermo, terwijl wij stil de haven uitschoven, en de
vlammen van het rode avondlicht langzaam doofden.
Vreemd blank slingerde de weg tegen de Monte Peregrino
omhoog tussen de donkere avondkleuren.... En heel ver
in zee, aan den einder, even uitstekend boven de kim wees
iemand mij toen een kleine, nauw zichtbare driehoek, waar
een schaduw boven zweefde, en vertelde mij, dat dit de
Stromboli was, de eiland-vulkaan, een der grote verraders
van het leven in Zuid-Italië .... En toen dacht ik toch weer
aan de grijns van de wijzen in de catacomben van het
Capucijner klooster....

Corsica.
NBEGRIJPELIK snel naderde nu het einde van
de reis. Het leek onmogelik, dat wij al zover
waren, al een hele maand onderweg, al zo dicht
bij het eind! Maar het was toch wel heel zeker:
er waren al verscheidene reizigers van boord gegaan in
Palermo, Duitsers, die geen pasvisum hadden kunnen krijgen voor Frankrijk, en die dus in Corsica niet mochten
landen, noch ook in Monaco... Frankrijk ?.... Maar dat
was immers al vlak bij huis!.... Voor mensen, die hadden
rondgezworven in Palestina en Egypte was er eigenlik helemaal geen afstand tussen het eigen land en Frankrijk....
De laatste dag, voor we in Ajaccio zouden aankomen, begon het begrip van het naderend einde eerst goed tot je
door de te dringen: morgenochtend vroeg in Ajaccio, dan
daar wat ronkijken, 's avonds weer aan boord, slapen ... .
en wakker worden in Monaco.... En dan was het voorbij,
uit, afgelopen ... .
Het werd dus tijd om je zaakjes bij mekaar te zoeken en
alvast je koffers te pakken. 0, dat bijeen halen van al de
dingen, die zich zo zoetjesaan door de hut verspreid hadden, zoals ze zich verspreiden door je huis, altijd voor 't
grijpen, zo echt een deel wordend van de woonruimte ...
Het was wel een weemoedig werk, en telkens hield ik even
op en keek verwonderd de hut rond, en vroeg mij af, of
het nu waarachtig echt waar was, dat ik over acht-en-veer322

tig uren dit gezellige woonhutje verlaten zou hebben, misschien om er nooit meer in terug te keren.... Wat wen
je gauw aan de dingen!.... Want het was toch nog maar
zo luttel tijds geleden, dat ik met een soortgelijke verbazing hier rond gekeken had en mij afgevraagd, of het werkelikheid zijn kon; dat ik een hele maand in dit hutje zou
wonen....
Ik ging op de rustbank staan en keek door de patrijspoort
naar buiten, naar de flauw deinende zee, blauw, en glinsterend van zonnespel. Wat had ik al niet door dit zelfde
ronde gaatje gezien gedurende deze reis!.... Wat had de
blauwige schemer van de zoele nachten, de heerlike maan
verre Zuiden er sprookjesachtig door-nachtev
naar binnen geschenen, als ik wakker lag en niet slapen
wou, omdat het zo ongelofelik mooi was en zo goed er
naar te kijken.... En hoe had het witte schuim er tegen
gevlokt in die wilde stormperiode, toen wind en zee brulden om het hardst, en ik moeite had om in mijn bed te
blijven.... Het palmenwoud op de landtong bij Haifa.
het havenbeeld van Alexandrië.... hoeveel meer nog was
aan deze uitkijkpoort voorbij gegleden....
Een klop op de deur.
-- Entrez!
Het is de steward, die warm water brengt.
— Al aan 't koffers pakken, meneer ? Als ik u soms van
dienst kan zijn ?
— Nee, merci, 't is erg vriendelik van je, maar ik heb geen
hulp nodig .... We schieten aardig op, hè?

— Ja, meneer, we schieten heel aardig op.... Anderhalve
dag.... en de reis is afgelopen....
— En daar verheug jij je zeker over, niet ?
Ja, als ik het goed vind, is hij daar blij om: dan komen
de verdiensten van de reis los, de fooien van de hutbewoners, en dan komen er na een dag of drie nieuwe
gasten, en de voorbereiding voor nieuwe verdiensten neemt
een aanvang.... Ja, ja! natuurlik.... voor hem is het een
heel gewoon ding. Het begin en het einde van een reis
verschillen alleen hierin, dat hij aan het begin moet raden,
wat hij zal verdienen, en aan het eind de zekerheid daaromtrent krijgt.
En die meedogenloze schroef slaat maar onverpoosd voort,
en elke nieuwe slag brengt ons een stukje dichter bij Corsica, een stukje dichter bij Monaco, een stukje dichter bij
het einde van de reis....
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Dan komt de gedachte aan thuis.... Wel, aan het einde
van de reis ligt ook het weerzien van je gezin.... Alle
dingen hebben hun licht- en schaduwzijde.... Dat weerzien.... dat is toch ook wel iets, waarop je je erg verheugt.
Misschien is de vreugde daarover groter dan de triestheid,
omdat de zwerftocht bijna is afgelopen .... Zeker, je verlangt naar huis, je hebt je de laatste dagen er telkens op
betrapt, dat je uitrekende, hoeveel dagen het nog duren
zou, eer je ze allemaal weer zou terug zien .... Goed, dus
je bent blij. Basta. Dan niet meer zeuren over de afloop
van de reis, alleen maar denken aan thuis en aan het
weerzien.... Vort met die rommel, de koffer in.... Dat zal
zo blijven liggen tot thuis toe, als de heilige douane niet
anders beslist .... Deze dingen zul je eerst terugzien, als
je staat midden tussen al de vertrouwde dingen van je
eigen kamer.... Vooruit nu....
Al vroeg in de morgen kwamen wij voor Ajaccio ten anker.
En toen ik boven kwam keek ik naar de bergachtige kusten van het prachtige, woeste eiland, en naar de geel-witte
stad, en vroeg mij af, wanneer ik weer eens bij het ontwaken een onbekende, bergachtige kust zou zien .... Dat
was nu voorlopig voorbij, en alzo begon de nieuwe dag
weer met melancholiek gepieker. Ik schudde die gedachten
van mij af, en stapte in de boot, die naar de wal voer. Op
een rustig pleintje met het uitzicht op de zee, ging ik zitten en keek er wat rond. Het was lekker warm in het morgenzonnetje. Op het pleintje stonden oude platanen, die
door snoeiers gruwelik mishandeld waren, van alle uitgegroeide takken beroofd, zodat ze er vreemd uitzagen, als
geraamten van platanen, dood en verminkt. Er stonden
ook palmen, en die waren nu aan de beurt om gesnoeid
te worden. De snoeiers stonden op ladders tegen de stammen op, en hakten en zaagden aan de onderste, verdorrende bladeren, en als zo'n ding op de grond viel, met een
boosaardig geruis en een zware slag, merkte je eerst wat
een kanjers van bladeren deze bomen dragen. Er waren erbij van zeker drie meter lang.
In de buurt was een markthal, waar de vrouwen en meis
groente en vis kwamen kopen. Het was er zeer leven--jes
dig in dit vroege morgenuur.
Ajaccio is de geboorteplaats van Napoleon, en bij het
rondwandelen door het stadje stuit je ieder ogenblik op
herinneringen aan dit geweldige feit, dat het onaanzienlike
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nest een wereldberoemdheid bezorgt immers. Een standbeeld van de grote keizer, in Romeinse klederdracht, als
Eerste Consul der Franse Republiek, staat schuin achter
het pleintje, van waaruit ik mijn wandeling ondernam. Het
beeld is omringd door een fontein, en de hele boel ziet
er nog al verwaarloosd uit.... Op een ander plein staat
een monument voor zowat heel de familie Bonaparte,
de broers, die koning werden door de verdienste alleen,
de broers te zijn van de geweldenaar, die heel Europa ongeveer als zijn persoonlik eigendom won.... De straten
dragen de namen der onderscheiden familieleden van de
grote keizer, heel de stad is vervuld van zijn glorieuze nagedachtenis, en ik denk, dat de onvoorzichtige, die het
waagde in Ajaccio kwaad van Napoleon te zeggen, er lelik
aan toe zou zijn.
In een nauw zijsteegje van een arbeidersstraat vond ik het
geboortehuis van de grote man, dat natuurlik is ingericht
tot museum. Het is een groot huis betrekkelik, en de inrichting doet zien, dat de ouders van Napoleon het wel
niet zO arm gehad zullen hebben, als de romantiek der
schoolboekjesgeschiedenis het ons altijd heeft willen wijsmaken. Er is een grote salon voor het ontvangen van gasten, een kleine voor feestjes van geringer afmeting, eet- en
slaapvertrekken van behoorlike proporties, deftig gemeubileerd in de stijl van de tijd, en al ziet de boel er nu natuurlik zeer vervallen uit, in die tijd moet het huis der
Buonaparte's behoord hebben tot een der deftigste van de
stad, en de bewoner kan het niet zo arm gehad hebben,
dat men kon spreken van een uiterst kale advocaat, die
niet wist, hoe hij de eindjes bij elkaar moest houden. Madame had een eigen draagstoel, waarmee ze ter kerke gedragen werd, welke draagstoel nog in het huis aanwezig is.
Tiet spreekt van zelf, dat men u nauwkeurig de plaats
wijst, waar mevrouw Buonaparte de latere overweldiger
van Europa ter wereld bracht, even goed als de plaats,
waar hij gewoonlik sliep, en waar hij sliep, toen hij als
jong luitenantje zijn familie bezocht Maar al staat men
ook nog zo crities tegenover de verhalen van de stuurse
suppoost, de betovering van Napoleons fascinerende per
soonlikheid krijgt je toch wel in haar greep, en de gedachte aan de tijd, toen hier het lot van Frankrijk en
Europa als kind rond sprong en zich met onschuldige
spelletjes vermaakte, komt je onweerstaanbaar veroveren.
En je denkt terug naar Nazareth, waar soortgelijke ge325

dachten j e bezighielden, waar ook een wereldveroveraar,
maar van gans andere houding, kind geweest was, en bij
niemand het vermoeden had gewekt van zijn latere persoonlikheid en zijn machtig werk.... De reus, die hier in
Ajaccio opgroeide, verschilde wel veel van de dromer van
Nazareth, maar de verering van zijn persoonlikheid, die
het geweld bedoelde, is wellicht heviger en eerliker overtuigd dan de verering voor de zoon van de timmerman
Jozef, die de vergiffenis predikte, de liefde en de weerloosheid .... Een groot en machtig keizer.... daarvoor buigen
de ruggen zich nog altijd deemoediger en gemakkeliker
dan voor een gekruisigde zwerver, die maar een symbool
is voor de meesten van wat ze gaarne, te hunnen gerieve,
in anderer leven zien ....
Napoleon.... welk een leven! Welk een droom van macht
en grootheid! Welk een tocht naar de hoogste toppunten
van de roem, en die was begonnen van hier uit, van dit
onaanzienlike plaatsje op een afgelegen eiland..., en niemand had het kunnen vermoeden.... Het geheim van de
toekomst had hier dat kinderleven omhuld.... Nu was die
toekomst verleden geworden, en alles leek zo natuurlik! ....
Het was immers alles zo van zelf gekomen, zo geleidelik,
en men moet moeite doen om zich in te denken in de
werkelikheid van toen, die roemloze onbekendheid was
voor het genie, dat hier aanving te groeien naar de groot-

heid, naar de onsterfelikheid .... Napoleon Buonaparte,
Keizer der Fransen, Bedwinger van de revolutie, overweldiger van zo veel machtige heersers .... de tragiese held,
die onderging aan zijn te grote, te buitensporige droom....
hier was hij een hulpeloos wicht geweest, hier had hij
rondgekropen over deze zelfde planken vloeren, hier had
hij gespeeld met zijn broertjes en zijn vriendjes, een kind
als alle anderen, en volwassenen hadden beschermend op
hem neergezien, uit de grote hoogte van hun machtige....
volwassenheid.... En niemand had ook maar in de verste
verte een vermoeden gehad van de mogelikheden, die dit
kind in zich borg....
De suppoost was in een nijdige bui. Ze hadden hem verteld, dat er een Duits passagiersschip in de baai lag, en
het leek hem een onaangenaam werkje om heel de dag
klaar te staan voor die „sales Boches", die ellendelingen,
die Frankrijk nog naar de kelder wilden helpen, zelfs nu
ze de oorlog verloren hadden.... Waarom betaalden ze niet
liever hun schulden, dan op reis te gaan, en in het buiten326
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land de mensen de ogen uit te steken met het geld van
Frankrijk! .... Want het was geld van Frankrijk, daar ging
niets van af! Al het geld, dat in Duitsland was, behoorde
feitelik aan Frankrijk, zolang niet alle oorlogsschulden betaald waren.... dat had Poincaré al honderdmaal gezegd....
nou, en Poincaré.... die wist het toch zeker wel ! .... Of
dacht ik soms van niet?.... Wel, hoe kon hij zo iets mals
van mij veronderstellen? Maar ik kon zijn gevoelig vaderlands hart geruststellen: het schip was geen Duits, maar
een Noors yacht, en de Duitsers aan boord waren ver in
de minderheid.... Dat troostte hem zichtbaar, en toen ik
hem enkele shillings, die hij een onbetrouwbaar betaalmiddel bleek te vinden, voor francs had ingewisseld, was
hij een hele boel opgekikkerd, en verwachtte de overige
gasten van het . toeristenyacht met veel beminneliker gemoed ... .
Buiten trof ik mijn vrienden, de jonge Spanjaard en de
Franse schilderes met wie hij reisde, in een toerauto, die
zij gehuurd hadden voor een tochtje in de bergen. Zij vroegen of ik mee wou doen in de onderneming, en daartoe
verklaarde ik mij aanstonds bereid, zodat de tocht zonder
verwijl kon beginnen. De chauffeur zou ons naar Bastelica
rijden, een klein stadje of eigenlik een dorp, hoog in de
bergen.
Het was prachtig. De wegen slingerden kris kras door het
woeste Corsicaanse landschap, dat steeds wilder werd, naarmate wij hoger stegen. Het ging door dichte pijnbossen,
langs bebouwde velden, langs kale, stenige vlakten. Hier
en daar opende zich plotseling een uitzicht op een diep,
in nevelen gehuld dal, of op de zee, met de baai van Ajaccio, en de „Meteor" als een speelgoedbootje daar in. Af en
toe reden wij langs een eenzaam in de bossen verscholen
boerenhuis, waar dikke kinderen en zeldzaam lelike, totaal
verschrompelde oude vrouwtjes ons verwonderd nakeken.
Watervallen schoten tussen de rotsen uit, ruisend en schuimend, eenzaam liggende boomgaarden bloeiden overweldigend, en bij de boerenhuisjes stonden mimosabomen
als gele vlammen, blind van de bloesemweelde. Wij reden
door lanen van machtige eucalyptusbomen, die de chauffeur
„calipituus" noemde .... Het werd kouder en kouder, en
op de weg verscheen. dan de sneeuw, eerst hier en daar
een dotje tussen het schrale gras, weldra meer en meer,
tot we reden over een flinke laag sneeuw, die heel de weg
overdekte.... Het vreemde was, dat een eind hoger weer
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geen sneeuw meer te bekennen viel. Maar in de verte blonken de toppen der hogere bergen, nog geheel en al met
een dikke sneeuwmantel omhuld ... .
Bastelica was een aardig, karakteristiek dorp, van ruw
stenen huizen, gebouwd uit de grauwe sten der bergen,
en meer lijkend op stallen dan op iets anders. De lage
deurtjes stonden meest open, en de vensters waren klein.
Er was niet veel van mensenleven te bemerken in dit ruwe
bergdorp met zijn aardig kerkje en zijn ruime bouwwijze
met veel openingen tussen de afzonderlike huizen. Je zag
er geen mens op straat, behalve een koewachtertje, die
deed alsof ie een Hollandse jongen was, en ons een reeks
beledigingen achterna schreeuwde, die hem, naar zijn lachend
gezicht te oordelen, bitonder veel genoegen bereidden ... .
Er was zowaar een bronzen standbeeld van een of andere
op Corsica geboren held, die boven een onschuldig fonteintje woest met een sabel stond te zwaaien. En dat
was gelukkig de enige bezienswaardigheid van het aardige
dorp....
De chauffeur bracht ons op ons verzoek naar een gelegenheid om een glas wijn te drinken. Dat was een boerenherberg met een ruime, lage gelagkamer. De kachel brandde
er lustig en dat deed ons goed aan onze verkilde ledematen,
die de winterkou al helemaal ontwend waren. Wij kregen
een glas donkere landwijn, die vurig genoeg was, en naar
meer smaakte. De boerenvrouw, die ons bediende was nog
al zwijgzaam, heel vriendelik, maar zij zei niet meer, dan
strikt noodzakelik was. Een paar schuwe kinderen kwamen
eens om het hoekje kijken, maar verdwenen met spoed,
toen ik ze uitnodigde om eens wat dichterbij te komen.
Wij zaten op een laag bankje voor de kachel, want stoelen
waren er niet aanwezig. De vrouw werd wat spraakzamer
door de onbeleefd lijkende aftocht van haar schichtige nakomelingschap, en op onze vraag vertelde zij, dat er hier
in de bergen nog geleefd werd naar oud -vaderlandse trant.
De vendetta bloeide nog volop, ja, het was soms wel verschrikkelik, maar wat zou je d'r aan doen ?.... Het zat nu
eenmaal in de mensen, en ze zouden niet meer rustig kunnen slapen, als ze werkelik elkaar niet meer zouden mogen
vermoorden, wanneer de familie-eer dat eiste.... Ja, en ook
het bandietenwezen was nog niet helemaal uitgeroeid. In
de „Maquis" leefde nog een echte, klassieke bandiet, die er
een bende op na hield, goed gewapende mannen, stoutmoedig en braaf. Ja, want het waren lang geen gewone
329

moordenaars en dieven, hoor! 0, nee! Ze waren goed voor
arme mensen, die ze nooit kwaad deden, maar integendeel
hielpen met raad en daad, en met het geld, dat zij meer
bevoorrechten afnamen.... 0, die bandiet was niet gemakkelik te vangen, want de bevolking wou niet, dat hij gevangen werd, en verborg hem altijd en waarschuwde hem,
als er eens een nieuwe commandant van de Franse gendarmerie in al te grote ijver en onbekendheid met de zeden
en gewoonten van het land, een klopjacht op hem organiseerde.... En hij was een modern mens, want hij reed in
zijn eigen auto, en soms kwam hij daarmee zelfs in Ajaccio, richtte er een waar feest aan, trakteerde iedereen, tot
de gendarmen toe, en eerst als hij weer veilig en wel in
de wildernis van de maquis zat, kwam het uit, wie de royale
vreemdeling was geweest. Wonderlik la
nd, waar zulke romantiese toestanden nog mogelik zijn !.... En de vrouw had
niet gelogen of overdreven, dat bleek ons bij navraag in
Ajaccio duidelik genoeg. Toen wij afgerekend hadden, deed
zij ons uitgeleide tot voor de deur, en gaf ons ieder een
handvol appels mee om onderweg op te eten. Zij was een
beminnelike vrouw, en al de verhalen van mensen, die Corsica beter kennen, stemmen hierin overeen, dat de bevolking buitengewoon beminnelik is, ondanks de zonderlinge
gewoonten, die zij er op na houden in de omgang met elkaar, en hun verering voor de geliefde bandieten....

Met een vaart snorden wij de bergen weer af, en bij onze
aankomst aan de kade kregen wij een eigenaardig bewijs
van de waarheid der verhalen, die de vrouw in Bastelica
ons verteld had. Een gendarme maakte een praatje, en
vroeg waar wij heen geweest waren. Toen hij de naam
Bastelica hoorde, vroeg hij:
— Geen last gehad onderweg?
-- Last? vroeg ik terug. Hoe bedoelt u?
En toen vertelde de man, dat er de vorige dag op de weg,
die wij nu gereden hadden, een auto met vier Engelse
dames door bandieten was aangehouden. De dames waren
zorgvuldig uitgeplunderd, en juist toen dit belangrijke bedrijf zijn voltooiing naderde, waren er twee gendarmen
aangekomen, die in hun onschuld meenden, dat zij enkele
schurken op een ongeoorloofde daad betrapten en onmiskenbare bewijzen gaven, niet met zulke handelwijzen te
sympatiseren. Een gevecht was het gevolg geweest, waarbij
een der gendarmen sneuvelde, en de andere op de vlucht

gedreven werd. Overigens waren de Engelse dames zeer
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hoffelik behandeld, en zonder een schrammetje, hoewel
eveneens zonder een rooie centime, in Ajaccio teruggekomen.
— Jaja, meneer, eindigde de gendarme zuchtend zijn verhaal. Wij, Franse gendarmen zijn niet voor ons genoegen
op dit vervloekte eiland! We danken allemaal de hemel, als
we weer levend en wel in ons goeie vaderland terug zijn.
D'r blijft er nog al es een van ons in de strijd met die
bandieten hier. En het volk speelt met hen onder één
hoedje, dat is het moeilike voor ons. We worden verraden
en verkocht, niemand heeft wat met ons op.
Wij beklaagden de arme gendarme van ganser harte, maar
hij haalde de schouders op en zei goedmoedig tot besluit:
— Och.... wat wilt u.... 't is nou eenmaal je vak, hè....
Als chauffeur kun je ook verongelukken.... Allemaal een
kwestie van bof of pech, meer niet....
Ajaccio heeft ook nog een museum. Het museum van
Ajaccio is een humoristiese karikatuur van een museum.
Het is de allerkomiekste overdrijving van wat wanbegrip
van onze musea gemaakt heeft. De grote zaal is enorm
hoog, en de kolossale wanden zijn van onder tot boven
behangen met schilderijen, grote en kleine, en het moet
veel hoofdbrekens gekost hebben eer het vraagstuk was
opgelost, hoe al deze vierkantjes en rechthoeken waren
samen te brengen op die wanden, zo, dat er nergens een
onbenutte ruimte overbleef. Vermoedelik is er een wiskunstenaar of althans een geniaal oplosser van ingewikkelde puzzles aan te pas gekomen, maar het resultaat is
dan ook onberispelik. Wat er hangt weet ik niet meer:

het was niet om aan te zien, en zo verwarrend, dat je
maar niet eens probeerde om er iets van te onderscheiden.
Het belangrijkste werd trouwens de verzameling Napoleoniana geoordeeld: een machtige vitrine lag vol met voorwerpen, die getuigden van Napoleonverering op de een
of andere manier. Er waren natuurlik penningen, medailles,
miniaturen en zo in ontelbare hoeveelheden. Maar dan
waren er ook alle mogelike gebruiksvoorwerpen, die een
primitieve smaak en handigheid voorzien hadden van een
beeltenis van de grote keizer: tabaksdozen, lepels en vorken, messenhechten, snuif- en lodderijndoosjes, wandelstokken, kortom te veel om op te noemen en meestal volstrekt
onbelangrijk. Alleen was er een schaakspel van ivoor, waarvan de rode stukken voorgesteld werden door Napoleon,
zijn vrouw, zijn generaals en zijn garde: de witte stelden
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Henri IV en zijn kring voor. Er was nog een bijgalerij,
waar afgietsels van beelden vóór schilderijen stonden, maar
noch over de beelden, noch over de schilderwerken kan
ik u iets vertellen, want de galerij was zó donker, dat je
er niets kon onderscheiden.... Het was ongemeen vermakelik ! ... .
En na nog een kleine wandeling door het stadje, langs de
zee en de weelderige tuinen van enkele hotels, stapten wij
in de motorboot aan de kade, en stegen aan boord .... Wij
hadden ons laatste uitstapje aan wal gemaakt.... Het einde
van de reis was zeer nabij, was eigenlik al gekomen....
De tafel was die avond feestelik versierd, zoals toen wij
in Athene het costuumfeest vierden. Er was een bizonder
menu samengesteld, als wilden de koks voor het laatst
nog eens tonen, wat hun kunst vermocht. En de gemengde
stemming van weemoed om het naderend afscheid van
de boot en de reismakkers, en de stille vreugde van het
komende weerzien van vrienden en verwanten thuis was
overal merkbaar. Er was een soort feeststemming, maar
een luidruchtige feeststemming was het niet.... Het was
alsof de pistaches discreter knalden, en de schrik, die zij
verwekten was lang zo hevig niet en werd lang zo heftig
niet geuit als in Athene.
Een der gasten hield een geestige improvisatie, om de kapitein en zijn hele staf van medewerkenden te danken voor
al de goede zorgen, voor al de vriendelike tegemoetkomendheid, voor al de hartelike deelneming in de vreugden en
de minder plezierige dingen der reis. Luide bravo's onderstreepten deze dankbetuiging, en toen de kapitein opstond
om te antwoorden, werd hij met nieuwe bravo's begroet.
En hij ook sprak waarderende woorden van afscheid, en
het bleek, dat wij zeer hebbelike reizigers geweest waren,
niet overdreven lastig, goed gehumeurd en inschikkelik,
niet veeleisend en prettig in de omgang. Zo waren wij allemaal zeer tevreden over ons zelf en elkaar, en toen de
muziek het weemoedige „Til we meet again" inzette, knikten wij allen instemmend en hoopten van harte, dat het
maar spoedig mocht zijn.... Al vreesden wij zeer, dat het
nooit meer zou gebeuren....
Na tafel werden de prijzen der „competitions" uitgereikt
en die voor de bekroonde costuums van het bal, alle welke
prijzen door de „Meteor" beschikbaar gesteld waren, en
bestonden uit zilveren servetringen, damestasjes, flacons
met odeur, portefeuilles, en die de jury met toepasselike
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redevoeringen aan de gelukkige winnaars overhandigde.
Voor vele van de verwoede sportbeoefenaars moet dit het
hoogtepunt van de reis geweest zijn!....
Het was een vreemde avond, vol tegenstrijdige gewaar
iedereen deed zijn best om gewoon te zijn,-wordinge,
maar de meesten konden toch niet laten om telkens weer
te praten over wat hun geest het meeste bezig hield: het
afscheid morgen vroeg....
De laatste spullen gingen nu de koffer in. De koffers werden gesloten, het reiscostuum klaargelegd.... en voor de
laatste maal kroop ik in mijn genoegelike bedje, en sliep
aanstonds in, vermoeid en ondanks alles zielstevreden....
Dan kwam voor de laatste maal de steward mij met een
kop thee wekken. Maar hij hoefde mij niet meer geruststellend mee te delen, dat de zee „comme it faut" was,
want wij lagen al gemeerd aan de kade in Monaco ... .
En nu was dan de reis definitief ten
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De foto's van de platen 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 44, werden welwillend afgestaan door de Heer K. Knudsen, te Bergen in Noorwegen, die de
reis als scheepsfotograaf meemaakte; en van de platen 7, 8, 23, 27, 30,
31, 33, 36, 37, 38, 39, 42 door de Heer Wolff uit Frankfurt am Main.
Beide heren betuigt de schrijver bierbij nog eenmaal zijn hartelike dank
voor het prachtige materiaal.
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