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„Ndschangesi mooi schoenen poetsen. Ndschangesi mooi
schoenen poetsen. Zwarte schoenen, bruine schoenen, gele
schoenen.... Ndschangesi mooi schoenen poetsen. Gele
schoenen, bruine schoenen, zwarte schoenen.”
De jonge neger knielde tussen de stoelen en tafeltjes voor
zijn schoenpoetsersbankje, illustreerde zijn eenvoudige deun.
Hij poetste schoenen. „Hier neerzetten, schone dame, uw
kleine, kleine voetjes! Hier neerzetten!" Hij poetste de
zwarte schoenen, de bruine, de gele schoenen. Gele, bruine,
zwarte ... .
Nog geen half uur was hij op het terras van het café bezig,
nog geen half uur hanteerde hij in razend tempo zijn
borstels en reeds had hij het half dozijn overschreden. Was
het zijn vaardigheid, die zo in de smaak viel, de mooie
glans der schoenen of de zachte glans van zijn zwarte
gezicht? Zijn gezicht was zwart, heel zwart, zwarter dan
dat van andere negers. Ook zijn haar was kroeziger, zijn
lippen blauwer, dikker. In het donkere zwart vlamde voortdurend het wit van zijn ogen en van zijn tanden. Zijn lach
riep de herinnering op aan warme landen, zijn stem deed
denken aan kracht en zonneschijn. Zijn bewegingen waren
vlug en grappig als die van een jongen baviaan. Zijn rhyth,
mische en vlotte manier van werken lokte de schoenen: de
kleine schoenen, de grote, de zwarte, de gele, de rode, de
bruine. Van alle kanten kwamen ze, als kiezelstenen, voortgedreven door de rivier, die onstuimig van de bergen stroomt.
Een stille lach zweefde over de tafeltjes. Het volgend half
uur kenden hem reeds alle bezoekers en ze neurieden reeds
zijn gezang in gebroken Frans een nieuwe „Schlager".
„Ndschangesi mooi schoenen poetsen .... mooi schoenen
poetsen." Het was niet gemakkelijk dit „Ndschangesi" uit
te spreken. „Ndscha/ngeísi." De Parijzenaars en ook de
vreemdelingen moesten zich lang inspannen om het te leren.
Maar ze leerden het. Ze spraken het niet zo natuurlijk en
melodisch uit als hij, maar ze spraken het uit. Ook van de
verste tafeltjes riep men al:
„Ndschangesi! Hier Ndschangesi! Daar Ndschangesi!"
„Dadelijk, schone dame", riep de zwarte schoenpoetser
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vrolijk. „Dadelijk, dadelijk, grote, sterke monsieur! Ndscha%
ngesi is dadelijk klaar. Kwosso! Kwosso! Een, twee! Nu
komt het fluweel, nu het wildleer. Huhu! Huhu! Klaar."
Hij imiteerde het schurend geluid der borstels: „Kwosso!
kwosso ! ", het stroeve schuiven van de lerenlap: „S jip ! s jip !",
de zachte zuchtjes van de fluwelen doek: „S j is j o ! s j is j o !",
blies zijn krachtige adem op de schoenen: „Huhu, huhu!",
streek er nog even met het flanel overheen, hield de hand
op, grijnsde en schoof zijn bankje een tafeltje verder.
„Wie volgt, dames en heren? Hier, juffrouwtje, met uw
kleine, kleine kano!.... zo, grote heer, zo.... Wat heeft
u mooie, sterke voeten! Als een olifant!"
Hij werkte gelijkmatig als een machine. Hij knielde neer,
keek op, antwoordde zijn klanten:
„Jawel, kort geleden uit de Franse Kongo.... Negentien
ben ik, ja, j negentien.... Twee weken na de grote regen
tijd. Van Banza Ntombo te voet naar de zee, toen met een
schip en toen met de trein.... Ja, goede heer, die zijn daar
gebleven. Drie zwarte meisjes. De ene liep me na. Ik joeg
haar terug. „Mars, terug, Longologa, blijf jij maar in Banza
Ntombo...." Banza Ntombo is mooi, heel mooi. Maar
Parijs! Oho Parijs! Banza Ntombo ligt laag, helemaal onder
in de oven. Parijs hoog, heel hoog, dicht bij de sterren....
Jawel, engeltje, Ndschangesi poetst ook rode schoenen.
Daar ligt de rode borstel. Bij mevrouw Picpus heeft hij het
geleerd, in Banza Ntombo. Mevrouw Picpus, aha, die kon
alles."
Niemand begreep volkomen wat hij zei, maar ieder luis
terde glimlachend en knikte instemmend. Na het vijftiende,
twintigste, vijfentwintigste paar was hij nog fikser en vrolij%
ker dan bij het eerste. Hij knielde niet meer op de
harde stenen van de boulevard hij vloog. De borstels
flitsten, de doeken fladderden als vleugels. De eerste dag,
dat hij er op uitgetrokken was, was een dag van ongehoord
succes.
Negen weken lang had hij er niet aan durven denken, dat
het geluk hem zo zou worden toegeworpen in de stad der
duizend wonderen. Kauwi en Boeboeloe hadden niet willen
.
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geloven, dat ook hij iets kon. Kauwi poetste schoenen aan
het Gare de l'Est, „de schoenen van heel Europa en van het
Turkenland", zoals hij placht te zeggen. Boeboeloe had zijn
„zaak", een grote, grijze leunstoel en een klein, grijs
schoenenbankje, vóór het Palais Royal. Er was wel geen
koning meer in het paleis, maar het heette toch het konink,
lijk paleis. En als men Boeboeloe daar laat werken, wat
betekent dat? Dat Boeboeloe een meester is in het schoen.
poetsen. Ndschangesi had lange tijd met groot respect tegen
Kauwi en Boeboeloe opgezien. Met plankenkoorts, met angst
in het hart had hij het gewaagd hun borstels en lappen, krijt
en vlekkenwater aan te raken als ze eens naar een koffie'
huis of een ijsstalletje liepen en hem voor een kwartiertje
bij leunstoel en schoenenbankje achterlieten. Maar na de
eerste kleine successen had hij reeds de Parijse kunstgrepen
te pakken en zijn zelfvertrouwen, dat hij sinds het verlaten
van Banza Ntombo verloren had, keerde langzaam terug.
„Ik wil ook schoenen poetsen", zei hij op een avond tegen
zijn beschermers. Kauwi en Boeboeloe brulden van het
lachen om zoveel vermetelheid. „Dat moet men toch kun,
nen!" antwoordde de strenge Boeboeloe en Kauwi trok de
dikke onderlip omhoog. „Heb je dat misschien in het huis
van mevrouw Picpus in Banza Ntombo geleerd?"
Spoedig zag Ndschangesi in, dat het huis van mevrouw
Picpus, jazeker, van mevrouw Pispus, een prima school voor
hem geweest was. Mevrouw liet haar schoeisel en dat van
haar drie dochters uit Parijs komen en wanneer Ndschangesi
bij het poetsen ook maar nog zo'n klein vlekje op de
schoenen liet zitten, dan vloog onmiddellijk de zware hand
van de strenge madame omhoog. Ndschangesi lacht, als hij
aan die oorvijgen denkt. Oorvijgen zijn de beste leer.
meesters. Kauwi en Boeboeloe hebben nooit kennis gemaakt
met de handen van mevrouw Picpus; maar dat is aan hun
schoenpoetsen ook wel te zien. Zeker, ook zij poetsen
schoenen. Ze hebben wel twintig verschillende soorten
schoensmeer, was, vlekkenwater en terpentijn, verder flesjes
benzine, staalborstels, leren lappen, flanel, lang, en kort
harig pluche. Maar als hij hun werk goed bekijkt en er over
,
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nadenkt, is er toch altijd iets niet in orde. Of de hak bleef
ongepoetst, of de neus glom niet, of de benzine heeft een
vlek achtergelaten. 0, nu weet Ndschangesi, dat zowel
Kauwi als Boeboeloe bij hem vergeleken knoeiers zijn. Te
vergeefs poetst de ene aan de poort van de wereld en de
andere voor het paleis van de dode koningen.... Kauwi en
Boeboeloe moeten daar ook wel iets van gevoeld hebben....
Maar ze lieten natuurlijk niets merken. Ze wilden niet, dat
ook hij in de straten van Parijs schoenen poetste. Twee uit
Banza Ntombo is genoeg. „Ga jij maar voor het station
staan", raadde Kauwi hem aan, „en vraag de mensen of je
hun koffer mag dragen. Je schouders zijn sterk genoeg."
Maar in de loop van veertien dagen vertrouwden hem
slechts één of twee hun koffer toe: toen kon hij de buikriem een mooi stukje aanhalen.
Boeboeloe zag, dat hij zorgen had en zei: „Als je beslist
schoenen poetsen wilt, ga dan naar een hotel en meld je aan
bij den portier! Na een jaar of vijf kun je dan ook zelf ,
standig worden. Natuurlijk als je het vak goed kent."
Maar in het hotel zei men hem: „Het spijt me, monsieur,
we zijn al voorzien".
„Als ik het vak goed ken", lachte Ndschangesi bij het
derde dozijn. „Kijk maar eens Kauwi! Kijk maar eens
Boeboeloe!" Kauwi en Boeboeloe konden het niet zien.
Kauwi stond op zijn post aan het Gare de 1'Est, Boeboeloe
bij het Palais Royal en Ndschangesi werkte voor het café
in Montparnasse. Maar Ndschangesi had het gevoel, alsof
zijn beide landslieden toch toekeken, toekeken met opge'
trokken neus, omdat hun de hele zaak niet aanstond.
Die Ndschangesi kan wat. Dit was zijn beroep, dat liet
hij zich niet uit het hoofd praten. Aarzelend, zonder veel
animo was hij naar de hotels gegaan, waarvan Boeboeloe
de adressen uit een groot, dik boek had overgeschreven en
telkens als men hem wegstuurde, was hij blij. Hier en daar
zei men hem: geen werk, nu is het zomer, komt u in de
herfst maar terug. Dat vertelde hij dan aan Boeboeloe en
Boeboeloe noteerde zorgvuldig in zijn zakboekje, waar
Ndschangesi zich in de herfst had aan te melden. Maar
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Ndschangesi dacht er niet aan. Hij had niet de minste lust,
vijf jaren te leren, terwijl hij er toch alles van wist en het
hele vak door en door kende. Een leunstoel op straat kan
hij zich natuurlijk nog niet permitteren, dat wist hij. Dat kan
hij eerst als hij in het leger gediend heeft en de hoge omes
hem kennen en protegeren. Daarvoor zou ook het geld niet
voldoende geweest zijn, dat mevrouw Picpus hem als loon
heeft uitbetaald voor zijn zeven jaren werken. Negen weken
in Parijs kosten haast evenveel als zeven jaren in Banza
Ntombo.
Maar hij had nog wel voldoende om het noodzakelijke
gereedschap te kopen: een klein kistje, dat tegelijk voeten
bankje was en aan de zijkant geopend kon worden. Daarin
zaten de borstels, de potjes schoensmeer, de fluwelen en
flanellen lappen. „Schoffie!" schold Boeboeloe, maar er
klonk iets meer welwillendheid in zijn stem dan tevoren, „je
hebt ons gereedschap en onze beroepsgeheimen afgekeken,
hè? Nu goed, maar dat is nog lang niet alles. Het is niet
voldoende, dat men iets van de schoenen afweet, men moet
ook de mensen begrijpen, die ze dragen. Handelsgeest moet
je hebben, mijn jongen, Parijs is niet Banza Ntombo."
Daarin had Boeboeloe wel gelijk. Drie weken lang wilde
het Ndschangesi niet uit de gedachten, dat Parijs niet Banza
Ntombo is. Intussen verdiende hij nauwelijks zoveel als hij
en zijn borstels nodig hadden. Afgunstig dacht hij aan de
goede handelsgeest van Kauwi en Boeboeloe en aan het
succes, dat zij hadden weten te bereiken.
Kauwi kleedde zich als een echte mijnheer. 's Avonds, als
hij zijn standplaats verliet, ging hij naar het koffiehuis aan
de overkant. De waard gaf hem de sleutel van de kast.
Kauwi waste zijn handen en gezicht met fijne, welriekende
zeep, poetste zelfs zijn tanden, deed zijn werkkleren uit en
trok een herencostuum aan: een broek met scherpe vouwen,
gele schoenen, een wit vest, een gouden ketting op het vest
en een gouden horloge in zijn vestzak. Als hij dan zijn hoed
opzette en de wandelstok in zijn gehandschoende hand liet
ronddraaien, dan stapte hij de straat op als een wasechte,
Amerikaanse neger, die naar Parijs kwam om zijn schoenen
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te laten poetsen. Hij was zwarter dan de Amerikaanse
gentlemen, maar toch al iets lichter dan Ndschangesi en
Boeboeloe. „Dat komt van de vele zeep", zei Kauwi, „de
toiletzeep en de scheerzeep. Een gentleman moet niet zuinig
zijn met zeep."
Kauwi zat avond aan avond in het negercafé en danste
met zijn vriendin Ninette op de klanken van de electrische
piano. Ninette was een mooi, blank meisje. Haar gezicht
was door de vele poeder nog blanker. Ze had twee gouden
tanden van echt goud. Haar grote mond maakte ze met
schmink klein en rood.
Toen Ndschangesi aankwam, streelde ze hem over de
wangen en zei: „Heb je veel geld uit Senegal meegebracht,
mijn mooie zwarte lammetje?" Het scheelde niet veel of
hij had haar zijn beurs laten zien, maar Kauwi schreeuwde
hem toe in het Kakongoïsch, opdat Ninette het niet zou
verstaan: „Ik sla je de hersens in, Ndschangesi, als je haar
geld durft te geven. Ze krijgt genoeg van mij." Ndschangesi
liet zijn geld niet zien en trok zich van Ninette terug. Vaak
had hij het gevoel alsof zij zich slechts tegen hem aanvlijde
om zijn zakken te kunnen betasten. Als hij het geld op een
veilig plekje had kunnen opbergen, had hij zich graag meer
met haar ingelaten. Hij danste toch ook met haar, als ze
hem riep, want bij al haar hebzucht had Ninette een goed
hart. Ook was ze veel mooier dan de meisjes uit Banza
Ntombo en als ze lachte, klonk het schril als de electrische
piano.
Maar Boeboeloe waarschuwde hem voor Ninette. „Zo
een is niets voor ons. Wie zich met dat soort inlaat,
is voor altijd verloren. Ook Kauwi zal het nooit tot iets
brengen. Al verdiende hij ook tienmaal zoveel, dan lapte hij
toch alles er door met Ninette en omdat hij de mijnheer
wil uithangen."
Boeboeloe leefde heel zuinig. Hij woonde op een goedkope kamer in St. Ouen, een voorstad in het Noorden van
Parijs. Hier kocht hij ook zijn kleren op de markt bij joodse
uitdragers. Hij ging maar zelden naar het negercafé en
besteedde ook niet veel geld voor zeep.
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„Een neger wordt nooit echt vuil", zei hij met een brede
grijnslach, „het is voldoende, als hij zich behalve op Zondag,
nog één keer in de week goed wast." Hij plakte zijn haren
niet glad met dure pomade, maar liet ze vrij en ruig krullen.
Hij placht zich slechts eens in de drie dagen te scheren,
maar zijn baardgroei was ook zeer gering. Van zijn snor
had hij voor niets ter wereld afstand gedaan. „Dat is het
sieraad van den neger!” Dit sieraad bestond uit een paar
dunne vlokjes haar boven zijn dikke bovenlip, die Boeboeloe,
om ze beneden de mondhoek te krijgen, voortdurend met
zijn vingers omlaag trok. Ze glommen ook altijd van de
verschillende schoencrêmes en wassoorten.
Boeboeloe verdiende goed geld, maar hij stapelde de ene
franc op de andere en bracht het geld naar de spaarbank.
„Als ik tienduizend heb", zei hij, „ga ik terug naar Banza
Ntombo, koop een huis in het mooie land van de Babwende,
een stuk land en een stevig, zwart meisje, dat op het land
werkt en mijn schoenen poetst." Boeboeloe was verstandig
en van heimwee vervuld. Ndschangesi, die uit Banza
Ntombo naar Parijs gekomen was, omdat hij daar in de
warme streken naar de koele sterren verlangde, weifelde
lang tussen Kauwi en Boeboeloe. Wiens leven is mooier?
Het leven van Kauwi stond hem meer aan. Maar Kauwi
had bloeddoorlopen ogen, als hij hem met Ninette zag
dansen of als Ninette even naast hem zat, hem iets in het
oor fluisterde, zijn haar streelde. Boeboeloe hield hem steeds
de wijze spreuken uit Banza Ntombo voor. Tenslotte ging
hij bij Boeboeloe in St. Ouen wonen en betaalde den jood
Ephraïm veertig francs huur in de maand.
Maar Kauwi en Boeboeloe hadden het gemakkelijk. Sinds
jaren leefden ze in Parijs, hadden ook als soldaat in Frank
rijk gediend. Ze wisten reeds, hoe men met mensen moet
omgaan, hoe men ze met mooie woorden naar het schoem
bankje lokt, hoe men voornaam en hoffelijk met hen spreekt,
hoe men hun vijftig centimes plus de fooi voor een kleinig
heid uit de zak haalt. Ndschangesi bezat deze hoge bescha
ving nog niet. Hij wist, dat hij nog jaren nodig had om dat
alles te leren en om zo te worden als zijn beide landslieden.
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In de eerste weken voelde hij zich vreemd in de reus ,
achtige stad vreemd wild in een vreemd woud. De mensen
gluurden onder de breedgerande, strooien hut, die hij als
hoed op het hoofd droeg, lachten, keken hem na, lachten
weer. En hij begon zich te schamen, dat hij zo heel, heel
zwart was. „Dat is niet goed", zei Boeboeloe verwijtend en
enigszins vaderlijk, „wie zich schaamt, omdat hij zwart is,
die wordt nooit van zijn leven een behoorlijk schoenpoetser."
Vandaag begreep hij voor het eerst, wat een geluk het is,
neger te zijn. Vooral wanneer men een meester is in het
schoenpoetsen en als schoenpoetser zijn geluk probeert. De
schone Amerikaanse zat op de boulevard aan het cafétafeltje
het was een zachte, zonnige middag in September hij
stond op de rand van het trottoir en keek telkens weer naar
haar mooie, kleine voetjes. Hij bekeek de zwarte schoenen,
op de schoenen zat stof en hij wist zelf niet waarom —
hij dacht aan zijn vaderland, aan Banza Ntombo. Twee
jonge bamboestengels staan in de gloeiende hitte, geurige
winden waaien, als had juist de regentijd opgehouden en als
laaide de lente in volle kracht op.
Hij voelde zich vermoeid en ging op zijn kist zitten, keek
naar de twee kleine, stoffige schoenen, twee zwarte duiven,
waarop de rijp gevallen was en daarboven de twee zijïge
bamboestengels, die zich verhieven naar het licht. Het is
hem te moede, alsof iemand hem dwong van zijn kistje op
te staan, naar het tafeltje toe te stappen, een diepe buiging
te maken: „Uw schoenen, schone dame!" De schone, rood ,
harige dame moest vandaag veel gewandeld hebben, niet in
de stad, maar ergens op de straatweg buiten de stad; in de
stad komt dat witte stof niet voor. Hij vond de moed niet,
naderbij te treden. Over enige jaren, als Parijs aan zijn
gezicht gewend zal zijn, zal ook hij meer moed hebben.
Overigens is het ook niet van zoveel belang voor hem, van ,
daag te werken. Hij heeft nog een paar francs in zijn zak.
Nu is hij moe. Men moet hem met rust laten. Het is goed,
hier te zitten en niets te doen dan te kijken naar die twee
met stof bedekte duifjes, misschien komen ze ook van zelf
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naar hem toe. Hij moet denken aan juffrouw Zizi, de oudste
dochter van mevrouw Picpus. Juffrouw Zizi is al zestien
jaar. Zondags trekt ze de katoenen kousen uit en de zijden
kousen aan, omdat ze naar Oedinga gaat, om de familie
Kruger op hun farm te bezoeken. Juffrouw Zizi is Zon .
dags zeven maal mooier dan in de week, maar ze is ook
zeven maal zo trots. Deze voetjes zijn niet trots en toch zijn
ze zeven maal zo mooi als de Zondagse benen van juffrouw
Zizi. Ook deze kousen zijn mooier, het zonlicht glijdt er
langs als langs een bamboestengel. Maar nu staan ze juist
in de schaduw.
„Hé, nigger! Hallo!"
De stem doet Ndschangesi opschrikken. Hij springt op,
pakt zijn kistje, doet vier of vijf lange passen en blijft staan
voor de glanzende bamboestengels, voor de met stof be'
dekte duifjes.
„De schoenen dame?"
„Maar mooi glanzend!"
„Ja, dame."
„Minstens zo glanzend als jouw tronie."
„Ja, dame."
„En zo zwart."
„Ja, dame."
„Ja dame, ja dame. Zeg: yes, miss."
„Ja, dame, yesmiss."
Dat was geluk! Hij had zich niet eens behoeven aan te
bieden. Het was voldoende geweest, dat hij naar de
schoenen keek en naar de schitterende bamboestengels. Het
meisje begreep zo, wat hij wilde. Een goed mens, die miss!
En zo verstandig! En wat praat ze lief, terwijl hij zijn werk
doet!
„Bij ons in Amerika zijn de negers zo zwart niet".
.,Ja, dame. Daar zijn ze bruin, als de schoenen, die ze
dragen."
„Yes. Kun je ook bruine schoenen poetsen?"
„Ja, dame. Yesmiss. Ook bruine. En ook gele."
Vol ijver gooit hij zijn borstels heen en weer. Telkens kijkt
hij op naar het rode mondje, naar de donkerbruine ogen,
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naar de schitterend witte tanden en antwoordt met haast
vrome deemoed.
„Ben je altijd zo zwart?" vraagt het meisje.
„Jawel, yesmiss, altijd, schone dame."
„Je liegt, zwarte duivel, 's nachts ben je nog zwarter."
„Yesmiss, 's nachts ben ik nog zwarter."
Het meisje lacht vrolijk. Ndschangesi voelt zich gelukkig,
dat hij het meisje heeft doen lachen. Wat lacht ze mooi!
Als mevrouw Picpus om zijn woorden lachte of Zizi, was
hun stem als azijn. Deze lach is als rum met honing.
Hij spant zich erg in, opdat ze tevreden zal zijn over zijn
werk. Hij gebruikt verschillende borstels en verschillende
soorten schoencrême; neemt de fluwelen doek, huhu, ademt
op de schoenen en wrijft ze zachtjes op met de wollen lap.
Het meisje strijkt hem over het haar en zegt plagend:
„Waarom heb je een borstel nodig, nikker, als je zo'n
hooischelf hebt?"
Ndschangesi kijkt haar vragend aan. Het meisje zegt
schertsend en ietwat uitdagend:
„Kun je daarmee niet borstelen?"
„Daarmee ook", antwoordt de neger met stralende ogen.
Bliksemsnel schuift hij achteruit, drukt zijn hoofd op de
schoenen en borstelt ze met zijn wollige, kroezige haren.
Zijn vlugheid verbaast het meisje, verbluft kijkt ze naar
het lenige bewegen van den jongen neger. Zijn ruggegraat
buigt als jong riet. Ze nijgt voorover en begint nerveus te
lachen.
Over Ndschangesi's hoofdhuid, over zijn hele lichaam
loopt een vreemde koud'warme huivering.
De miss lacht nog steeds en deze honingen-rum4ach
deed zijn bloed sneller stromen.
„Naf f !" zegt het meisje plotseling. „Genoeg", en trekt
haar voet terug. Ze kijkt naar haar schoenen en zegt boos:
„Als ik geweten had, dat die borstel zo vuil was .... Nu
kun je meer opnieuw beginnen, nikker!"
De jongen kijkt met een bedrukt gezicht naar het meisje
en dan naar de schoenen. Zijn haar was vol stof; hij had
de schoenen werkelijk vuil gemaakt.
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„Dadelijk zullen ze weer mooi zijn", zegt hij.
Haastig bewerkt hij de schoenen opnieuw met borstels en
lappen, buigt zich erover heen, ademt er op, spreidt al zijn
kunde ten toon. Alsof hij voelt, dat er nu alles van af hangt.
Het meisje drukt hem een tien'f rancsbil j et in de hand,
roept den kellner, trekt haar mondje in de plooi, zet haar
hoed op het weerbarstige rode haar recht en trippelt vlug
weg. Een grote, blauwe auto staat naast het trottoir. Ze stapt
in, legt haar kleine, gehandschoende hand op het stuur en
tuff! .... weg is ze.
Ze was reeds lang verdwenen, maar Ndschangesi voelde
zich nog steeds zalig gelukkig, alsof hij haar voor zich zag.
Een goede demon heeft hem gegrepen en voert hem een
nieuw leven tegemoet.
Hij schoof zijn schoenbankje verder en wist meteen wat
hij de mensen hier te zeggen had.
„Ndschangesi mooi schoenen poetsen. -- Ndschangesi
mooi schoenen poetsen. Zwarte schoenen, bruine schoenen,
gele...."
Ongelooflijk sterk voelde hij zich.
„Tweeduizend paar schoenen zal ik vandaag mooi schoon
poetsen!” zei hij tot zich zelf.
De mensen luisterden. De mooie vrouwen en de voorname
heren zetten gehoorzaam hun voeten op zijn bankje.
Ndschangesi zong en werkte. Hij voelde zich op weg naar
het geluk.
Hij draafde door de nachtelijke straat en voelde lust voor
iedere gaslantaarn en booglamp de hoed af te nemen. Giste ,
ren nog keken hem deze lichten zo vreemd aan, nu knip ,
ogen ze vriendelijk tegen hem. De Amerikaanse heeft hem
tien francs gegeven, opdat hij blij zal zijn en gelukkig: tien
francs! Daarvoor had hij twintig paar schoenen moeten
poetsen, niet maar één paar.
Ndscholo, ndscho, ndscholo, ndscho, ndscholo, ndscholo,
ndscholo, ndscho....
Het rinkelen van het geld wekte de herinnering aan oude
liederen uit de Kongo. Hij neuriede stil en innig voor zich
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heen met steeds krachtiger rhythme. Plotseling zag hij bij de
voet van een gaslantaarn twee paar schoenen. Ze stonden
daar dicht tegen elkaar aangedrukt: een paar fijne schoenen
en een paar stevige schoenen. De kleine, zwarte en de brede,
bruine dicht tegen elkaar aangevlijd. De bruine kende hij
niet, de zwarte herkende hij onmiddellijk: de fluwelig/zwarte
duifjes. Ook het vervolg kende hij: de schitterend ranke
bamboestengels. Het gezicht kon hij niet zien, het vlijde
zich tegen een ander gezicht en het geheel was diep bescha/
duwd door een breedgerande, zwarte mannenhoed.
„Ndschangesi gaat naar huis, slapen!" zei hij gelaten, half
tot zichzelf en wilde zich omdraaien, mars, vooruit! Hij zou
ook gegaan zijn, als hij niet plotseling bemerkt had, dat de
grote, bruine schoenen op de kleine, zwarte trapten. De
zwarte merkten dat helemaal niet. Meteen stonden de bruine
er weer naast, maar op één van de zwarte bleef een grote,
grijze vlek achter. Oho, dat fluwelen duifje! Ndschangesi
rukte de doeken uit de kist en „Pardon, schone dame",
reeds knielde hij neer voor de vuile schoen.
„Maak dat je wegkomt, zwarte duivel", riep een diepe
mannenstem geërgerd. „Loop naar de hel!"
Vlug veegde hij de schoen af, trok zich deemoedig terug.
Hij wilde weggaan. Maar de miss herkende hem.
„Kijk eens, dat is die neger met de borstelkop, die van ,
middag op het terras van het Dóme.caf é mijn schoenen
poetste."
„Ndschangesi uit Banza Ntombo", zei de neger en hij boog
eerbiedig voor de breedgerande mannenhoed.
Onder de hoed keek een kleine, asblonde baard uit, een
kleine, harde mond en een smalle, blanke neus. De mond
vertrok en de neus werd breder. De man ergerde zich niet
meer, hij glimlachte. Hij wilde den zwarte geld geven.
Ndschangesi trok zijn hand terug.
„De dame heeft al betaald", zei hij zacht. Hij hurkte neer,
borg zijn lappen weer weg.
„Very nice!" zei het meisje glimlachend.
Toen de neger zich oprichtte, reikte zij hem de hand.
„Goederenacht, mister Ndschangesi!"
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„Goedennacht, schone dame, yesmiss.”
Hij werd verlegen. Hij keek naar zijn hand, waarin één
ogenblik het mooie, blanke handje van de miss rustte. En
hij schaamde zich, dat zijn hand zo ruw, zo vuil was. Hij
veegde hem vlug aan zijn broek af.
Het meisje lachte, de man glimlachte en Ndschangesi
voelde, dat hij een domheid begaan had. Hij had zijn hand
moeten afvegen, voordat hij hem de miss toestak.
„Wat zou je er van zeggen, André", wendde het meisje
zich tot den man, „als we hem een glas cognac aanboden?"
De man bekeek den jongen van het hoofd tot de voeten.
„Een grappige knul", antwoordde hij. „Lijkt me wel in,
teressant."
Zij nodigde Ndschangesi uit, mee te gaan naar een klein
café in de buurt.
„Yesmiss", antwoordde hij.
De man bestelde cognac en koffie. Ndschangesi ging naar
de keuken, vroeg om zeep en waste zijn handen. Toen hij
terugkwam, stond de dampende koffie al op de tafel en
daarnaast een fles goudgele cognac. Hij ging enigszins on,
handig zitten. Men moest lang aandringen voor hij eindelijk
toetastte. Het meisje glimlachte tegen hem, klonk met hem,
schonk opnieuw in. Haar hand was teer, haar vingers lang en
dun, ze droeg een ring met een grote, rode steen. Ndschangesi
ontdooide. De kellner schakelde de radio in. Dikke saxofoons
en grote horens begonnen met diepe, warme stem te zingen
alsof ze met elkaar spraken. Het hart van den zwarten
schoenpoetser dook onder in de golven van de vreemde
muziek.
De man keek onderzoekend naar het gezicht van den
neger en naar het gezicht van het meisje. Het meisje stelde
voortdurend vragen en probeerde hem aan het spreken te
brengen. Ndschangesi vertelde van zijn leven.
In Banza Ntombo en ook hier in Parijs wordt hij Ndschan'
gesi genoemd. Maar hij heeft ook een blanke naam. Toen
hij acht jaar oud was, bracht zijn moeder hem naar monsieur
Lyon, den missionaris, die hem tot het blanke geloof be,
keerde. „Van nu af aan", zei de lieve, eerwaarde heer, „ben
2
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je een schaapje Gods en heet je Naftali." Zijn moeder had
gelachen en hem ook later altijd bij zijn zwarte naam ge'
noemd: Ndschangesi, Ndschango. Zijn broer Mirimo, zijn
zuster Bibbi, zijn oom Jellala, zijn vader Liala Oela en zijn
vrienden Zambizambi, Timboté en Kebabota, de vader
van Kebabota, de grote trommelslager, de oom van Zambi%
zambi en van Longologa, de Kongoschipper . Kikwi, tante
Oembi en tante Imbi, allen noemden hem Ndschangesi. Al%
leen monsieur Picpus, de goede heer, had altijd Naftali gezegd. Maar monsieur Picpus kreeg de „grote koorts" en
stierf. Madame Picpus was zeer streng en zei nooit Naftali.
Ook Zizi zei dat nooit en ook haar beide jongere zusjes niet.
Drie jaren zong hij voor monsieur Lyon in de kerk. Ook was
hij langer dan een half jaar leerling bij een tovenaar geweest,
niet bij den groten Kongo%magiër; de Kongo%magiër woont
in de watervallen van de grote rivier; nog nooit hebben men%
senogen hem gezien. Hij was in de leer bij den dorpstovenaar
Khoalakoe. Monsieur Lyon was daarover zeer boos, want
monsieur Lyon wilde hem naar Boeta sturen, naar de zwarte
priesterschool. „Ik wil, dat je een dienaar van Jezus Christus
wordt, maar je gaat naar den antichrist?" Maar ook Khoala%
koe was boos op hem om zijn verkeer met den wierookvreter (zo noemde hij monsieur Lyon altijd) en om zijn blan%
ken God en omdat hij altijd naar de grote geheimen vroeg.
Tenslotte joeg de medicijnman hem weg, zonder hem iets geleerd te hebben en hij had hem gezegd: „Nooit zul je leren,
domme papzak, hoe men uit niets geld maakt." Dat was
vijf weken na de besnijdenis. Toen ging hij naar mevrouw
Picpus en maakte geld uit niets. Voor zeven jaren dienst
kreeg hij meer dan tweeduizend francs uitbetaald. In de
school van Banza Ntombo leerde hij lezen en schrijven; hij
las en vertaalde altijd de brieven van Kauwi en Boeboeloe.
Eens, voor de rijstoogst en na het aftappen van de rubber,
kwam er een grote, harde brief uit Parijs voor de moeder
van Kauwi. Het was een fotografie. Kauwi stond daarop met
een gouden ketting op zijn buik en een blank meisje aan zijn
zijde. Hij schreef, „dat is mijn meisje Ninette". Heel Banza
Ntombo was stom van verbazing. Madame Picpus en haar
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dochters lachten. Sindsdien kon hij madame Picpus en haar
dochters niet meer uitstaan. Ook Zizi niet. De moeder van
Boeboeloe en ook Ndschangesi's moeder scholden op Kauwi
en de andere vrouwen ook. Op het portret naast Kauwi had
een negermeisje moeten staan. Maar Kauwi's moeder keek
maar voortdurend naar de foto en huilde en lachte. In die
tijd nam hij het besluit naar Parijs te gaan. Madame Picpus
schold hem uit en sloeg hem om de oren, zijn moeder huilde
en jammerde, monsieur Lyon schudde het hoofd en zweeg.
Zo ging hij naar Parijs.
„ ery interesting", zei het meisje. „Wat
at zeg jij er van,
André?"
De man haalde een schetsboek uit zijn zak, schoof wat
achteruit en begon Ndschangesi te tekenen. Zijn ogen waren
gloeiende kolen. Nu kneep hij de oogleden samen en de
gloed straalde nog sterker. Bij de ooghoeken vertoonden zich
diepe rimpels, in zijn blonde baard en hoofdhaar glansden
zilveren draden. Hij antwoordde, zonder zijn sigaar uit de
mond te nemen:
„Niets, miss Annabell. Bij jullie in Boston zou je het zeker
niet wagen, je met zo'n zwarten kerel te vertonen."
„In Boston ook niet met jou, André."
De man lachte. Het meisje stak een cigaret op en hield
Ndschangesi haar kleine, gouden sigarettenkoker voor.
„Ik zal zo vrij zijn ", stotterde hij en schoof de cigaret be'
hoedzaam in het bovenzakje van zijn vest.
„Wanneer ik als maagd naar Boston terugkeer", ging het
meisje voort en zij lachte schril, „zal ik ze volgens de voors
schriften weer verafschuwen. Maar ik zal ook voortaan de
muziek verzamelen van hun liederen en koralen. Weet je,
André, ook dezen Afrikaan zou ik graag bij mijn zeldzame
gramofoonplaten hebben. Wonderlijk en origineel! Ik begin
te geloven, dat de negers ook mensen zijn."
De man was klaar met zijn schets. Hij hield hem de
miss voor.
„Meesterlijk!" zei ze dwepend en reikte Ndschangesi de
tekening.
„Hoe vind je j negertje?"
,
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De neger bekeek de grote, zwarte vlek en daarin de hel,
witte plekken: het wit van de ogen en van de tanden. Hij
grijnsde:
„Ndschangesi mooi. Zeer mooi Ndschangesi."
Hij keek het meisje in de lachende ogen en voegde er ver,
klarend aan toe:
„Mooi zwart."
Hij knielde voor den schilder neer en poetste uit dank,
baarheid zijn schoenen mooi glimmend. De miss streek hem
over zijn haren en hij voelde een heftig verlangen met zijn
wollige haar haar schoenen te borstelen. Ze lachte; haar lach
wond hem op en ontroerde hem en plotseling moest hij
denken aan de hete zon van Banza Ntombo, aan zijn kinds%
heid, aan de warmte van de moederborst en aan de melk,
die smakelijk uit de moederborst vloeit.
Voordat hij wegging, vroeg de schilder hem, of hij goede
zaken deed, hoeveel hij dagelijks verdiende. Ndschangesi
greep in zijn zak en rammelde met het geld.
„Vandaag heb ik zowat veertig francs verdiend. Of nog
wel meer. Misschien vijfenveertig."
„Mooi. En is het moeilijk werk?"
„Het makkelijkste dat er bestaat." Bescheiden maar zelf,
bewust voegde hij er aan toe: „Als je het vak tenminste
verstaat."
„Als ik je nu vijftig francs gaf voor een halve dag?"
„Voor schoenen poetsen?"
„Neen, bij mij moet men alleen staan."
„Alleen staan?" Ndschangesi begreep het niet. Een halve
dag staan en daarvoor vijftig francs? Hij dacht na en plotse,
ling klaarde zijn gezicht op: „O, aan de deur staan, in livrei?"
„Wel neen", lachte de schilder, „midden in de kamer
staan, naakt."
Nu begreep de neger er nog minder van, maar de schilder
gaf zich niet de minste moeite hem de zaak duidelijk te
maken. Hij wendde zich tot de miss:
„Een geweldig object. Die.... hoe heet hij ook weer?"
„Mister Ndschangesi", zei de miss.
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„Naftali", zei de schoenpoetser zacht.
„Die Naftali.... een krachtige, jonge gestalte, enkel zwart
en spieren.... staat achter je. Annabell, jij bent het licht,
hij is de schaduw."
„Very nice", riep het meisje enthousiast. „Het licht en de
schaduw!"
De ogen van den schilder straalden. Enthousiast tekende
hij grote lijnen in de lucht.
„Hier! Zie je? Dat hier ben jij en dat is de neger....
Schitterend!”
Hij keek het meisje in de ogen en zijn stem sloeg plot ,
seling om.
„Ik hoop, Annabell, dat je je niet zult generen."
Miss Annabell trok minachtend haar lip op: „Voor een
neger?" Zij dacht een ogenblik na. „Maar je moet me be'
loven, André, dat het schilderij niet naar Boston gaat en
ook niet naar Baltimore."
De schilder trok de schouders op.
„Kan ik beloven, dat het niet wereldberoemd wordt?"
„Dan mag het vooral niet op me lijken. Wat denk je wel?",
ze maakte een verontwaardigd afwerende handbeweging en
trok de dunne, rosse wenkbrauwen samen. „Mijn goede
naam...."
Zij lachte overmoedig en hertaalde: „Mijn goede naam
in Boston!"
„Daar zullen we goed op passen", antwoordde de schilder
geruststellend en ook hij lachte.
Ndschangesi had veel lust om mee te lachen. Maar hij
beheerste zich. Als twee blanken lachen, mag men niet mee=
lachen, dat had hij al in Banza Ntombo geleerd.
De schilder haalde zijn portefeuille voor de dag, nam er
een visitekaartje en een bankbiljet uit.
„Kijk, Naftali, hier is mijn adres. Goed bewaren! En hier
is vijftig francs, die zijn voor jou. Je komt morgenochtend
precies om elf uur bij me. En niet vergeten: rue Michelet,
dat is hier vlak bij. Een paar straten hier vandaan. Nu,
adieu mijn jongen!"
„Jaja, yes."
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Hij was al drie straten verder, eer zijn hersenen weer bes
gonnen te werken. Met schrik bedacht hij, dat hij den schil,
der niet goedendag gezegd had en ook de mooie miss niet.
Hij was weggelopen, waggelend op zijn benen als een dropo
ken man. De schilder had hem geld gegeven, veel geld en de
miss was zo goed voor hem geweest.
Hij keerde om, wilde terug. Hij liep wat hij kon. Plotseling
bracht een gaslantaarn hem tot staan. Onder de lamp was
nu geen mens te zien. Hij knikte en zei zacht: „Ndschangesi
gaat nu slapen."
Waar zijn nu de vreesaanjagende, Afrikaanse nachten?
Waar het vlijmscherpe gras der savanne, dat hem de voeto
zolen openreet? Hij heeft nu schoenen aan de voeten. Hij
loopt door de straten v an Parijs onder het tweevoudige
sterrennet. De onderste rij sterren ligt zo laag, dat hij ze
haast met de hand kan bereiken. Hij greep naar de lampen,
trok toen langzaam zijn hand weer terug, alsof hij het licht
er afgenomen had.
Toen opende hij plotseling zijn vuist, trok zijn schouders
omhoog, boog voorover en keek radeloos voor zich uit. Hoe
was dat mogelijk? Miss Annabell had hem de hand gereikt.
Met negerverstand kan men het in het geheel niet begrijpen,
dat dit rijke, voorname meisje haar heerlijk blanke vingers
in zijn nachtzwarte, Afrikaanse hand had gelegd. Als hij
zijn hand sluit, voelt hij nog altijd haar zachte hand, zo koel
en toch ook zo warm. Alsof de wind er in blies.
En vijftig francs had die man hem betaald, vooruitbe.
taald. Hij heeft nog helemaal niets gedaan en toch al zoveel
geld gekregen. En hij krijgt nog meer en heeft ook dan niets
te doen. Hij moet alleen maar aan de deur staan. Neen, in
het midden van de kamer. Naakt. Een halve dag moet hij zo
staan en dan krijgt hij weer vijftig francs. Hij hoeft niet eens
te bukken of te knielen, zoals voor de schoenen. Heb je
ooit zoiets gehoord? Voor niets, voor zo maar ergens staan
zonder wat uit te voeren, betalen ze iemand in Banza Ntomo
bo niets, of je nu wat aan hebt of niet. In Parijs betalen ze
er vijftig francs voor. Is dat dien man nu zoveel waard?
Wat wil hij eigenlijk van hem?
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Nu gaat hij nog niet slapen. Hij heeft nog geen zin. Zijn
hoofd is vol, zijn hart niet minder. Hij gaat nu naar het
„Négro", vertelt alles aan Kauwi en Ninette. Die zijn daar
om deze tijd nog, drinken likeur en bier en dansen tot het
morgenkrieken.
Wat zullen die ogen opzetten. Nu ja! Je komt uit Afrika
en het eerste paar kleine schoenen, dat je in Parijs gepoetst
hebt, gaat je vóór en wijst je de weg. Van de middag tot de
avond hebben vijf boulevards zijn kunst leren kennen. En
's avonds! In het huis van mevrouw Picpus moest hij in de
keuken eten of achter op de benauwde gangtrap. Nu heeft
hij in dat voorname café gezeten aan één tafel met deftige
lui. „Petit garçon, koffie en cognac voor mister Ndschan
gesi!" Een deftige Amerikaanse dame schonk hem cognac
en koffie, ze glimlachte tegen hem, praatte met hem, zei
„yes" en „very nice" en zei „naf f" en de muziek speelde.
De horens en fluiten lachten als kokovogels en weenden als
tortelduifjes. Geloven jullie het niet? Kijk maar eens wat
een boel geld in mijn zak! Hier tien francs en hier vijftig
francs! Alles bij elkaar meer dan honderd.
Ze zullen het moeten geloven. Ninette zal zich tegen hem
aanvlijen: „Geef me wat, mijn zwarte lammetje!" Hij zal
haar wat geven. Laat Ninette er vandaag ook wat van heb
ben. Maar die tien francs geeft hij niet weg. Neen, Ninette,
daar is geen denken aan! Dat is zijn geluksgeld. Zijn fetisch.

/
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Die avond danste Kauwi niet. Hij zat bij de mannen aan
de grote, ronde tafel en discussieerde heftig met Araki, een
jongen neger uit Kameroen en met mister Zeb. Toen
Ndschangesi bij hen ging zitten, hoorde hij hoe Kauwi tegen
Araki schreeuwde:
„Laat me met rust Araki! Pas maar op dat je je vingers
niet brandt. Ik ben zo gek niet."
„Een hond ben je, Kauwi. Een laffe hond! Een vuile
verrader! Ik wil niets meer met je te maken hebben."
Mister Zeb trachtte Araki te kalmeren.
„Daarom hoeven jullie toch niet met elkaar te twisten.
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Kauwi is ook een neger. Hij is nog niet verloren voor onze
zaak en hij verandert nog wel."
Fenjaa uit Senegal, tweede portier van het hotel „De drie
engelen" gaf Araki gelijk.
„Zo iemand moest niet geboren worden. Wat hebben we
er aan, dat hij een neger is?"
„Op mij hoeven jullie niet te rekenen", riep Kauwi. „Ik
heb geen zin om met jullie in de gevangenis te komen!"
Hij wilde opstaan en zich verwijderen, maar op dit
moment liet iemand tegenover hem een grote krant zakken.
Het dikke, kaalgeschoren hoofd van mister Hannibal werd
zichtbaar. „Very interesting", riep mister Hannibal,, terwijl
hij zijn bril naar voren schoof, „very interesting!"
Kauwi vroeg iets in het Engels en mister Hannibal ant
woordde in diezelfde taal, toen sloeg hij op de krant, las een
opschrift voor en liet het de anderen zien. De vijf neger
hoofden bogen zich voorover en keken in de krant.
Araki zei tegen Fenja en mister Zeb: „Onzin!" en wilde
weggaan. Maar Fenja pakte hem bij een slip van zijn jas en
hield hem tegen. „We kunnen toch even luisteren!" Daarop
las mister Hannibal een lang artikel voor uit de krant en het
werd stil aan de tafel.
Ndschangesi voelde zich hier vreemd. Die lui hier kenden
allemaal Engels en Kauwi zelfs Duits. „Jawoll, jawoll".
placht hij tegen zijn Duitse klanten te zeggen. ,,Kauwi sehr
schon putzen Stiefelchen." Deze zin had hij, Ndschangesi,
eenvoudig van Kauwi gestolen en als Kauwi het niet hoorde,
zei hij tegen de deftige Duitse heren en dames: „Jawoll,
jawoll. Ndschangesi sehr schon putzen Stiefelchen." Parijs
is nu vol schoenen, die uit Duitsland zijn komen aanlopen.
Ze hebben evenmin zin om terug te keren als de negers naar
Afrika. Ook de oude Russische schoenen hebben niet veel
zin terug te keren, ook de Italiaanse en de Spaanse niet.
Parijs is een grote schoenenmagneet. Kauwi en Boeboeloe
verstaan reeds de taal der schoenen van alle landen. Boeboe'
loe vertelt trots, dat de hoogste nog levende neef van den
Russischen keizer bij hem laat werken. Hij heeft lakschoenen
rijlaarzen, laarzen van juchtleer en van saffiaan.... „En je
'

,
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zult zien, ook de Spaanse koning zal nog eens komen voor
het paleis en bij mij zijn schoenen laten poetsen."
Araki is veel jonger dan Fenj a, Kauwi en Boeboeloe en
hij spreekt ook enige negertalen, maar hij schreeuwt maar
het liefst Engels: „Damned!" en „shocking!" Kort geleden
kwam hij uit Senegal. Hij kwam hier niet zoals de anderen —
hij is gevlucht. Araki zat altijd bij de Amerikanen, bij mister
Zeb, mister Sam en mister Hannibal. Hij las Engelse
bladen en had altijd boeken onder de arm. Araki was
een schrandere jongen. Die lui hier zeggen allemaal „yes"
en „very nice" en „very interesting" en Ndschangesi voelt
nu eerst goed wat afgunst is. Als hij behoorlijk Engels
kende, kon hij met de miss Engels spreken en het meisje zou
zeker nog vriendelijker tegen hem zijn. De stem van
Annabell klonk hem nog steeds in de oren. „Ja, dame, ja,
dame, zeg: yes, miss!"
Araki sloeg nu met de vuist op de tafel en schreeuwde
tegen Kauwi. Kauwi schreeuwde nog harder terug, Fenja
probeerde Araki en Kauwi te kalmeren. Mister Zeb gesticuleerde in grote opwinding, mister Hannibal met zijn grote,
hoornen bril glimlachte rustig. Ndschangesi hoorde de discussie, maar verstond geen woord. Hadden ze echter in het
Frans of in negertaal gedebatteerd, dan zou hij er ook niet
veel van verstaan hebben, want hij sprak al weer met miss
Annabell. De cognac en de koffie verwarmden zijn maag en
de saxofoon kirde door de radio als een duif. Hij stond op,
keek om zich heen, bemerkte achter in de zaal Ninette en
ging naar haar toe. Ninette zat op de pluche bank bij de
muur, dronk wijn, rookte en praatte met Rebecca. Rebecca
was een tenger gebouwd meisje van veertien of vijftien jaar.
Ongeveer tien weken geleden was ze met haar vader, mister
Zeb, uit New York naar Parijs gekomen en ze bereidde zich
reeds voor op de terugreis, want het meisje bezocht het
negergymnasium in Harlem en de vacantie liep ten einde.
Ze was een levendig, schrander kind en Ninette interesseerde zich voor haar. Zij stelde belang in de kleine Rebecca,
dat meisje met haar donkere huid en haar grote ogen, dat
zo ernstig kon praten.
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Toen Ninette Ndschangesi in het oog kreeg, sprong ze op
en liep hem tegemoet. Van nu af bekommerde ze zich niet
meer om het jonge meisje. Ze ging naast den jongen zitten en
bestormde hem met vragen.
„Ndschango, wat heb je toch? Waarom zien we je heleo
maal niet meer? Mijn lelijke, zwarte Kongo! Dat is toch
echt niet mooi van je."
Zij wachtte zijn antwoord niet af, streelde zijn wangen,
glimlachte met haar geverfde lippen, dat haar twee gouden
tanden zichtbaar werden. Haar ogen dansten onder de lange,
smalle wenkbrauwen heen en weer als spinnen. Vleiend en
liefkozend sprak ze hem toe.
,,Ik hoor, dat je bedroefd bent, Ndschango. Je hebt je geld
opgesnoept en nu ben je failliet. Die slechte mensen in
Banza Ntombo sturen je natuurlijk niets. En die daar, die
dikkerds met hun hoge borst, geven je ook niets. Slechte,
slechte mensen. Willen mijn kleine, zwarte lammetje niets
geven."
Ze trok zijn hoofd naar zich toe en boog zich naar zijn oor.
„Ik heb geld, veel geld. Van mister Hannibal. Wil je
hebben?"
Ndschangesi schudde het hoofd. Glimlachte.
„Ik wil niet hebben."
Ninette was verontwaardigd.
„Trots mormel! Hij verrekt liever van de honger."
Zij wendde zich tot Rebecca en klaagde op moederlijke
toon over den jçngen.
„Hij heeft niet te vreten en wil van niemand geld aanne,
men. Trots als die prins, die kleinzoon van koning Ashanti.
Ken je dien prins, Becky? Hij komt hier geregeld. Vandaag
is hij er nog niet geweest. Als hij komt, zal ik hem je wijzen.
Zijn oudoom heeft zijn grootvader verjaagd en toen kwamen
de Engelsen en verjoegen zijn oudoom. Hij heet Bimbo.
Bimbo Diëko of Ashanti. Een knappe kerel. Spreekt tien
talen. Een kunstenaar. Maar geld heeft hij niet."
Het kleine meisje keek Ninette met haar grote, donkere
ogen aan, toen keek ze naar Ndschangesi en zweeg.
„Maar je zult toch zeker wat eten? Een bord lekkere,
26

warme bonensoep? Een gebraden kippetje? Compote? Bier
of wijn, jongetje?"
Ndschangesi glimlachte.
„'k Heb geen honger."
„'k Heb geen honger. Die heeft nooit honger. Hij is zo
mager als een.... Hoe noemen ze toch bij jullie zo'n wilde
hond, die altijd jankt en op het kerkhof de lijken uitgraaft?"
„Een jakhals."
„Ja, ja, een jakhals. Je ziet er uit als een hongerige jakhals. Maar waarom huil je niet, als je toch een jakhals bent?
Als je honger hebt, waarom horen de mensen het dan niet?
Huil dan toch, jakhals!"
Ndschangesi's gezicht straalde van ingehouden lachen.
Hij zei eenvoudig:
„Ik huil niet, omdat ik geen honger heb. ik heb me zat
gegeten."
.,Dat lieg je. Kijk maar in de spiegel. Je bent zo zwart als
een verkoold blok hout. Verschrikkelijk zijn die kringen
onder je ogen. Verschrikkelijk je glimlach. Je glimlacht als
een dode. Kijk hem eens aan, Becky! Lacht hij niet net als
een dode?"
Rebecca sloeg de ogen op en keek Ndschangesi aan.
„Ik vind van niet."
Ndschangesi werd ernstig. Verbaasd en enigszins vijandig
bekeek hij het vreemde kind, dat zich nu tussen hem en
Ninette drong. Hij voelde neiging, het geld in zijn broekzak
te laten rammelen en alles te vertellen. Maar die Becky kijkt
hem met haar grote, donkere ogen aan, kijkt Ninette aan
en die blik verwart hem. Wat heeft zo'n klein meisje tegen
middernacht in een café te zoeken?
„Waar woon je?" vroeg hij zacht.
„In hotel Atlantis."
„Alleen?"
„Nee, met mijn vader."
„Wie is je vader?"
„Mister Zeb."
„Ah, mister Zeb. Daar heb ik al van gehoord. Uit Harlem?"
„Ja, hij zit daar aan die tafel bij de mannen."
;
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„Aha! En wanneer gaan jullie naar huis?”
„Ik heb vader al gezegd, dat ik slaap heb. Maar vader wil
nog niet weg. Hij is hier zo graag."
De laatste woorden sprak Rebecca enigszins pruilend en
Ndschangesi voelde, dat hij iets moest antwoorden. Hij zei:
„Kauwi is hier ook graag. Ken je Kauwi?"
„Ja, ik ken hem."
„Hij is mijn vriend. Nog van Banza Ntombo."
„Waar ligt dat, Banza Ntombo?"
„In Afrika."
„Oho, Afrika!" zei het meisje verbaasd.
Ninette keek in haar zakspiegeltje en bewerkte haar neus
met het poederkwastje. Zij knipte haar kleine, gouden cigao
rettenkoker open. Nerveus gejaagd stak zij een cigaret aan
en vroeg den jongen:
„Wil je er ook een, Ndschango?"
Ndschangesi grijnsde.
„'k Heb er zelf een."
Hij tastte in het bovenste vestzakje en haalde voorzichtig
de cigaret voor de dag, die hij van Annabell gekregen had.
Ninette rukte hem de cigaret uit de hand.
„Ah, een Jussuf! Hoe kom je daar aan? Fijn spul! En wat
ruikt hij lekker! Willen we ruilen?"
Ndschangesi knikte goedmoedig. Hij deed een, twee treko
ken en beschouwde aandachtig de fijne, slanke cigaret met
het gouden mondstuk in Ninette's kleine, dikke vingers, in
haar grote mond. Nee, die past niet bij haar. In de fijne
hand van miss Annabell, in haar kleine mond dat was wat
anders. Zijn gezicht versomberde. Hij was boos op Ninette,
omdat ze de cigaret had weggenomen. Als die Rebecca er
niet was zou hij hem terugnemen. Hij zou hem Ninette uit
de mond rukken. Hij heeft hem toch gekregen, hij alleen mag
hem roken.
De Parisienne streelde hem over zijn wangen.
„Ndschango, jongetje, ik weet niet wat ik aan je heb."
Ndschangesi keek naar de tafel, waar de mannen zaten.
De vijf negers debatteerden heftig en hij verstond telkens
maar één woord, dat steeds herhaald werd: Australië. Kauwi
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was woedend, twistte met Araki, Fen j a en Zeb en Ndschas
ngesi zag, dat hij ook naar hem en Ninette boze blikken
wierp, waarop hij plotseling Ninette's hand opzij schoof.
Mister Hannibal stond op, glimlachte discreet tegen
Ninette. Chimpans, de kellner met de grote oren, schakelde
de electrische piano in, kwam naar het tafeltje en vroeg
Ninette of ze met mister Hannibal wilde dansen. „Zeg
maar nee, Chimpans!" riep het meisje zo luid, dat ook
Hannibal het horen kon. Twee dametjes kwamen het café
binnen, het waren blanken, ze groetten en namen aan het
volgende tafeltje plaats.
„Goeienavond, Ninette."
Ninette knikte koel. Ze wenkte Keki, den mulattenkeilner,
spitste voornaam de lippen en zei:
„Keki, brengt U voor monsieur Ndschangesi
2"
De kellner boog zich voorover naar Ndschangesi.
„Wat wenst mijnheer?"
Ndschangesi stond vlug op.
„Dank u, op het moment niets."
Ninette probeerde hem tegen te houden:
„Blijf toch. Ik wil met je dansen."
„Ik wil niet. Ik blijf niet. Ik woon heel ver."
„Ik zal je wel geld geven voor de métro."
„Ik heb geen geld nodig. De métro gaat niet meer."
„Die gaat nog", zei Rebecca met haar donkere, verstandige
stem. Ze keek op haar polshorloge.
„Nog twintig minuten."
„Dan moet ik me haasten", zei Ndschangesi. Hij haalde
zijn kistje onder de bank vandaan, stak Ninette de hand toe.
„Nee, ik blijf niet. Laat me gaan!" En daarna tot Rebecca:
„Goederenacht .... Hoe heet je?"
„Rebecca."
„Goederenacht, Rebecca."
Hij groette ook de mannen. Maar die zaten elkaar nog
steeds in de haren. Slechts één knikte hem toe: mister Hanni'
bal. Die keerde de anderen de rug toe en knipoogde nu eens
tegen Ninette, dan weer tegen de beide dames aan het
volgende tafeltje.
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Toen hij in de deur stond, hoorde hij Ninette nog tegen
Rebecca zeggen:
„Hij is gek, die Ndschango."
En vervolgens tegen Chimpans:
„Zeg tegen mister Hannibal, dat hij komen kan."
Rebecca zei niets.
Op straat begon Ndschangesi te hollen. Als hij de laatste
trein verzuimt, kan hij wandelen tot het schemert. Anders
ging hij altijd te voet naar huis. Vandaag niet, vandaag wil
hij rijden. Boeboeloe is misschien nog wakker. Als hij slaapt
zal hij hem wekken. Hij wil zijn hart uitstorten. Met Kauwi
was vandaag niet te praten en met Ninette ook niet. Het is
jammer, dat hij naar het Negro gegaan is. Die Rebecca heeft
een smal gezichtje, doorschijnende oorschelpen en grote,
grote ogen. Ze spitste voortdurend haar oren; ze keek zo,
dat men geen woord kon vertellen. Die twee meisjes hadden
hem haast in de war gebracht. Ninette wilde hem geld geven.
Hem geld! Haha! Reeds zag hij de kleurig verlichte ingang
van de métro. In de verte vlamde de Eif f eltoren op. De
letters liepen er langs naar boven, naar beneden, naar boven,
naar beneden. Die Ninette is een babbelende papegaai.
Rebecca een fijne, kleine vleermuis, Annabell een zingende,
lachende koekoek.
Toen hij bij de controle zijn kaartje liet zien, greep een
grote, zwarte mannenhand er naar.
„Broeder!" fluisterde Ndschangesi.
Een neger; en wat
heeft hij het ver gebracht! Beambte! Beambte bij de métro!
0, Parijs, dat is een geluksstad voor de zwarten. Hier gaat
men anders met hen om dan daar in Afrika. Als ze het
daar wisten, kwamen ze allemaal hier naar toe.
Toen hij thuis kwam, lag Boeboeloe reeds te slapen. Hij
ontwaakte ook niet, toen Nschangesi licht maakte. Uit zijn
borst stegen schrille klanken op, alsof men in het bos dikke
bomen zaagde en uit zijn vooruitstaande, dikke lippen
klonk heftig, kort gefluit. Ndschangesi glimlachte met de
zelfbewustheid van een aankomenden gentleman. Hij zal
Boeboeloe niet wakker maken. Niets zal hij hem ver
.
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tellen. Wat begrijpt zo'n dikke snorker nu van alles, wat er
met hem gebeurd is! Die slechte schoenpoetser. Die brave
knoeier. Stapelt de ene sou op de andere en dat allemaal
voor zo'n juffrouw uit Banza Ntombo. Die Boeboeloe weet
niet eens zoveel van Parijs als Kauwi. Een neger met een
cocoskop. Op zijn tenen liep hij naar zijn bed, sloeg de
dekens op, schoof zijn kistje onder de staalmatras. Hij
draaide het licht uit, stapte in bed, dacht na maar wist
weldra niet meer waarover.
Hij ontwaakte, omdat iemand bij de deur stommelde.
Hij vroeg, wie daarbuiten was en men antwoordde hem in
het Bangala:
„Maak open, Ndschango!"
Het was Kauwi. Toen hij de kamer binnentrad, vroeg hij
gejaagd:
„Boeboeloe nog thuis?"
Boeboeloe greep de wekker, hield hem vlak voor het
gezicht, wreef zich de ogen uit. Slaperig en gemelijk brom,
de hij:
„Wat is er, Kauwi? Genoeg van de pret? Ga je nu slapen?
Al vijf uur."
Kauwi maakte een woedénd gebaar.
Hij ging zitten, haalde twee kranten uit zijn zak, wierp
ze op de tafel.
„De laatste ochtendbladen. Ik heb ze net gekocht. Weg,
gegooid geld, staat niets in. Over de grote kwestie geen
woord."
Boeboeloe ging overeind zitten. „Welke grote kwestie?"
„Over dien Australischen neger."
„Australischen neger?"
„Jij weet natuurlijk van niets. Je kunt niet eens behoorlijk
je neus snuiten. Je hebt er geen idee van, wat er in de
wereld omgaat. Voor jou is het hetzelfde of je in Parijs leeft
of in Banza Ntombo."
Ndschangesi knikte instemmend, alsof hij zeggen wilde:
Daarin heeft Kauwi gelijk. Boeboeloe lachte boosaardig:
„Voor mij is het hetzelfde? Voor mij is het niet hetzelfde.
Waar zou ik in Banza Ntombo zoveel kunnen verdienen,
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dat ik nog wat kon overhouden? En hoe zou ik daar kunnen
bestaan van schoenen poetsen?"
„Verdienen? Bestaan? Verdienen is niet alles, Boeboeloe!
Er zijn dingen, die belangrijker zijn, veel, veel belangrijker."
Ndschangesi keek Kauwi met grote ogen aan. Wat vers
standig is die Kauwi toch. Tot nog toe had hij altijd gedacht,
dat Boeboeloe de verstandigste was. Maar nu ziet hij in, dat
hij zich vergist heeft. Vannacht had hij al zoiets vermoed,
toen Boeboeloe zo zwaar snorkte. Hij snorkte anders ook
wel, maar zo Afrikaans nog nooit.
Boeboeloe steunde zijn kin in zijn hand. Toen zei hij ters
loops, maar niet zonder scherpte:
„Wat voor den een belangrijk is, is het nog niet voor den
ander. Ik heb ook wel eens van dingen gehoord, die belangs
rijker zijn dan schoenen poetsen en geld. Zeker, Kauwi....
Maar voor jou is maar één ding belangrijk: 's nachts dansen
met Ninette...."
„Ook dat is belangrijk", antwoordde Kauwi met ingehou'
den woede. „Maar nog veel belangrijker is, wat nu iederen
neger moet interesseren."
Boeboeloe sloeg met zijn hand op de tafel.
„Kiezen we een koning?" vroeg hij in grote opwinding.
Kauwi werd ongeduldig.
„Het lijkt mij, dat Araki en Fenja jou de kop behoorlijk
op hol gebracht hebben, Boeboeloe."
Hij wendde zich tot Ndschangesi.
„Als je vannacht niet was weggelopen uit het Negro, had
je met je eigen oren kunnen horen, wat mister Hannibal
vertelde: Een man in Australië is zesenveertig jaar neger
geweest en plotseling is hij blank geworden."
Boeboeloe sprong uit zijn bed. „Blank geworden?"
„Zo blank als Ninette, als de eerwaarde heer Lyon of de
president van de republiek."
„Dat is een leugen!" riep Boeboeloe opgewonden.
„Een leugen? Daarom stond het zeker in honderddertig
grote, Amerikaanse kranten! Mister Hannibal heeft het ons
woord voor woord voorgelezen. Uit Harlem zijn al twaalf
professoren naar Australië vertrokken en bovendien nog
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vierentwintig dokters. Allemaal negers. Ze zullen een onder,
zoek instellen naar de bessen."
„Wat voor bessen?" vroegen Boeboeloe en Ndschangesi
tegelijk.
„Wat voor bessen? Naar de bessen, waar die man zich
drie dagen lang mee gevoed heeft. Allemaal toeval, zegt
mister Hannibal. Maar Amerika hebben ze ook door een toe%
val ontdekt. Die Australiër, die zesenveertig jaar neger was,
heeft een soort bessen gegeten, die tot nog toe onbekend
waren. Drie dagen achtereen at hij niets anders dan die
bessen. Ook water heeft hij haast niet gedronken. De vierde
dag staat hij op, bekijkt zich; hij denkt, dat hij droomt. Is hij
krankzinnig geworden? Kan hij zijn ogen dan helemaal niet
meer vertrouwen? Hij herkent zichzelf niet meer. Hij ziet
gewoon een ander mens. Zijn huid is zo wit als een gebleekt
hemd."
„En nu willen ze hem genezen?" vroeg Boeboeloe.
„Wie zou hem willen genezen?"
„Die dokters."
„Welke dokters?"
„Die er heengegaan zijn."
„Waarom moeten ze hem genezen?"
„Dat hij weer zwart wordt."
„Je bent een sufferd, Boeboe. Hij is toch blij, dat hij
blank is."
„'t Is nog al wat om blij over te zijn! Als een zwarte blank
wordt, kan hij wel meteen den doodgraver bestellen. Want
blank is ziek. De kleur ruikt al naar het ziekenhuis. Is het
niet beter zo mooi zwart te zijn als ik, jij of Ndschango?"
„Wie zijn leven lang schoenen wil poetsen, voor die is het
natuurlijk beter. Men kan het aan zijn huid niet zien als hij
vuil is. Maar probeer maar eens 'n kunstenaar te worden of
burgemeester of zo."
„Josephine Baker is ook een kunstenares en de burge
meester van Banza Ntombo is ook zwart."
„Josephine Baker is Josephine Baker en Banza Ntombo is
Banza Ntombo. Maar probeer jij maar eens burgemeester
te worden van Marseille of van Parijs."
.
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„Josephine Baker is Josephine Baker? En Bimbo Diëko
of Ashanti?”
„Ook een kunstenaar! Nooit heeft hij een cent op zak.
Die zou ook liever koning zijn in Ashanti. Als zijn groot,
vader van die bessen had gegeten, zou Bimbo nu koning
kunnen zijn."
Boeboeloe luisterde niet eens meer. Hij zwaaide opgewon,
den met zijn handen:
„Tienduizend negerkunstenaars zijn er in Amerika en hier
ook. Jij zou het ook kunnen worden, als je wilde. Ga dansen
in Moulin Rouge, in het theater of in het variété, ga muziek
maken of zingen. Als je wat kunt, ben je ook een kunste,
naar."
„Ik zal toch niet de schuddegat,dans uit Banza Ntombo
hier in Parijs gaan uitvoeren! Of van Ndscholo,ndscho,
ndscholo,ndscho zingen! Of het Loloka,lendsche:oekoetoe,
lied, dat de medicijnman Khoalakoe en de oude heksen mur,
melen, als ze de meisjes en de kinderen de krampen en den
duivel Iblis uit het lijf jagen!"
Boeboeloe keek hem woedend aan, zijn ogen rolden in
hun kassen.
„Mijn moeder is een oude heks? Jouw moeder een oude
heks? Ndschango's moeder een oude heks? Hoe heb je de
moed, Banza Ntombo te bespotten? Je verdient niet een
neger te zijn. Heb je me daarvoor zo vroeg uit de slaap
gehaald, dat ik al je blanke stommiteiten zal aanhoren? En
die klinkklare nonsens over dien Australischen bessen.
vreter?"
Kauwi trok minachtend zijn onderlip op.
„Het heeft geen zin daarover met jou te spreken, lelijke
kola,knabbelaar, jij bent blij, dat je zwart bent. Jij en Araki
en Fenja. En mister Zeb. Ja, had je maar zoveel in je kop
en in je zak als mister Zeb. Pas maar op Boeboeloe, dat je
niet ook met de politie te doen krijgt!"
Verschrikt vroeg Boeboeloe: „Waarom zou ik met de
politie te doen krijgen?"
Geheimzinnig en met nadruk antwoordde Kauwi: „Vraag
dat maar aan je vrienden Araki en Fenja. En als je ze niet
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meer in vrijheid aantreft, vraag het dan aan mister Zeb.
Dien hebben ze ook al een bezoek gebracht...."
Boeboeloe haalde de schouders op. Hij deed zijn best om
kalm te blijven, maar het lukte hem niet. Zijn stem beefde,
toen hij antwoordde:
„Met Araki en Fenja heb ik niets te maken. En met mister
Zeb ook niet. Ik bemoei me niet met politiek. Ik poets
schoenen voor het Palais Royal."
„Dat is maar goed ook", brulde Kauwi.
Uitdagend keek hij Ndschangesi aan. Maar die mengde
zich niet in de twist. Hij stond er bij in zijn lang, grof =linnen
hemd, krabde zich achter het oor en zweeg.
Toen nam Kauwi zijn kranten en stak ze in zijn zak. Hij
sloeg de deur achter zich dicht en liep hard de trap af.
Voordat Boeboeloe wegging, haalde hij een paar boekjes
uit zijn soldatenkoffer en gaf ze aan Ndschangesi.
„Ndschango," zijn stem klonk warm en kameraadschap.
pelijk, „'t zou goed zijn, als jij die dingen meenam. Araki
heeft ze me gegeven en Zeb. Ik heb ze nog helemaal niet
kunnen lezen. Voor het Palais gaat het niet en thuis ben ik
zo moe als een lastezel. Als ik twee regels gelezen heb, valt
het boek uit mijn hand. Als je ze tot het voorjaar ergens
voor mij zoudt kunnen bewaren.... dan kan ik ze wel weer
terughalen."
Ndschangesi bekeek de boekjes. Er waren veel Engelse bij
en een paar Franse. „Afrika voor de Afrikanen. PAO"
„Negers verenigt U! PAO" „Handen af van de zwarte kolo.
niën! PAO" „De blanke uitbuiters. PAO" „De toekomst
behoort aan de kleurlingen. PAO" „Gandhi of Lenin? PAO"
„Goed, Boeboeloe, ik zal ze bewaren."
„Alleen maar tot het voorjaar", herhaalde Boeboeloe. „In
het voorjaar moet ik opkomen, dan neem ik ze mee en lees
ik alles netjes door."
„In de kazerne?"
„In de kazerne. Daar heeft men de tijd. Araki en Fenja
denken, dat de anderen ze daar ook kunnen lezen."
Toen Boeboeloe de boekjes in het kistje van Ndschangesi
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stopte, vielen er enige briefjes uit. „Contributiekaart", las
Ndschangesi, „ontvangen van Monsieur 14748 voor Mei vijf
francs. PAO" ,,....voor Juni vijf francs. PAO" ,,....voor
April vijf francs. PAO"
„Moet dat er ook niet in?" vroeg hij Boeboeloe.
„Ja, ja, dat moet er ook in."
„Dat zijn allemaal paperassen van de PAO."
„Ja, van de PAO." Boeboeloe keek Ndschangesi diep in
de ogen. „Weet je wat dat betekent: PAO?"
„Dat weet ik niet, Boeboeloe."
„Dan is alles in orde."
Ndschangesi keek naar de kapstok. Daar hing zijn grote,
gedeukte strohoed uit Banza Ntombo, die hij de vorige
avond opgehangen had. Nu maakt die zo'n eigenaardige in'
druk op hem. Die grote, ronde hut van een Kongo neger.
Hij moest lachen. Een Kongolese negerhut in Parijs? Tus'
sen al die mooie paleizen? Zelfs hier in de straatjes van
Saint Ouen zouden ze er om lachen.
„Ik zet mijn hoed niet op", zei hij tot Boeboeloe. „Ik laat
hem thuis. Het zal vandaag toch warm genoeg worden."
Boeboeloe gaf geen antwoord. Hij bond den jongen het
kistje op de rug en duwde hem de kamer uit. Ze stapten
over de binnenplaats tussen de koopwaar van den uitdrager
Ephraïm door. Boeboeloe wilde wat zeggen; maar een oude
scheve tuinkabouter zat zo boosaardig en wantrouwend op
een verroest aambeeld naast een hinkende kinderwagen, dat
hij diep zuchtte en niets kon zeggen.
Pas toen ze buiten op straat waren, sprak hij, nadat hij
naar alle kanten voorzichtig had uitgekeken.
„Vooral voorzichtig zijn, jongen! En je brengt ze me niet
terug! Bij mij mogen ze die dingen niet vinden. Je begrijpt
me toch? Je hebt toch gehoord wat Kauwi zei?"
Ndschangesi knikte: hij wist het wel. Het was hem wel
niet duidelijk, wat hij moest weten, maar vragen wilde hij
niet en Boeboeloe zag er ook niet uit alsof hij zin had,
verdere inlichtingen te geven. Ze namen afscheid.
Ndschangesi greep in zijn zak en rammelde met zijn geld.
Vandaag zal hij wat moois kopen. De franken branden in
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zijn zak. Hij stapt een warenhuis in. Die verkoopstertjes
daar trekken je met hun ogen en hun mond het geld uit je
zak. Ze glimlachen je toe en vragen heel lief of je wat wenst.
Natuurlijk wens je wat. Alles wil hij hebben, wat er hier te
koop is. Maar alles kan hij toch niet kopen. Hij zal goed doen
eerst eens rustig te overleggen.
Op de ene tafel ligt een grote berg gummisponzen, daar ,
naast liggen mooie gele, groene, blauwe, rode en lila stukken
zeep opgestapeld. Ze zien er uit als granaatappels, bananen,
kolanoten, mangovruchten en ananas op de rieten matten,
uitgestald op de markt Man j anga. Duizenden kammen, dui,
zenden potloden, tandenborstels, parelsnoeren, boorden ,
knoopjes, bretels, zakspiegeltjes, sigarenkokers, theelepel ,
tjes, duizenden zakmessen.
„Een zakmesje, mijnheer?" vraagt hem een rood ge
schminkt mondje en twee lachende, glanzende ogen; de
vraag is verleidelijk. Maar hij heeft nog een mes van Bonza
Ntombo. Eigenlijk is dat ook uit Parijs; Monsieur Picpus
heeft het voor hem meegebracht toen hij de stad bezocht.
„Dank u, juffrouw, geen zakmes.... iets anders...."
Iets anders, iets anders, maar wat? Hij gaat verder, blijft
staan, een meisje treedt op hem toe en vraagt met zingende
stem:
„Een das, mijnheer?"
Een lach welt op in zijn keel. Een das? Oho, wat zou
Banza Ntombo daarvan zeggen: Nog geen negen weken in
Parijs en al een das? Hij kijkt het meisje aan.... Vlasblond
haar, kleine, uitstekende jukbeenderen, toegeknepen,
lachende ogen. Om de hals grote, groene paarlen.
„Dank u, madmasel."
„Een boord? Een gummiboord, afwasbaar? Maar vijftig
centimes per stuk, dat spaart u minstens vijftig francs per
j aar."
„Vijftig francs? Hm. Daar moet ik nog over denken."
„Zakdoeken?"
,,Heb ik. Twee stuks."
Het meisje lacht, dat al haar mooie, gave tanden zicht
baar worden.
,

-
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„Dan moet u er nog een kopen, mijnheer!”
Nu moet ook hij lachen. Ook hij laat al zijn prachtig-witte
tanden zien.
„Is het niet te duur?"
„Een franc, eentwintig, eenvijftig, twee.... Dit van eenvijftig is prima kwaliteit, een gelegenheidskoopje. En dit met
die rode spikkeltjes zal u zeker goed staan. In het borstzakje, alstublieft. Het staat werkelijk uitstekend."
Het meisje glimlacht vriendelijk, de uitstekende jukbeenderen tekenen zich sterker af, twee kuiltjes komen in haar
wangen en één in de kin.... Het zal hem inderdaad goed
staan, dat roodgespikkelde.
„Een franc vijftig?" vraagt hij.
„Jawel, hoeveel stuks, monsieur?"
„Hoeveel stuks? Wacht u even.... Geeft u me dan
maar.... één."
„Samen één stuk. Dank u vriendelijk. We houden ons be
leefd aanbevolen. Aan de kas mijnheer, links, nummer
achtenveertig. Tot weerziens, mijnheer!"
„Tot weerziens, j
Hij moet zich omdraaien, ook het meisje kijkt hem na.
Het blozende gezichtje, de twee kuiltjes in de wangen en
het kuiltje in de kin glimlachen nog steeds. Zij is precies als
Ndindi, maar dan blank.
„Tot weerziens", stamelt hij nog en betaalt.
Het meisje aan de paktafel neemt hem de bon af en geeft
hem het zakdoekje in een zakje van rose zijdenpapier.
Hij wordt steeds vrolijker. Het is hem te moede, alsof
hij gedronken had.
Wat zal hij nog meer kopen? Een kam? Een kam had hij
ook nodig. Vandaag heeft hij zijn hoofd gewassen. Met de
kam van Boeboeloe zou hij zijn haar maar weer vuil gemaakt
hebben. Maar dat zijn allemaal zwakke kammen, kammen
voor blanken. Hij heeft een sterke kam nodig, kammen voor
zwarten. Een negerkam. Die krijgt men alleen in Brazzaville.
Stalen kammen in de Franse winkel. En op straat, voor de
winkel bij de knipogende apongo's, sterke benen en houten
kammen. De apongo's zitten daar op de straat en snijden
,
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kralen, kammen, armbanden en fetischen uit ebbenhout,
hoorn en elpenbeen. Als men geen geld heeft, kan men hun
ook met kolanoten, palmwijn of koffiebonen betalen.
Een kleine, vlotte liftboy komt hem tegemoet. Hij kijkt
hem met een schelmse blik aan en zoemt zachtjes maar
brutaal:
„Ndschangesi mooi schoenen poetsen...."
Dan groet hij hem in het voorbijgaan:
„Nu, hoe gaat het, Ndschangesi?"
Hoe kent die dreumes hem? Maar ja, hier in Parijs ken ,
nen hem al velen. Hoeveel mensen staan er niet om hem
heen als hij schoenen poetst! Wat kranig stapt die kleine boy
daar voort! Zeker alleen maar, omdat hij die kleine, ronde
pet boven op zijn hoofd heeft. Een prachtjongen.
„Geen bord, ook geen kop en schotel en geen asbakje,
juffrouw, maar een pet, een kleine pet, een mooie, rode,
kleine pet zonder klep."
„Derde etage, links. Hoedenafdeling. Lift hier rechtuit,
mijnheer."
Natuurlijk, een pet moet hij hebben. Een knalrode. Daar=
bij zal de nieuwe, roodgespikkelde zakdoek nog beter staan.
Bij de lift ontvangt hem de boy met de ronde pet. Hij
knipoogt tegen hem, want hij is nu met andere klanten bezig.
„Eerste etage: glas, porcelein, huishoudelijke artikelen,
Tweede etage: sportartikelen, speelgoed, papier, boeken,
gramofoonplaten, radio-apparaten. Derde etage: handwer,
ken, kunstnijverheid, ceramiek, heren- en jongensconfectie
rechts, schoenen, pantoffels in de middengang, hoedenaf de=
ling links.
Helaas moet hij al uitstappen. „Een pet, een ronde pet zon,
der klep, mademoiselle." Deze juffrouw is niet zo mooi als
die daar beneden. Bij haar mondhoeken zijn geen kuiltjes.
maar diepe groeven. Maar ook zij heeft een goed hart. Meer
dan twintig petten legt ze hem voor. Drie ervan past hij op.
De eerste zit het best. Hij schuift hem naar voren, schuift
hem in de nek. Vanuit de spiegel lacht de pet hem bemoe'
digend toe: Neem mij! Neem mij! Neem mij! „Hoeveel,
juffrouw?"
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„Twaalf francs.”
„Oh! Kunt u hem niet voor acht geven?"
„We hebben vaste prijzen, mijnheer. Maar ik kan ze u
ook wel laten zien van acht francs."
Nee, die van acht is geen drie waard. Die van twaalf is
minstens vijftien waard.
„Deze alstublieft."
„Aan de kas alstublieft. Hier is de bon."
Twaalf francs! Gisteren was het nog een vermogen geweest. Vandaag een kleinigheid. Als hij betaald heeft, is
de pet ook al netjes ingepakt. Au revoir! Nu spreekt het ook
vanzelf, dat de portier hem groet, wanneer hij met zijn
kistje op de rug en zijn pakje in de hand de zaak verlaat.
Hij staat op straat en denkt ernstig na of hij de nieuwe pet
al vandaag of pas Zondag zal opzetten. Vandaag is het
Donderdag, morgen Vrijdag, dan Zaterdag.... het duurt
nog lang voordat het Zondag is. Als hij hem nu opzet, hoeft
hij zich helemaal niet in te spannen om Ninette, Kauwi en
Boeboeloe in te wijden. Ze zullen grote ogen opzetten en
zoveel vragen, dat hij alles meteen vertellen kan.
Monsieur Cogall verwacht hem. Ook miss Annabell zal
er zijn. De grote wandspiegel van het warenhuis is nu niet
meer bij de hand, maar zijn beeld wenkt hem nog steeds
lachend toe: Zet hem op! Zet hem op! Hij schuift het
touwtje van het pakje. Och, als het touwtje er al af is ... .
voor de dag er mee! En reeds drukt hij de rode pet op zijn
hoofd. En nu het gespikkelde zakdoekje in zijn borstzak.
Het is prima kwaliteit.... Dat heeft hij werkelijk goedkoop
gekocht.... Het pakpapier en het rose zakje stopt hij nog
vlug in zijn kistje en dan, een, twee, drie, snelt hij voort als
een antilope in de savanne.
De grote wijzer van de klok schuift bevend verder, hop,
over vijf minuten is 't half tien. Ndschangesi's gezicht wordt
ernstig. Hij haalt het visitekaartje van den schilder uit zijn
zak. Anré Cogall, 18b rue Michelet. Rue Michelet. Rue
Michelet! Dat is niet ver van het kleine café, waar ze gisteravond zaten. Hier is juist een café. Hij gaat naar binnen.
Hij blijft voor een tafeltje staan. De geur van vers gezette
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koffie en tabaksrook vervullen het vertrek. Mensen zitten
aan de tafeltjes, gasten. Achter in de zaal krast een radio.
Een krakende mannenstem vermengt zich met een zachte
vrouwenstem. Hij meent de stem van Annabell te horen.
Haar geur dringt hem in de neus, tegelijk met de lucht van
de dampende koffie. Zijn hart klopt sneller. Wel heeft hij al
vergeten, dat hij een nieuwe pet op het hoofd en een nieuw
zakdoekje in zijn borstzak heeft, maar nog steeds heeft hij
het gevoel, dat hij nu een klant is, een klant van een waren.
huis. De kellner komt. Plotseling neemt hij een besluit,
schuift zijn kistje onder de stoel en wenkt den kellner.
„Een koffie en een cognac!"
Hij zegt dat zo zeker en natuurlijk als iemand, die gewend is te bestellen en alsof hij altijd slechts dat voor het
ontbijt gebruikte: koffie en cognac en niet brood met spek,
dat hij met Boeboeloe voor enige centimes in de markthal
koopt. Nu voelt hij zich als een heer, als een machtige tovenaar, als een gast. In Banza Ntombo zouden ze het niet
eens geloven. Hij loopt gewoon een voornaam café binnen,
zegt maar: „Een koffie en een cognac, kellner!" en „Ja, tot
uw dienst." Reeds rent de keurig geklede kellner niet
zo'n Keki of Chimpans uit het Négro, neen, de voorname,
blanke kellner van een deftig café, en is ook al weer terug
en zet op een schitterend blaadje, dat als van zilver is, een
vurige cognac en een geurige koffie voor hem neer. En dat
alles is in één enkele nacht zo veranderd. Pas gistermiddag
heeft miss Annabell hem nog gewenkt: „Hallo, nigger!"
Hij kijkt den kellner aan: „Ja, ook gebak!" Hij kijkt heime'
lijk naar de andere gasten, geen enkele is verbaasd over zijn
vrij optreden, geen enkele verwondert zich. „Ja, straks de
ochtendbladen." De anderen drinken ook koffie en lezen
kranten. Er zijn ook enkele, die cognac drinken. Lekker
smaakt die cognac! Alleen jammer, dat de glazen zo klein
zijn. Die anderen doen dat al lang. Die zijn er al jaren
bovenop, terwijl hij zich eerst geleidelijk naar boven werkt.
0, het is niet voldoende naar Parijs te gaan, als men naar de
sterren verlangt. In Parijs reist men nog steeds door. Wie
moe wordt, blijft staan. Wie pech heeft, komt in een straat,
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die terugvoert. Kauwi is in Parijs blijven staan. Boeboeloe
gaat terug naar Afrika. Kauwi's geluk was Ninette, maar
zijn geluk....
„Dank u, kellner, ik heb haast, meer kranten heb ik niet
nodig."
Een slok koffie, een hap van het gebak, een blik in de
krant, weer een slok koffie, weer een hap van het gebak,
weer een blik in de krant zo ontbijt men in Parijs. Zijn
ogen verslinden de letters en, omdat hij haast heeft, alleen
de vetgedrukte. Eer hij verzadigd is, weet hij al alles. Musea
geopend.... Schilderijententoonstelling ... De thermometer
stond gistermiddag op vijfentwintig graden.... Hoe hoog
stond hij gistermiddag zo omstreeks.... hoe laat was dat?
Zo vijf minuten na het ,Hallo nigger'. Maar toen was het
warm! Brrr! Het portret van de vrouw, die haar man ver,
moord heeft.... Brutale juwelendiefstal op de Place .de
l'Opera, de politie is de daders op het spoor.... De poli,
tie.... „Waarom zou ik met de politie te doen krijgen?",
vroeg Boeboeloe.... De werkloosheid neemt toe.... Groot
deficit in het budget.... dat is Engels.... Onderaardse
vestingen aan de Oostgrens.... Hitler tegen Frankrijk....
Frankrijk tegen Hitler.... Roofoverval op de Oost,Chinese
spoorweg.... Japanse bommenwerpers boven China....
Roosevelt en de hersentr .... de hersentrust.... De laatste
actie van de N.I.R.A. in de U.S.A..... N.I.R.A., U.S.A., dat
schrijven ze met enkel hoofdletters.
Boeboeloe heeft hem de PAO,boekjes en de PAO,kwitan,
ties gegeven, om ze op te bergen. Hij weet niet waarom en
hij weet ook helemaal niet, wat dat betekent: PAO, maar
hij moet Boeboeloe gehoorzamen. Hij zal monsieur Cogall
vragen, of hij die dingen bij hem mag laten. Monsieur
Cogall is een goed mens, hij zal het zeker toestaan. Bij hem
zal hij er ook zo nu en dan in lezen, als hij tijd heeft. Als
monsieur of de miss hem dan vragen, wat hij leest, zal hij
hun zeggen: negerboekjes, Afrikaanse boekjes. Nu kent hij
van Afrika slechts Banza Ntombo en Nzoeki Kintombo,
Oedinga en Kadonga, dorpjes van bamboe, hutten en leem.
hutten; Pointe Noire aan de zee en over de grens, in de
42

Belgische Kongo, Man j anga, waar de negers ter markt gaan.
Hij kent ook het woud van Majoemba, de berg Ndonga en
de grazige weiden. Hij kent de donkere Kongo met de vele
eilanden en watervallen, de hoofdstad Brazzaville ten
Noorden van de grote waterval, het lage paleis van den
gouverneur en het hoge Franse warenhuis. Daarginds, ja,
daar was dat alles groot en veel. Maar hier ziet hij, dat heel
Brazzaville in één enkele straat van Parijs zou kunnen ver,
dwijnen en hij merkt, hoe armzalig alles in Afrika is. Maar
Araki en Fen j a en mister Zeb beweren, dat dat niet zo is.
Afrika is groot en rijk zeggen ze, een wereld op zich zelf.
En ze zeggen ook, dat de negers zo talrijk zijn als de sterren
aan de hemel en het zand van de zee. En als eens alle
negers dat zullen weten, dan zal het negervolk sterk en
gelukkig worden.
„Ja, betalen!"
Rue Michelet 18b. Wat een mooi huis! Vijf verdiepingen
en nog wat er bovenop. Op het dak, een beetje naar ach,
teren, zit een getraliede kooi met veel ramen, als een pet op
een achterhoofd. Oho, ook daar binnen zal men het merken,
dat hij vandaag een ander mens geworden is. Een kolo,
niale burger, die in Parijse warenhuizen zijn inkopen
doet. Het zou van belang zijn, reeds nu te beslissen, of hij
zijn pet zal afnemen, als hij bij monsieur Cogall de kamer
binnentreedt, dan wel of hij, met de armen over de borst
gekruist, met een diepe buiging zal groeten. Dat moet goed
overwogen worden. Gelukkig heeft hij nog ruim een kwar,
tier de tijd, dan kan hij nog een beetje in de kleine straat
heen en weer lopen.
Hij bekijkt het huis van alle kanten om het goed in zijn
hoofd te hebben en niet meer te vergeten. Getraliede erkers
aan de voorgevel; een dikke, groengeschilderde regenpijp
klimt tegen het dak op als een rank. Op de tweede etage
hangen tapijten uit de ramen, in de vensters van de derde
etage liggen kussens, witte en blauwe. Waar zou monsieur
Cogall wonen?
Nu zal het wel tijd zijn naar binnen te gaan. Dan moet
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hij eerst bij den portier aanbellen. Een magere vrouw maakt
de deur half open en kijkt hem achterdochtig aan. Hij houdt
het visitekaartje in de hand. Hij is besteld. Door monsieur
Cogall.
„Atelier, zolderverdieping", zegt de vrouw.
„Hoeveelste verdieping?"
„Helemaal boven, onder het dak, zesde."
Ndschangesi snelt naar de trap. De vrouw schreeuwt
hem na:
„Hé, kom eens terug!"
Ja, juist, hij heeft al aan de ingang gelezen, dat de voorste
trap voor de bewoners is. Voor personeel en leveranciers
is de achtertrap. Hij voelt zich beledigd. Hij is toch geen
leverancier. Behoort ook niet tot het personeel.... Natuur,
lijk, hij is een neger en dat is zoveel alsof hij een leverancier
was of tot het personeel behoorde. Hij is meteen weer
gelaten en deemoedig.
Boven klopt hij heel zachtjes aan de deur. Een jonge kerel
met een ingezeept gezicht, een gummischort voor en een
scheermes in de hand, staat voor hem. Hij ruikt zo voor:
naam naar amandelzeep, brillantine en gummi, maar hij is
geen slecht mens, ofschoon hij zijn half geschoren kin
hoogmoedig in de lucht steekt.
„Wel, wat is er?"
„Ndschangesi neemt de pet van het hoofd, maakt een
buiging, haalt diep adem en zegt luid:
„Monsieur Cogall heeft me besteld... . "
„Sst!" De jongen houdt de vinger voor de mond. „Monsieur Cogall slaapt nog."
Hij brengt hem naar het atelier van den schilder en ver.
dwijnt.
In Ndschangesi's hoofd vlamt voor een ogenblik Banza
Ntombo op: de salon bij Picpus op de eerste verdieping,
waar de huisvrouw de familie Kruger, monsieur Santo en
kapitein Chevrier placht te ontvangen. Daar hingen ook veel
schilderijen aan de wand; maar hier zijn er nog meer. Ook
die geur is hem zo bekend. Alsof men mango eet of
schoenleer schoonmaakt met terpentijn. Veel schilderijen
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staan in het rond: tegen de muur, op tafels, op schildersezels. Ook verder naar achteren, waar het uitziet, alsof er
nog een kamer was. Maar er is geen wand tussen. Voor
de kleurige rustbank staat een kamerscherm als in de kamer
van Picpus voor het bed met het muskietennet. Ook voor
de rustbank staat een schildersezel en op de ezel een groot
doek. En op het doek weer de kleurig beklede rustbank.
Maar op het doek is hij veel mooier, zo lijkt het hem ah
thans. Een naakt meisje ligt lui op de bank, een naakt,
blank meisje, alsof ze zich uitstrekt en uitrekt. Nee, ze rekt
zich helemaal niet uit, ze ligt roerloos, het bleke zonlicht
speelt op haar huid. In de rechterwand van de zaal zijn
grote vensters, vóór de vensters grijze gordijnen, daar kan
het licht niet door. Maar achter stroomt door een klein ven,
ster een dunne straal, een paar dansende vlekken als in het
bos van Majoemba. De straal wordt sterker, de vlekken
worden groter en er komen er steeds meer, nu dansen ze op
en neer, dansen op de bloeiend blanke huid van het meisje.
Nu lopen ze verder opwaarts naar haar slanke hals, naar
haar rode haar, vallen op haar ogen met de lange wimpers.
0 God, o God, wat kijkt ze hem aan, die zachte, die on
stuimige, bloesemblanke, die mooie, mooie miss Annabell.
Hij moest eigenlijk gaan zitten, de bediende heeft, voor
hij wegging, een houten stoel voor hem neergezet. Maar die
weet immers niet, dat hij niet mag zitten, dat hij moet staan
voor het geld, dat hij gekregen heeft. Het is niet heel mak.
kelijk. Hij staat wat onzeker op zijn benen, ook zijn hoofd
is zwaar. Weer voelt hij de cognac, die hij gisteravond gedronken heeft. Dat glaasje vanmorgen was zo klein, dat er
nauwelijks meer wat van te merken is. De dansende zonne'
vlekken verblinden hem, hij moest er eigenlijk niet naar
kijken. Het zou beter zijn als hij zijn ogen sloot.... Zo.
Met gesloten ogen ziet hij ze ook, de lichtjes, hoe ze
stromen, hoe ze dansen en duikelen; grote waterdroppels.
Als hij zijn ogen open doet, is het slechts een neervallende
stroom van licht. De lichtstroom glijdt langs het blanke
vrouwenlichaam, beroert het, loopt weg, beroert het, warmt
zich, loopt weer weg. 0 God, wat mooi!....
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Plotseling schrok hij op; een diepe mannenstem zei:
„Wel, Naftali, ben je daar al!"
Monsieur Cogall stond voor hem met verwarde haren,
in een kamerjas, met een brandende cigaret in de mond.
„Ja, ik ben er al", antwoordde hij met een stille glimlach.
Een glimlach van eerbied en dienstvaardigheid.
„Goed, m'n jongen. Maar je hoeft niet meteen zo ernstig
te kijken."
Hij keek hem vragend aan en de schilder zei knorrig:
„Wil je me dwingen te werken? Slimmerik! Zo heb ik het
toch niet bedoeld."
Als een soort verklaring voegde hij er aan toe:
„Als ik zin heb, werk ik; als ik geen zin heb, werk ik niet.
Begrepen?"
Ndschangesi knikte. Hij had het begrepen. De schilder
lachte.
„Niets heb je begrepen, oeros! Denk je, dat ik het be'
grijp? Wacht maar, ik zal meteen eens vragen of ik zin
heb of niet."
Hij ging naar de deur en riep naar de andere kamer:
„Annabel], de schaduw is er! Wat zegt het licht daarvan?"
Een slaperige stem antwoordde gemelijk:
„Laat me met rust! Ik wil nog slapen."
„Nu, zie je wel?" zei de schilder met een breed gebaar.
„Het licht wil nog slapen. Ken jij misschien haar kalender?
Weet jij misschien, wanneer voor haar de zon opgaat? Niets
weet je. Nu eens 's middags, dan weer 's avonds, dan weer
tegen middernacht."
De neger stond stil, verroerde zich niet, antwoordde niet.
„Natuurlijk, je kunt het niet weten. Maar dat weet je
toch: als het licht slapen wil, moet men het laten slapen.
En dat weet je zeker ook: zonder licht is er geen schaduw."
„Ik weet het", antwoordde Ndschangesi verschrikt en
gedwee.
Hij staart naar de schildersezel, naar de geschilderde rust ,
bank, naar de naakte vrouw op de rustbank.
„Je kunt wel gaan. Ik werk vandaag niet."
Hij staat stil, verroert zich niet. Kijkt. Wacht.
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„Je kunt nu naar huis gaan", herhaalt de schilder, „kom
morgen terug, een beetje later. Laten we zeggen om
twaalf uur."
Hij schrikt op.
„Jawel, mijnheer!”
Hij drukt de rode pet op zijn hoofd, wil gaan. Draait zich
om, blijft staan. Kijkt naar de rustbank op de schildersezel.... Zij slaapt nog.
De schilder kijkt hem aan. Zijn aarzeling maakt ook hem
besluiteloos.
„Wacht eens."
Hij kijkt telkens weer naar het zwarte gezicht, naar de
rood omlijste haardos, hij kijkt met welgevallen."
Ndschangesi herinnert zich de nieuwe pet en de nieuwe
zakdoek. Zijn ijdelheid ontwaakt. Zelfbewust kijkt hij voor
zich uit met een nauw zichtbare glimlach in de ogen. Hij
laat zich bewonderen.
„Gisteren had je een grote, brede strohoed op", zegt
monsieur Cogall. „Waar heb je die?"
„Thuis, bij Boeboeloe."
„Waarom heb je hem niet op?"
„Omdat hij niet mooi is."
„Je bent gek! Hij is juist heel mooi."
„Nee, hij is niet mooi."
„Niet mooi? Jullie bent net wijven. Net kinderen. Als je
morgen komt, heb je je hoed op. Begrepen?"
„Jawel", antwoordt Ndschangesi. Hij maakt een buiging
en keert zich met een ruk om. De schilder houdt hem tegen.
„Wacht eens!" Nu glimlacht hij. „Je hebt gelijk. Die pet
is ook mooi. Misschien nog mooier."
Ndschangesi lacht stil voor zich heen. Hij wist het. Mon,
sieur Cogall vindt het mooi.
„Blijf waar je bent", zegt hij. Hij neemt palet en penseel,
zet een lege schildersezel voor den neger. Plaatst een grijs
doek er op.
„Gewerkt wordt er vandaag niet, alleen een beetje geklodderd."
Het doek staat wat scheef, maar Ndschangesi ziet met
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zijn scherpe ogen alles. Wat hij ziet, is nog al vreemd.
Zwarte lijnen lopen kriskras over het linnen en boven de
zwarte lijnen buigt zich een sterke rode streep. Nu neemt
de schilder een dikke penseel en haastig werkend, bestrijkt
en vervaagt hij alles, het geheel wordt een grote, ronde vlek.
Slechts twee witte gaten blijven op het doek en een grote,
witte spleet onder die gaten. Dan komt weer het donker
bruine penseel aan de beurt. De bruine, ronde vlek ziet er
nu uit als een donker gebrande pot met een rode deksel.
Terzijde steekt iets uit; het oor van de pot.... Aha. Hij
begint te vermoeden: die twee witte gaten zullen de ogen
zijn. Ja, ja, ook die twee zwarte lichtkevers in het midden
zijn te onderscheiden en dat daar zijn witte tanden in een
geopende mond. Enkel zwartwit. Ook de neus met de platte
neusgaten herkent hij. Ook het voorhoofd begint al te leven,
het haar krult er overheen. Het oor daar aan de kant zit
niet aan een pot, neen, aan een hoofd. Aan een mensenhoofd.
Hij moet lachen.
„Je hebt mooie, grote oren als een galago", placht Ndindi
te zeggen. Zij beet zo graag in zijn oren en trok er aan, dat
ze nog groter en mooier zouden worden. Mapilo, het meisje
met de diepe stem, hield van zijn neus. Vaak drukte ze haar
eigen mooie wipneus met de warme adem tegen zijn neus
aan en kirde.... Longologa echter hield van zijn tanden,
zijn armen, zijn borst, van al zijn mannelijke kracht. Als ze
nu hier waren! Ze zouden achter hem staan, met grote ogen
en open mond zouden ze hem aanstaren. De rode pet op zijn
hoofd, oho! Wat trots! Die schreeuwt, die rode pet. Ook
op het linnen wordt hij steeds roder.... steeds ronder,
steeds pralender en stralender. Als hij niet gezien had, hoe
het portret geschilderd werd, zou hij gedacht hebben, dat
hij nog altijd in het warenhuis voor de spiegel staat. In de
maagstreek en iets daarboven voelt hij een aangename
kriebeling, alsof kleine hagedissen onder zijn huid krioelen.
Is zijn fetisch gek geworden?
De schilder kijkt hem aan, kijkt naar het portret, dan
gooit hij plotseling palet en penseel op de tafel.
„Zo, dat heeft me goed gedaan!"
,
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Hij neemt het schilderij van de ezel, zet het tegen de
muur en plaatst een groot karton op de ezel, veel groter dan
het doek. Heftig, ongeduldig, vertoornd bijna, roept hij
Ndschangesi toe:
„Uitkleden! Uitkleden! Een, twee, uitkleden! Daar in die
hoek! Je kunt je spullen wel op die stoel leggen. Vlug m'n
jongen, laat me niet wachten! Iedere verloren minuut is
zonde."
Hij gooit zijn haar achterover, gaat naar de deur en roept:
„Annab ell ! Ann ab ell ! "
De mooie stem van de miss stroomt naar binnen als
zonneschijn:
„Direct André, ik wil eerst nog even baden."
„Maar voortmaken, m'n kind, voortmaken."
Hij is vol arbeidsvreugde, de schilder, hij brandt van ongeduld om met zijn werk te beginnen. Ndschangesi dacht, dat
men hem weg zou sturen en hij begrijpt niet, waarom hij
nu toch blijven moet. Hij begrijpt het niet, maar hij is er
blij om. Het is hier zo prettig. In de andere kamer beweegt
iets. Miss Annabell loopt neuriënd heen en weer. Vlug trekt
hij zijn kleren uit en gaat voor monsieur Cogall staan.
De schilder kijkt hem aandachtig aan. Drie, vier maal doet
hij een pas achteruit, stapt weer naar hem toe, plaatst hem
een eind verder, „niet goed, verder.... nog verder", ten ,
slotte is hij tevreden.
„Hier blijf je staan!" zegt hij en trekt met een groot stuk
wit krijt een lijn op de grond om zijn naakte voeten. „Je
komt niet van je plaats. Je staat als een blok!"
Ndschangesi beweegt langzaam zijn wenkbrauwen, alsof
hij knikte: begrepen. Met het hoofd knikken, waagt hij niet.
Hij weet, dat hij zich nu niet verroeren mag.
In de andere kamer klatert het water alsof iemand lachte.
Oom Jellala. Oom Kikwi? De grote waterval ziet hij voor
zich. Hij ziet het bruisen en razen van de Kongorivier tussen
Brazzaville en Banza Ntombo. Een warme wind slaat hem in
het gezicht, zwoele geuren stijgen op. Hij verroert zich niet.
„Nu ben je een steen!" zegt de grote Kongo:magiër tegen
zijn kleinen leerling Ikongo. En Ikongo blijft aan de oever
4
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van de rivier staan, zes dagen en zes nachten; een steen
zonder ogen,, zonder oren, zonder handen en voeten, zonder
geest en ziel. Een vogel komt aanvliegen, gaat op- de steen
zitten en spreekt. Steen, zwarte steen, ontwaak. De steen
springt in het water en rolt, rolt naar beneden naar El Boma.
Daar rekt hij zich, ziet naar de grote oceaanstomers en lacht,
lacht. De steen kan lachen, want hij is geen steen meer, hij
is nu een stam met takken als handen en wortels als voeten
en zwemt vlug terug naar de waterval, waar zijn meester,
de grote magiër, woont. Maar hoe kan een houten stam
tegen de stroom opzwemmen? Als de grote Kongo'magiër
het wil, kan Ikongo alles en de boomstam is toch geen boom ,
stam, maar Ikongo de leerling van den tovenaar. Het woord
van den schilder was als het bevel van den groten Kongo.
magiër. Nu ben je een blok! Dat bevel heeft hem gehypno'
tiseerd en hem in de grond geramd. Maar het blok leeft. De
vogel zit bovenop hem, kijkt heen en weer. Achter zijn ogen
en achter zijn voorhoofd zoemt een liedje: „Roept de vogel,
nde j ande j a .... " Longologa zingt dat zo: „Weent de vogel,
nde j ande j a .... Weent, weent.... nde j ande j a .... " Maar
zo is het erg treurig. In Banza Ntombo begeleiden ze het
lied met het dof gerommel van de dodentrom en ze zingen
het alleen als iemand gestorven is. Maar hij is toch niet ge'
storven, ook al had Longologa hem beweend. Longologa was
zeker de mooiste. Als ze blank geweest was, zou ze nog
veel mooier zijn. Eens heeft hij gedroomd, dat ze blank was.
Was dat vannacht? Of droomt hij het nu? Ze had rood
haar, een rechte neus, een kleine, geschminkte mond, twee
kleine, ronde borsten, o God, de knoppen van haar borsten
lokken als sterren. Reeds is hij bij haar, reeds zingen ze
tezamen: „Roept de vogel, nde j ande j a .... " Het gezicht van
Longologa wordt ernstig. „Weent de vogel...." „Roept de
vogel...." „Weent de vogel." „Roept de vogel." Neen, niet
zo.... En zeg niet meer „nde j ande j a", zeg „yes, miss."
„Yes, miss, yes, miss, yes, miss."
„Wat brom je daar?" vraagt monsieur Cogall.
Hij schudt heftig het hoofd: niets. Daarmee heeft hij Lon,
gologa uit zijn hoofd geschud.
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Nu ziet hij weer. Ziet, wat monsieur Cogall doet. Hij
tekent grote, dooreenlopende lijnen op het karton. Hij werkt
niet met het penseel, maar met houtskool, met zijn duim
vervaagt hij dan de lijnen, de zwarte lijnen van een mens,
de lijnen van een zwart mens.
„Draai je nu een beetje om, Naftali. Zóóó!"
Nu ziet hij niet meer wat de schilder doet, hoort slechts
het krassen van het houtskool over het papier.
„Ga nu met je rug naar mij toe staan!"
Hij kijkt naar 'de geopende deur. In de andere kamer klip
ken zwakke geluiden. Het klateren van het water is ver:
stomd.
„....Nu kun je je weer omdraaien.... Ga op de grond
zitten, handen om je knieën.... Goed.... Je mag opstaan."
Ndschangesi bekijkt de tekeningen. Negers zien hem
aan, een, twee, drie, zes negers. Eén met het gezicht, één met
de brede rug naar hem toe; de derde zit, de vierde hurkt, de
vijfde zit ineengedoken, de zesde staat weer rechtop, zes
zwarte negers, zes maal Ndschangesi. Die monsieur is een
heksenmeester. In zijn hand vliegen houtskool en penseel
alsof het maar schoenborstels en poetslappen waren. De
schilder werkt welgemoed door. Hij fluit voor zich heen.
Ndschangesi lacht geluidloos, het fluiten van den schilder
prikkelt hem, doet hem lachen.
Nu neemt mijnheer André het karton van de ezel en zet
het tegen de muur. Dan plaatst hij het grote doek er op en
neemt het palet. Hij kijkt Ndschangesi met saamgetrokken
wenkbrauwen aan: „Zo! En je verroert je niet hoor!" Hij
kijkt hem weer zo scherp aan, dan draait hij het hoofd ter ,
zijde, staart lang naar het grote, lege doek. Wat ziet hij
daar? Zijn blik wordt steeds milder, hij fluit weer. Dan
klapt hij drie maal in de handen.
„Ik kom!" klinkt het vanuit de andere kamer.
Hij wilde zich omdraaien, er ritselde iets achter hem. Het
atelier is vervuld van een vreemde, zoete geur. Kleine pan ,
toffels klikken, nu blijven ze staan.... Het meisje staat
achter hem. Hij voelt haar blik op zijn huid. Haar blik glijdt
langs hem als een straal. Hij gloeit als de samoem en koelt
,
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als moeders mond, wanneer die op een wonde blaast. Blok,
verroer je niet! Hij beweegt zich niet. Niets verroert zich
om hem heen. Ook de schilder staat stil, ziet hem aan en
ziet hem helemaal niet, want hij kijkt door hem heen, alsof
hij er niet was. Hij kijkt naar miss Annabell, zijn gezicht
verstrakt en hij houdt plotseling op met fluiten.
Een vuurrode vlek en een fel blauw vlak treft zijn oog.
De brandende zon? Een stuk van de Afrikaanse hemel?
Dat is het haar van miss Annabell en dat blauw daaronder
is haar ochtendjapon. Ook de pantoffels aan haar kleine,
naakte voeten zijn blauw en dit vele blauw omgeeft zo teer
haar mooie, blanke lichaam. Zoals ze daar staat, onder het
grote, grijze doek een grote fetisch, een beeld aan de
muur van de missiekerk van Banza Ntombo. Hij moest
eigenlijk diep voor haar buigen, op de knieën vallen. Maar
hij is nu een blok, hij mag zich niet verroeren.
Alleen kijken mag hij, alleen naar haar stem luisteren.
Haar stem is als een klok. Wat zij zegt, verstaat hij nauwe,
lijks, maar wie verstaat de taal der klokken?
„Je hebt vandaag flink gewerkt, terwijl ik sliep, André."
„Ik heb maar wat geknoeid, Annabell. Nu zal ik pas
werken."
„Niet zo bescheiden", zei het meisje. Ze bekeek de teke/
ning naast de ezel, de neger met de rode pet, en floot tussen
de tanden.
„Heel aardig! Wat passen die twee kleuren goed bij elkaar,
dat frisse rood en dat donkere zwart!" Ze bekeek de teke'
ningen op het karton. „Dat is je kracht, André, het tekenen.
Wat een spieren! Wat een lenigheid! En die stand! Als een
boom! En die gebogen figuur hier, hu! Of hij zich zo op je
zal werpen. Als ik alleen met hem in het oerwoud was, bij
God, ik zou bang zijn. Jij niet?"
„Ik niet." Hij lachte.
„Ik eigenlijk ook niet. Kan zo'n zwarte djiu-djitsu?"
„Dat is niet waarschijnlijk."
„Maar ik wel. Ik heb een Japansen leermeester gehad,
Hiruto. Die bracht het verbeterd djiu/djitsu, het djiudo,
uit Tokio naar Boston. Het is nog eenvoudiger, nog geraf f i.
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neerder, nog gemener dan het andere. Zeshonderd grepen
in totaal. Het geheim van de overwinning berust op het toe
geven. Men laat voortdurend toe, dat de ander aanvalt. Als
zo'n voorovergebogen monster je aanvalt, geef je eerst toe.
Dan zo, met je linkervuist in zijn buik, met je rechter tegen
zijn kin. Knock out!"
Ze keek op naar den schilder en daar deze slechts glimlachte en niet antwoordde, sprak ze verder. Haar stem
scheen iets meer opgewonden:
„En als dat mislukt, heb ik mijn betrouwbaren vriend in
mijn zak. Mister Browning paft.... Afgelopen l"
„Wat zijn jullie, Amerikanen toch wreed, als het een neger
betreft."
Het meisje antwoordde geërgerd:
„Niet zo wreed als jullie, Fransen, dom bent. Jullie werpen
hun jullie vrouwen voor. Hebben jullie dan geen angst voor
de slechte gevolgen van die vermenging?"
„Een goede kleurmenging kan slechts nuttig zijn."
„Zo spreekt de schilder. Wat zegt de Fransman?"
„De Fransman zegt: die zwarten zijn vruchtbaar, dus zijn
ze nuttig."
„Brrr!" Het meisje huiverde. „Vruchtbaar!"
„En nuttig, omdat ze het vaderland verdedigen."
„Hun eigen vaderland?"
„Het Franse vaderland."
„Aha ! Wie voor jullie sterft, dien hebben jullie lief, dien
idealiseren jullie. Dien maken jullie mooi. Je hebt een zwarten Adonis van dien nikker gemaakt, André, alleen uit
nationalistische dankbaarheid...."
„Niet ik heb een Adonis van hem gemaakt. Ik heb geen
streepje te veel getekend, niets geflatteerd. Wie hier wat
gepresteerd heeft, dat is Afrika. Of, als je liever wilt: de
oernatuur. Kijk dat model toch eens aan, Annabell!"
Annabell wendde het hoofd naar het model. Ze beschouw
de het. Koel, deskundig, zakelijk, streng. Met de half dicht
geknepen ogen van een slavenhandelaar. Met de bevelende
blik van een heerseres.
.

.

.

Ndschangesi voelde de scherpe blik op zich rusten. Dat
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was sterker dan het verbod, dat over het blok was uitge/
vaardigd. Drie maal maakte hij een diepe buiging. Zijn hoofd
beroerde bijna de grond.
„Voilà", riep de schilder met het gebaar van een omroeper.
„Wat zeg je er van, miss Annabell?"
„Natuurlijk", glimlachte het meisje en haar stem klonk
weer vriendelijker. „In Afrika klimmen die lui als apen in
honderd meter hoge bomen, jagen barrevoets op leeuwen
en vangen met blote handen olifanten en reuzenkrokodillen
in de jungle."
„Dat misschien niet", lachte André, „maar zulk soort
dingen doen ze zeker. Jij leerde het djiu=djitsu of de nieuwe,
verbeterde uitgave, het d j iudo, van den grootmeester zelf.
Maar deze kan ook nog wel wat."
Het gezicht van het meisje werd weer strenger.
„Zou je niet gaan werken, André? Zeg me maar, waar
ik moet gaan. staan."
De schilder zette haar voor Ndschangesi, keek haar enige
malen scherp aan en tekende met krijt de omtrek van haar
pantoffels op de grond.
„Hier, mijn kind."
Hij ging terug naar de schildersezel, bekeek het meisje en
den jongen, het licht en de schaduw en mengde de kleuren
op zijn palet.
„Denk je, André", vroeg het meisje boos, „dat men in de
nabijheid van zo'n zwarte kan staan?"
„Ik denk van wel. Jullie beweren wel, dat ze stinken. Ze
hebben ook een klein beetje tropische geur, iets van de uit,
waseming van het oerwoud... . niet bepaald onaangenaam.
Zij van hun kant beweren, dat wij, blanken, een lijkenlucht
hebben. En misschien hebben ze gelijk. Ook onze huidkleur
is in vergelijking met hun kernachtig bruin een lijkkleur."
Hij kon niet nalaten Ndschangesi te vragen:
„Zeg eens, neger, hoe ruikt miss Annabell?"
„Miss Annabell ruikt heerlijk. Naar wierook."
„Nu, zie je wel?" zei André.
Het meisje lachte en wierp haar ochtendjapon af.
De schilder stond voor zijn ezel en schetste de omtrekken,
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hij keek naar zijn modellen, schilderde; hij keek hen aan,
keek naar het doek, wendde het hoofd terzijde, keek hen
weer aan. Hij trok de wenkbrauwen samen, keek hen streng,
scherp, bevelend aan als een dierentemmer. Ndschangesi
wist reeds, dat deze blik een onuitgesproken verbod was.
Hij mag zich niet verroeren. Hij mag alleen kijken naar den
schilder en naar het doek.
Miss Annabell's slanke naaktheid schitterde en straalde,
verblindde en bedwelmde hem. Hij zag die blanke glans en
zag hem niet.
Het taboe werd eerst verbroken, toen de stem van het
meisje weerklonk. Ze sprak gewoonlijk slechts tot den schil:
der, maar nu en dan wendde zij zich ook tot hem.
„Baad je geregeld, nikker?"
„Waarvoor is dat nodig, een neger?" vroeg de schilder
schertsend.
„In de regentijd baadde ik thuis altijd. Madame Picpus
zei: „Nu, Ndschangesi, nu is er water genoeg. Nu mag je
ook baden." Ze stuurde mij met een boodschap naar mon,
sieur Lyon of naar Oedinga op de Kriiger,f arm. Ik moest
mij uitkleden, opdat mijn kleren niet nat werden. Het water
stroomde van de hemel, ik moest hollen.
„Een Afrikaans douchebad", merkte de schilder op.
„En na de regentijd?"
„Het water in de vaten, bakken en kuipen was van
mevrouw Picpus en haar dochters. Ook de Mbeka was van
hen, zolang er water in was en hij niet uitdroogde."
„Wat is dat, de Mbeka?"
„De Mbeka? Een rivier."
„Is daar geen andere rivier, die niet uitdroogt en waarvan
het water niet aan de familie Picpus behoort?"
„Jawel, er is er een; de grote Kongo,rivier. Maar daarin
schreeuwde dit jaar voortdurend de bamako,vogel."
„Wat is dat voor een vogel?"
„Dat is de vogel van de bamako, de krokodillenvogel. Als
de bamako,vogel roept, mag je niet in het water, anders eet
de krokodil je op."
„Roept hij dan: kom niet?"
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„Hij roept: mbizi, mbizi en oefwire, oefwire.”
„Mbizi, mbizi? "
„Jawel, dame, Vlees! Vlees! Dood! Dood! De bamako
heeft honger, hij verlangt naar mensenvlees."
„Hoe weet de vogel dat?"
, De vogel zit op de rug of op de kop van de krokodil. Hij
pikt de wormen van hem af, de toemboe-vliegen en de schaars
vleugelvliegen, pikt de bloedzuigerslak van zijn tandvlees en
de vleesresten en visschubben tussen zijn tanden vandaan.
De krokodil doet hem niets."
„Ontluizingsinrichting en tandverzorging in het kreupel=
hout", verklaarde André en werkte met vrolijk élan verder.
„Maar in de badkuip is toch geen krokodillenvogel",
plaagde Annabell den neger.
„Neen, in de badkuip zijn alleen maar boeken, tangen,
glazen, parapluies, koffiepotten, hoeden, olielampen, herenboorden, oude laarzen en een kinderwagen."
„Waar is dat allemaal; in welke badkuip?"
„In Saint Ouen, bij meneer Ephraïm."
„Wie is dat?"
„De jood. Boeboeloe woont bij monsieur Ephraïm. En
Ndschangesi."
„Maar in de Seine zijn toch geen parapluies, geen tangen,
olielampen en kinderwagens."
„Neen."
„En ook geen uitgehongerde krokodillen."
„Dat ook niet."
„In de Seine is alleen maar water."
„Ja, in de Seine is alleen maar water."
„In het water van de Seine kan men baden."
„Ja, in het water van de Seine kan men baden."
„Als je in de Seine baadt, wordt je blanker. Geloof je dat?"
„Ik geloof het. Jawel. Yes."
Stilte. De schilder werkt met dikke penselen. Op het linnen
tekent zich een witte zuil af en daarachter een zwarte.
Die witte wordt Annabell. Maar je ziet daar van haar niet
meer dan hier: een fel lichtende, slanke gestalte, die sterk in
het oog valt.
;.
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De miss is weer in de vraagstemming.
„Heb je een vrouw?"
„Neen."
„Een meisje?"
„Neen."
„Heb je er ook nog geen gehad?"
„Jawel."
„Eén?"
„Meer."
,,Een dozijn?"
„Een dozijn."
„Of nog meer?
„Nog meer."
„Een dozijn heb je verlaten?"
„Neen, toen was het niet meer een dozijn."
„Hoeveel dan?"
„Drie."
„Waren ze mooi?""
„Ze waren zwart."
„Waren ze oud of jong?"
„De ene oud, de andere jong. De andere niet oud en niet
jong."
„Hoe oud was de oudste?"
„Dertien."
„Goede God! En de jongste?"
„De jongste was Ndindi."
„Hoe oud was die?"
„Tien. Neen, iets ouder. Nu is ze elf."
„Nee maar! Wat zeg je van zo'n zwarten lelieplukker?"
,,Mij interesseren alleen de zwarte lelies. Bij die Afrikaanse
vrouwen kunnen jullie blanke meisjes niet in de schaduw
staan."
Annabell antwoordde niets.
Een poosje zweeg ze, toen bestormde ze den neger op
nieuw met vragen.
„Heb je al een blank meisje?"
„Neen."
„Niet liegen!"

-
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„Heus niet.”
„Laten we zeggen: een vriendin."
„Een vriendin?"
„Ja, heb je een blanke vriendin?"
„Ja, die heb ik."
„Hoe heet ze?"
„Ninette."
„Waarom is ze jouw meisje niet?"
„Ze is het meisje van mijn vriend."
„O, zo! Wie is je vriend?"
„Kauwi."
„Een neger?"
„Yes, ook 'n schoenpoetser."
„Houd je van hem?"
,.Ik houd niet van hem."
„Dat kan ik me voorstellen. Maar wel van Ninette."
„Van haar wel."
„En zij ook van jou?"
„Zij ook van mij, ja."
„Veel?"
„Veel."
„Is ze mooi?"
„Ja."
„Ja, ja. Altijd alleen maar ja."
„Yes, miss."
„Waarom zeg je niet: ze is heel mooi?"
„Ze is mooi, maar niet heel mooi."
Ndschangesi haalde diep adem alsof hij nog wat wilde
zeggen. Maar Annabell vroeg niet meer.
Nu moet hij weer stilstaan en ook miss Annabell moet
stilstaan, want de ogen van den schilder bevelen rust. Hij
ziet ze oplichten en verdoven, oplichten en verdoven, die
strenge, koortsachtige ogen en licht en schaduw beginnen te
leven. De zuil van het licht en de zuil van de schaduw.
Ndschangesi kan steeds meer onderscheiden. Is zijn blik
scherper geworden of laat monsieur Cogall hem steeds meer
zien? Een tovenaar, die meneer Cogall! Hij staat voor het
doek, buigt zich voorover, richt zich op; snel beweegt hij zijn
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handen van boven naar beneden, van beneden naar boven,
als een duivels handige glazenwasser. Hij wrijft en poetst
de ruiten die nat zijn van zeepwater, en daarachter begin=
nen geleidelijk de dingen te leven. Ook de naakte zwarte
zuil, het harde blok ebbenhout, straalt reeds, ook daar valt
reeds een stuk licht op. Dat komt van de witte zuil. Die
schittert en straalt aan alle kanten, maar vooral waar de rode
vlam laait. De meisjes in de Kongo smeren zich in met
karité-vet, hun lichaam glanst ervan en het verspreidt een
zwoele geur. Die glans en die geur hier is anders. Een hoge,
slanke kerkkaars brandt. Zware stilte, drukkend, verontrus=
tend. Als Ndschangesi er niet aan gewend was, dat de lucht
blijft staan en zich niet beweegt, als hij die dampige, adembeklemmende druk der tropische nachten niet reeds eerder
gevoeld had, dan zou hij nu naar lucht moeten happen als
een vis op het droge. Maar hij doet het niet, hij beweegt
zich niet, hij verroert zich niet.
„Naf f !" zegt plotseling het meisje. „Genoeg. Ik sta niet
langer."
„Al moe?" vraagt André.
„Moe? Neen, niet moe. Het verveelt me. 't Is hier om gek
te worden. Je schildert dien neger met een vuur, met een
geestdrift...."
„Niet met meer geestdrift dan ik jou schilder, Annabell.
Bevalt je dat niet?"
„Jawel, 't bevalt me wel. Maar genoeg voor vandaag."
De schilder reikte haar haar ochtendjapon aan.
„Ga even liggen; dan beginnen we straks weer opnieuw."
„Neen. Ik heb er geen aardigheid meer in. Ik heb nog
honderd dingen te doen. De naaister wacht op me in het
hotel. En waarschijnlijk zijn er belangrijke brieven en teles
grammen uit Amerika. Misschien is er ook bezoek voor me.
Ik kan toch niet mijn mooie dagen hier bij jou zoek brengen!"
„Als je nog een half uurtje bleef, Annabell.... Nu begint
het juist wat te worden; de compositie begint vorm te
krijgen. Als je wilt, bel ik het hotel op om te vragen of er
wat bijzonders is."
„Neen, dat wil ik niet. Telefoneer maar niet. Mijn brieven
;
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en bezoeken interesseren me helemaal niet meer."
„Ik buig me voor je grillen, Annabell... . Heb je een af %
spraak?"
„Ik heb geen afspraak, André. Wat plaag je me toch! Ik
wil niet hier blijven. Dat is alles. Maar als je 't bepaald wilt,
heb ik een rendez%vous. Heb je er wat tegen?"
„Niets, Annabell. Daar heb ik het recht niet toe. Ik kan
je per slot niet in de weg staan. Je bent toch niet naar Parijs
gekomen om je den eersten den besten aangewaaiden schil%
der dag en nacht ter beschikking te stellen."
De stem van het meisje werd milder.
„Begrijp me toch, André. Ik kan niet blijven. Ik zou het
geen vijf minuten langer uit kunnen houden. Die zwarte
staat achter me en staat maar te kijken. Hij doorboort me
met zijn blikken."
„Je vergist je Annabell. Hij kijkt helemaal niet. Ik heb
geen enkele keer gemerkt, dat hij je aankeek. Hij keek alleen
naar mij."
„Des te erger.... Adieu André. Morgen zal ik het misschien weer proberen. Vandaag niet. Ik heb je immers gezegd, dat ik nog 'n massa dingen te doen heb. Reken ook
vanavond niet op me. Ik slaap vannacht in het hotel:
good bye."
Ze trok de rok van André's arm en deed hem aan. Met
vlugge, harde pasjes trippelde ze de deur uit. Toen ze
Ndschangesi voorbijging, boog hij diep. Maar Annabell keek
hem niet eens aan.
André ging weer voor de schildersezel staan. Hij keek naar
den neger en keek naar de ledige plaats achter hem. Hij zocht
door herinnering en fantasie de aanwezigheid van het naakte
meisje te vervangen. Zijn arbeidsdrang was nog ongebroken,
maar over zijn gezicht trokken schaduwen en de rimpels bij
zijn ooghoeken werden dieper. Verdwenen was zijn geestig ,
heid en goede luim van zo even.
„Zie je, Naftali", zei hij nadenkend, „het licht heeft ons
verlaten."
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Ndschangesi wist, dat dit een gesprek was, waaraan hij
niet mocht deelnemen; althans niet met woorden. Hij verroerde zich niet. Slechts met zijn grote, treurige ogen en met
een lichte beweging van de wimpers antwoordde hij, dat het
nu werkelijk weg was, het licht....
, ,Alleen jij bent gebleven, de schaduw. Hoe zullen wij nu
zien?"
Verbazing sprak uit Ndschangesi's gezicht en die verba zing herhaalde de vraag: hoe zullen wij nu zien?
„Zo gaat het, m'n jongen, het licht komt en gaat. De zon
verbergt zich achter de wolken en straalt naar een andere
kant. Wie kan de zon en de wolken bevelen?"
Het zwarte model wendde het hoofd een weinig: wat wijs
is de blanke meester toch! Wat spreekt hij mooi! Hij spreekt
zo, dat men ieder woord begrijpt.
Maar toen zei monsieur Cogall iets, dat hij niet geheel
begreep. Hij antwoordde niet, ook niet met de minste be =
weging van zijn lichaam. Hij zei slechts tegen zichzelf: het is
zo, het is zo.
„De baron is een kwast. Danst prachtig. Tango, bigguine,
english valse, foxtrott. Kwam uit Boedapest of Boekarest of
misschien uit Lodz .... De gigolo komt op de lucht van de
dollar aanvliegen. Probeer haar dat nu duidelijk te maken.
Dan ben je jaloers en dan is ze daarvoor niet uit Amerika ge
komen. Monroe-leer. Zelfbestemmingsrecht. Wat waar is, is
waar.... En als het licht op een goede dag definitief verdwijnt en naar Boston of Baltimore terugkeert, kan iemand
daar wat aan doen? HO Wat? Heb je wat gezegd? Nu
j a, jij staat daar maar, zwart en gevoelloos, de schaduw van
jezelf. Jij hebt het gemakkelijk. Jij hoeft niet te denken."
Van dat alles begreep Ndschangesi slechts, dat het licht
terugging naar Boston of Baltimore. Hij dacht na.
De schilder liet het palet zakken.
„Ben jij niet moe? Neen? Nu goed! Dan werken we nog
wat. Ik moet toegeven: je houdt je buitengewoon. Sinds
twintig jaar ben jij mijn beste model. Als je geen mens
was, zou ik moeten denken, dat je een stuk vrije natuur
was."
.

-
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Zijn werklust nam geleidelijk af. Hij treuzelde, corrigeerde,
schilderde de achtergrond. Hij keek helemaal niet naar het
model, liet het eenvoudig staan. „Als je moe bent, kun je op
de grond gaan zitten", zei hij, maar Ndschangesi ging niet
zitten en André bekommerde zich verder niet om hem. Eenmaal nog keerde hij zich naar hem om en keek hem op zijn
scherpe, onderzoekende manier aan. Zijn ogen fonkelden
tussen zijn half dichtgeknepen oogleden. Toen liet hij de
hand met het penseel zakken. Hij overlegde.
Hij bleef voor het begonnen schilderij staan, deed twee,
drie passen achteruit, bleef staan, bekeek het lang, sloot de
ogen, opende ze weer, kneep ze bijna dicht. Hij onderzocht
zijn werk. Niet grote, bedachtzame schreden liep hij op en
neer, liep weer terug naar het schilderij, liep weer achteruit.
Ndschangesi had zich reeds lang aangekleed en zat voor zijn
kistje op de grond.
„Ben je daar nog altijd? Ik dacht, dat je al lang weg was."
De neger stond op en gespte zijn kistje over de schouder.
„Moet ik niet tot vanavond hier blijven? Ik heb vijftig
francs gekregen."
„Neen, je hoeft niet te blijven. Dat geld heb je verdiend.
Maar wacht eens! Omdat je zo'n goed model en zo'n prach'
tige schaduw bent, krijg je vandaag honderd francs, voor
twee dagen vooruit. Morgen is het Vrijdag, morgen kom je
wat later."
„Jawel, monsieur Cogall."
„Of, wacht eens, liever niet zo laat. Laten we zeggen:
om half elf .... Neen, laten we het maar houden op twaalf
uur. Als je een half uurtje later komt, hindert het ook niet."
„Goed, monsieur Cogall."
„Als miss Annabell er niet is, beginnen we maar zonder
haar."
„Yes, monsieur Cogall."
„En als ik niet thuis mocht zijn, wacht je maar rustig tot
ik kom. Victor zal je wel binnen laten."
„Ja, monsieur Cogall."
Beneden op straat, toen hij de pet op zijn hoofd drukte,
viel hem in, dat hij wat vergeten had. Hij had den schilder
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willen vragen of hij de PAO-boekjes bij hem mocht laten.
Toen hij voor zijn kistje zat, had hij er nog aan gedacht,
maar toen daarna de schilder zo goedhartig tot hem sprak
en hem weer geld in de hand stopte, vergat hij het. Terug,
gaan mag hij niet, dat geeft geen pas. Nu is alles nog in het
kistje zoals hij het heeft meegenomen. Boeboeloe zal
woedend zijn.
Uit de kleine restaurants kwam een warme etenslucht,
zijn maag begon zich te roeren. Hij had honger. Hij dacht
niet meer aan Boeboeloe. Hij ging een bakkerswinkel in,
kocht broodjes, bij den slager kocht hij worst, bij de fruitvrouw op de hoek druiven en appels. In gedachten ver,
zonken stapte hij voort, terwijl hij afwisselend uit het papier
en uit zijn zak iets voor de dag haalde en opat.
Hij vermoedde een onuitsprekelijk geheim en boven het
geheim een machtig gebod. Er was iets geschied in hem, om
hem, ja, het geschiedt nog steeds en zijn negerverstand is
niet toereikend om het te begrijpen. Oom Jellala pleegt altijd
te zeggen: de blanken weten alles, de negers zullen nooit
wat weten. Dat is alles de schuld van de heilige schildpad,
die eens alle kennis in een grote zak stopte. De kennis van
de dorpen, de kennis van de steden, de kennis der priesters,
der koningen en krijgers, de kennis der vrouwen, der grijsaards en der geesten, de kennis van den Iblis, de kennis van
de goede en van de boze demonen, de kennis van de olifant,
van de slang, van de krokodil, de kennis der bamako-vogels,
der koko's en der gieren, de kennis der vissen, der wormen,
der vliegen, slakken en kruipende dieren, de kennis der
bomen, der grashalmen, der wateren en der stenen, de
kennis der aarde, der lucht en der wolken, der bliksems en
der sterren. De heilige schildpad kroop toen op een hoge
baobab, scheurde de zak open en verstrooide alle kennis
over de aarde. Maar de heilige schildpad was dom. Dommer
nog dan de naakte Niam/Niam-dwergen in het woud. Hij
lette niet op de wind, voordat hij de zak openscheurde.
Toen droeg de wind alle kennis naar de blanken toe en in
de hoofden der zwarten kwamen slechts enige vonkjes van
het grote weten.
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Daar stond nu die miss Annabell voor hem, bloeiend,
blank, naakt; hij wist, dat zij daar stond en zag haar niet.
Hij zag haar en keek haar niet aan. Hij mocht haar helemaal
niet ankijken. Het grote woord was een verbod voor zijn
ogen. In de blanke gloed mag men niet kijken; daar zou men
blind van worden. In Banza Ntombo had hij altijd graag
gezien, hoe madame Picpus en juffrouw Zizi zich ontkleed=
den. 's Avonds klauterde hij in de olijfboom, die tegenover
de vensters van de slaapkamer stond. Hij nestelde zich
tussen de donkere takken, zat stil te kijken. Als hij geluk
had en tante Oembi vergat de koellakens voor de ramen te
hangen of ze niet goed sloot of als de nachtelijke wind die
natte gordijnen even opwaaide, zag hij wat hij zien wilde.
Zijn scherpe ogen doorboorden zonder moeite de dubbele
muskietennetten .... Mevrouw en haar dochters ontdeden
zich van hun kleren en liepen in het zachte lamplicht tussen
de bedden heen en weer als witte schimmen. Als hij dan
naar beneden kroop, waggelde hij op zijn benen alsof hij
dronken was. Maar dat kwam slechts van de zwoele lucht
der olijven, van de geur der bloeiende seringen en van de
scherpe lucht der Spaanse vliegen, die om de seringenbloe'
sems zwermden. Ook de stank van de olie maakte hem
waanzinnig; de petroleum stroomde dik en traag in de
ijzeren goten om de zuilen van het huis. Dat was om de
muizen, mieren en kevers van de woning der blanken verre
te houden.
Ndindi beet in zijn oren en lachte, Mapilo wreef haar
neus tegen zijn gezicht en bestormde hem met vragen en
Longologa plaagde hem: „Waarom ben je zo zwijgzaam,
Ndschango?" Maar hij zag nog steeds de lichte schim in de
duisternis, hij zag ze door de muskietennetten heen en bleef
zwijgen.
En in de zomer, als ze in de Mbeka gingen baden en hij
voor de dames Picpus de badkleren droeg, trokken de
vrouwen zich in de bamboehut terug en hadden geruite of
gestreepte linnen kleren aan, die slechts smalle stroken van
hun blanke huid vrij lieten bij de enkels, de hals en de
polsen. Zij waren bang voor de waterskorpioenen en de
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kreeften, de spinnen en vliegen, bloedzuigers en slangen en
voor de vissen met de dolktanden. Als ze baadden, hadden
ze nog meer aan, dan wanneer ze niet baadden. Maar de
natte kleren kleefden aan hun lichaam en hij zag hun blanke
lichaam zo naakt alsof ze negers waren. De negers vertonen
zich vrij, hun naaktheid is geen naaktheid, want ze is zwart.
De blanken echter mag het oog van den neger slechts aan ,
schouwen als alle uiterlijke tekenen der macht en der kennis
aan hun zichtbaar zijn: het linnen, de wol, het leer, de zijde,
het fluweel.
Waarom valt hem nu dit alles in? Misschien omdat miss
Annabell hem vroeg, wanneer hij het laatst gebaad heeft.
Miss Annabell zag hem naakt, ze zag, dat hij Liala Oela's
zoon was en zij meende, dat hij niet zo zwart geweest zou
zijn, als hij meer in de rivier gebaad had. 0, miss Annabell
vergist zich. Dit jaar waren er veel krokodillen, maar ook
als er minder zijn, baat den neger het water van de rivier
niets. De houtvlotters, de bootslieden en de vissers zijn nog
zwarter dan hij, omdat ze voortdurend in het water zijn en
het water hun huid nog donkerder maakt dan de inkt, die
men uit malakkanoten bereidt. Ja, als de negers ook zo'n
blonde rivier hadden als de Seine, dan waren ze misschien
ook blond. De negerzuigeling heeft twaalf dagen lang een
mooi lichaam, net als een blanke baby. Maar dan baadt men
hem in het zwarte Kongo-water en dan is alles uit.
's Middags werkte hij weer op de boulevards. .. .
„Ndschangesi mooi schoenen poetsen.... Ndschangesi
mooi schoenen poetsen.... " Hij bewoog zich vlot en was
zeer vrolijk.
„Kijk eens, Ndschangesi! Mister Ndschangesi!"
Hij wist precies, dat daar boven de kleine, onbekende,
bruine schoenen de bamboestengels glanzen. Hij wist, dat
daar boven de bamboestengels een slank lichaam zich ver
heft, een ranke hals, hij meende de donkere ogen te zien in
het blanke gezicht onder het vlammende haar, de rode mond
met de paarlentanden, hij meende het klokje van de heldere
stem te horen. En hij wist, dat dat klokje vroeger of later
.
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weer klinken moet, dat het meisje hem aanspreken zal.
En hoe wist hij. dat de grote lakschoenen, die vandaag
bijna zo naast de kleine bruine staan als de grote bruine
gisteren onder de gaslantaarn naast de kleine zwarte stopden, hoe wist hij, dat het zwart van de lakschoenen donker
en dreigend op het onschuldig tere bruin van de anderen
loert? De grote voeten met de zwarte schoenen wonden
hem op.... Voeten, die in het water plassen. En toen hij
Annabell's stem hoorde, wist hij als het ware, dat hij boven
het gezicht van het meisje de diepliggende ogen en de sterk
gebogen snavel van een roofvogel zou zien. Had hij dit
gezicht al gezien in de weerspiegeling der glimmende schoe,
nen? Hij wist niet of hij het daar gezien had, maar de
kromme haviksneus en de scherpe haviksogen van dien
groten man met donkere gelaatskleur verrasten hem niet.
Ook de monocle in zijn linkeroog, die op Annabell gericht was, was hem niet geheel onbekend. Het instinct
van de jungle werkte in hem. De zoon van de jungle blijft
op het een of ander onbekend teken, een geruis, een geur,
een geluidloos waaien van de wind, voor het struikgewas
staan. Hij weet, als de struiken nu uiteengebogen worden,
staat hij oog in oog tegenover de luipaard, de gorilla, de
reuzenslang. Somber en vastberaden keek hij in het roofdier,
gezicht van den vreemdeling. Zijn spieren waren van strijdlust gespannen, gereed voor de sprong. Moet hij hem naar de
keel?
„Hé, nigger", en het leek hem of haar stem nu iets vrien,
delijker klonk, „is de dienst bij monsieur Cogall al afge'
lopen?"
„Jawel, miss Annabell, al afgelopen."
De vriendelijkheid van het meisje temperde een weinig
zijn strijdlust, maar was niet in staat de instincten, die in
hem gewekt waren, tot rust te . brengen. W ie is deze man
en wat wil hij van Annabell? Zijn stem krast onuitstaanbaar.
„Ah, monsieur Cogall", zei de man en over zijn gladgeschoren gezicht trok een hoogmoedige glimlach.
„Ja", antwoordde Annabell eenvoudig. „Monsieur Cogall.
Hij schildert ook dien zwarten jongen. U geeft natuurlijk
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niet veel om André Cogall? Ik dweep met hem. Als kunstenaar vindt hij zijn weerga niet."
„Een romanticus", merkte de jongeman minachtend op.
„Literatuur, dichtkunst, schilderkunst, het is overal het.
zelfde. Ik houd ook in de kunst alleen van het zakelijke."
De ogen van het meisje fonkelden. Die blik gaf
Ndschangesi een schok. Wil zij wat zeggen? Maar ze sprak
niet tegen hem, maar tegen den vreemdeling met de
monocle en de lakschoenen. Ze lachte:
„Dan kan ik U mister Ndschangesi aanbevelen, baron.
Zijn kunst is de reëelste van alle kunsten. Hij is schoenpoetser."
Het voorhoofd van den baron trok in rimpels.
„U houdt mij zeker voor de gek, Annabell?"
De stem van Annabell werd nog levendiger.
„Op mijn erewoord, baron, Ndschangesi is een kunstenaar
in het schoenen poetsen. Probeert U het maar eens met
hem!"
„Zoals u wilt.... Hé, nigger!"
Ndschangesi stond onbewegelijk voor de tafel. Zijn
gezicht verried niet de minste opwinding.
„Die schoenen poets ik niet."
„Wel voor den duivel! Die poets je niet?"
,,Die niet."
„De meest correcte neger van de wereld", verklaarde
Annabell. „Schone schoenen poetst hij niet."
„Als hij werkelijk zo correct is", zei de baron nonchalant,
„neem ik hem als boy. Ik heb nog nooit een negerbediende
gehad. Hé, zeg, kun jij de kleren in orde houden?"
„Jawel."
„En aan de deur staan, netjes buigen, gasten ontvangen?"
De neger gaf geen antwoord. Annabell antwoordde voor
hem.
„Hij heeft in Afrika bij farmers gediend."
„Dan kom je morgen bij mij in Clamart. De trein gaat hier
van het station Montparnasse. Je vraagt maar, waar baron
Boris woont. Ieder kind kan je vertellen, waar het is.
Begrepen?"
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„Niet begrepen.”
„Dan nog eens, buffel die je bent. Je gaat morgen naar
Clamart .... "
Ndschangesi schudde het hoofd.
„Ik kom niet."
„Wat? Je komt niet?"
„Neen. Ik moet staan bij monsieur Cogall."
„Goed, dan overmorgen."
„Ook overmorgen moet ik bij monsieur Cogall staan."
„Wat betaalt monsieur Cogall?"
Annabell zei koel:
„U wilt hem toch niet ontrouw maken aan monsieur
Cogall? Misschien is dit model voor hem van veel belang."
De baron trok een minachtend gezicht.
„Cogall vindt nog wel een ander model. Maar ik kan toch
niet de stad aflopen voor een zwarten boy, als ik er toevallig
een vind, die me geschikt lijkt? Nu, wat betaalt monsieur
Cogall je?"
„Vijftig francs voor een halve dag."
„Vijftig francs? Dat is een beetje te veel.... Maar dat
hindert niet. Van mij krijg je zestig."
„Heb ik niet nodig."
„Ik koop ook een mooie livrei voor je en bij mij mag je ook
zitten."
„Ik wil niet zitten en monsieur Cogall heeft mij mijn loon
ook al betaald."
„Dan geef je het hem terug."
„Dat mag ik niet doen."
„En als ik je zeventig geef?"
„Dan ook niet."
„En als ik je twee weken vooruitbetaal?"
,,Ook niet."
„Dat noem ik karakter!" riep Annabell geestdriftig. „Een
gentleman! Jammer dat hij zwart is."
„Stommeling!" schold de baron met zijn schrille roofvogelstem. „Die kerels veroorzaken hier nu de werkloosheid. Dat
komt maar uit Afrika en steelt de blanken het werk. Ieder
van hen heeft dadelijk een blanke vriendin, sommige zelfs
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twee of drie. De slavernij moest weer ingevoerd worden. De
zweep hebben ze nodig, niet de vrijheid. De zweep!"
Hij zette de monocle, die op zijn schoot gevallen was,
weer op zijn plaats en keek uitdagend naar Annabell. Die
zag nadenkend voor zich uit en zei geen woord. Ndschangesi
verwijderde zich zwijgend. Een paar tafeltjes verder zat een
heer met een bolhoed, hij had een stok met een groot, spits
handvat en hield een krant voor het gezicht. Nu en dan keek
hij aandachtig naar Annabell en den baron. Misschien ook
alleen naar Annabell. Hier staarde immers iedereen haar aan,
zodra ze verscheen. De man droeg schoenen met dubbele
zolen en gummihakken. Ndschangesi had meer dan vijf minus
ten te werken aan die plompe schoenen. Toen nam hij zijn
kistje onder de arm en, „Adieu dames en heren", ging een
terras verder.
's Avonds in het Negro. Ndschangesi schuift zijn kistje
onder de tafel, zet zijn voet op het bankje en lacht trots: „Nu
laat meneer Ndschangesi zijn schoenen poetsen." Met een
breed gebaar wenkt hij de beide kellners, den mulat en den
neger. „Hé, Keki, hé, Chimpans, willen jullie mister Ndscha=
ngesi eens bedienen?"
Keki, de mulat, staat verbaasd. Kijk nu die snotneus eens
aan, die begint nu al verwaand te worden. Tot nog toe is hij
altijd heel bescheiden geweest. Monsieur Keki en monsieur
Chimpans, zei hij netjes. En nu op eens: „Hé, Keki, hé Chim,
pans!" Chimpans' oogappels rollen in hun kassen en hij
fluistert vol respect tegen Keki: „Die heeft al geld." „Dat
heeft hij", antwoordt Keki minachtend en staat op om den
gast te bedienen.
„Jawel, monsieur Ndschangesi, koffie en cognac."
„Zeg niet monsieur Ndschangesi, zeg: mister Ndscha=
ngesi."
„Jawel, monsieur mister Ndschangesi."
Ndschangesi lacht.
„Yes. Wacht eens.... Eén glas is te weinig voor mister
Ndschangesi. Breng een hele fles!" Hij grijpt in zijn zakken,
haalt een franc voor de dag en drukt die Keki in de hand.
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„Dat is voor jou.”
„Dank u, mister Ndschangesi.... een fles cognac."
„En twee glazen."
Keki knipoogt begrijpend, bedient Ndschangesi en trekt
zich dan achter in de zaal terug. Hij helpt Chimpans met
niets doen. Het Negro is vanavond nog al leeg. Er zal niet
veel te doen zijn. „Volgende Donderdag zien we die ook niet
meer", zegt de mulat geërgerd. „Koopt zich een das en gaat
dansen in het Colonial. Zo beginnen ze allemaal." Chimpans
lacht stil voor zich heen, antwoordt niet. „Hij heeft een mooie
pet en een gekleurde zakdoek", zegt Keki weer, „geeft den
kellner een franc fooi vooruit en heeft een afspraak met een
juffer. En zeker een blanke."
„Wat zou het? Moet hij misschien in Parijs met een
mulatten j uf f er of met een meid van de Fidschi-eilanden af:
spreken?" antwoordt Chimpans en beweegt strijdlustig zijn
afstaande oren. Keki is boos.
.,Jullie bent in de mode; maar hoe lang nog?"
„Jong is altijd in de mode. En zwart is jong. Een goed ras!"
„Een goed ras?" Keki's grauwbruine voorhoofd trekt in
rimpels. „Ga maar naar Amerika. Daar zullen ze je afmaken
als een dolle hond, als je het lef hebt, jong te zijn."
„Valt me niet in naar Amerika te gaan. Waarom ben jij
hier gekomen? En waarom komen de anderen?"
Ze kijken naar het tafeltje van Ndschangesi en zien elkaar
verbaasd aan. Wat gebeurt daar? Ndschangesi heeft zijn
koffie al leeg gedronken, vult nu de beide cognacglazen, stoot
ze tegen elkaar aan en drinkt. „Gezondheid, mister Ndschangesi! Proost, mister Ndschangesi!" Eerst drinkt hij uit het
ene glas, dan uit het andere. Hij knikt, grijnst zeer hoffelijk,
dat zijn witte tanden achter zijn dikke lippen zichtbaar worden. „Gezondheid, mister!" Plotseling vertrekt zijn gezicht
en hij slaat met zijn vuist in de lucht. „Weg daar, gemene
gier!"
Twee blanke meisjes komen het café binnen. Ze gaan aan
het volgende tafeltje zitten en lachen tegen Ndschangesi.
Ndschangesi kent ze. Die grote met het vlasblonde haar is
Gigi, de kleine met de donkere wenkbrauwen en al die
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metalen ringen om hals en armen is Toto. Gigi zegt langs
haar neus weg, dat hij vanavond tevergeefs op Ninette
wacht. Ninette danst met Kauwi en mister Hannibal in het
Colonial.
„Ik wacht helemaal niet op Ninette", antwoordt Ndschan/
gesi en vult de glazen opnieuw.
„De cognac schijnt je te smaken", glimlacht Toto.
„Fijn", antwoordt Ndschangesi en ledigt vlug beide glazen.
Een week geleden zou hij nog graag met Gigi of Toto ge:
dronken hebben, nu schudt hij ze eenvoudig van zich af,
doet alsof hij niet begrijpt, dat ze zich aanbieden.
„Heb je een cigaret?" vraagt Gigi.
„Neen", zegt hij stug. Hij schaamt zich een beetje, dat hij
geen cigaretten heeft. Hij wenkt Chimpans, bestelt een
blauw pakje, steekt een cigaret op zonder de meisjes een
aan te bieden.
„Bah, wat een stinkstok!" zegt Toto met een, opgetrokken
neus. „Dat rotmerk rook ik niet", zegt Gigi beledigd en
keert hem de rug toe.
Ndschangesi glimlacht en kijkt peinzend voor zich uit. Hij
schenkt in, maar drinkt niet. Zijn cigaret is al twee maal
uitgegaan. Hij steekt hem weer aan, rookt verwoed. Dan
staat hij op en kijkt om zich heen. Hij heeft nu iemand
nodig. Die twee daar zijn vijanden. Keki is een pedante
kwast. Alleen Chimpans mag hem wel. Als hij hem een glas
cognac gaf, zou hij bij zijn tafeltje komen en met hem pra/
ten. Hij draait zich om naar de bridgetafel. Daar zitten
mister Zeb, mister Sam, een plantagebezitter uit Haïti en
een advocaat uit Martinique. Zij spelen bridge. Rebecca zit
achter haar vader en bladert in geïllustreerde tijdschriften.
Ndschangesi's gezicht klaart op.
„Rebecca! Becky! Kom eens hier!"
Het jonge meisje komt. Met kinderlijke vreugde steekt ze
hem de hand toe.
„Goedenavond, Ndschangesi."
„Lekkere cognac, Rebecca. Wil je?"
Rebecca schudt het hoofd. Haar gezichtje wordt ernstig.
„Ik drink geen cognac."
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„Waarom niet?”
„Cognac is alcohol."
„Nu, wat zou dat?"
„Alcohol is vergif; schaadt het organisme."
„Organisme? Wat is dat?"
„Dat is het menselijk lichaam en alles wat daarbij
behoort."
Ndschangesi lacht luid.
„Schaadt? Waarom drinken ze het dan allemaal?"
Het meisje haalt de schouders op.
„Dat weet ik niet."
„Rebecca, je weet wat organisme is en dat weet je niet?
En wat een gentleman is, weet je dat?"
„Ja, dat weet ik."
„Zeg het dan eens!"
„Een gentleman is iemand, die geen cognac drinkt."
Ndschangesi stuift op.
„Zo'n leugen! Tegen mij heeft iemand gezegd, een heel
voornaam persoon, dat ik een gentleman ben en toch wist
ze, dat ik cognac drink."
Rebecca zette grote ogen op.
„Een voornaam persoon?"
„Ja", zei Ndschangesi trots.
„Ninette?"
„Nee, Ninette niet."
„Wie dan?"
Ndschangesi kijkt het meisje aan en zegt dan plotseling:
„Je bent net als Bibbi."
„Wie is Bibbi?"
„Bibbi is in Banza Ntombo."
„Is ze je meisje?"
„Neen, ze is mijn zuster."
„Is ze mooi?"
„Mooi? Oho, Bibbi is heel mooi."
„Heb je ook een meisje in Banza Ntombo?"
„Ik heb geen meisje meer. Ik houd niet van haar."
„Waarom niet?"
„Ze is zwart."
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„Zwart is toch mooi?”
„Zwart is niet mooi."
„Jij bent ook mooi, Ndschangesi."
„Ik ben niet mooi. Ik ben een gentleman. Jammer dat ik
zwart ben .... Zeg, Becky, jij leest toch Engelse kranten?
Vertel eens, hoe is dat met dien Australischen neger, die
opeens blank werd?"
„Dat is een grote leugen en een grote domheid."
„Is het werkelijk niet waar? Het zou mooi wezen als het
waar was."
„Het zou niet mooi wezen. Dan zouden we immers net
als de blanken zijn."
„Is het waar, Rebecca, dat de blanken een lijkenlucht
hebben?"
„Neen, dat is niet waar."
Ndschangesi kijkt in Rebecca's gezichtje, naar haar
handjes, die teer en licht zijn als melkchocolade, naar haar
kleine, zwellende borsten, die zich onder haar blouse af
tekenen en vraagt dan plotseling:
„Ben jij nog niet verloofd, Rebecca?"
„Neen."
„Ben je het ook niet geweest?"
„Ik heb nog de tijd, ik ben pas veertien."
„Bibbi is pas twaalf en oom Jellala heeft haar al aan
Kebabota verkocht."
„O, daar in Afrika is dat anders. Als wij eens allen in
Afrika zijn, beginnen we ook vroeger. Dan bevolken wij
heel Afrika en het land zal ons weer behoren."
„Hoezo: weer?"
„Vroeger behoorde het toch aan de negers. Toen kwamen
de blanken en brachten ons naar Amerika. Ze verkochten
ons als slaven. Dat is al lang geleden."
„Maar nu zijn jullie toch geen slaven meer?"
„We zijn geen slaven, maar we zijn ook niet vrij. We heb%
ben geen eigen land."
„Rebecca, je bent zo verstandig als een blank meisje."
„Een zwart meisje moet veel leren. De blanken weten alles
en maken zich van alles meester."
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„Zeg eens, Rebecca, wat betekent dat: yes miss?”
„Ja, juffrouw."
„En: very nice?"
„Heel mooi."
„Yes miss, very nice: ja juffrouw, u bent heel mooi."
Rebecca lachte luid. Ndschangesi legde zijn vlakke hand
op haar mond.
„Lach niet, Rebecca, spreek liever Engels met me."
„Graag, Ndschangesi. Maar alleen als je geen cognac
drinkt. Op school komt zoiets niet te pas."
Ndschangesi knikte begrijpend en riep Keki.
„Monsieur Keki, neemt u die cognac daar weg!"
Hij glimlachte tegen Rebecca. „Nu?"
Rebecca's gezichtje werd ernstig.
„Well, my brother, we shall learn english."
En geduldig spande zij zich in voor haar groten, Afrikaansen broeder, net als een echte lerares.
Tegen elf uur kwam mister Zeb bij hen zitten. Hij boog
zijn langwerpig hoofd naar voren, keek aandachtig naar
Rebecca en Ndschangesi en luisterde naar de Engelse les.
Diepe rimpels liepen over zijn voorhoofd en van zijn oog ,
hoeken naar beneden. Aan zijn slapen waren dikke aderen
zichtbaar. Zijn lippen waren niet dik, maar stonden alsof hij
pruilde. De verstandige ogen waren vol belangstelling, be/
grip en goedheid. Rebecca liet zich niet storen, maar zette
haar onderricht voort. De komst van haar vader gaf haar
gelegenheid, nieuwe voorbeelden te bedenken en het ge,
sprokene te verduidelijken. Met de vinger op hem wijzend,
haar grote ogen op Ndschangesi gevestigd, zei ze langzaam
en scherp articulerend:
„This is mister Zeb. Dat is mister Zeb. Mister Zeb is the
father of Rebecca. Mister Zeb is de vader van Rebecca.
My father; mijn vader. Mister Zeb is an American negro.
Mister Zeb is een Amerikaanse neger. Of zeg: Ik, Ndschano
go, ben een Afrikaanse neger. Mister Zeb heeft nog zes
kinderen. Twee zijn nu in Alabama. Mister Zeb is de secre'
taris van de PAO, hij heeft zijn bureau in Harlem. Rebecca
gaat in Harlem op school. Harlem ligt in New York. New
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York en Alabama liggen in Amerika. De Kongo in Afrika.
Ook in Alabama zijn heel veel negers. Maar in Alabama zijn
ook veel blanken. In Alabama leven een millioen negers en
anderhalf millioen blanken. De blanken nemen voortdurend
in aantal af, de negers nemen toe. Want de blanke vrouwen
baren weinig, de zwarten veel kinderen. De blanken ver,
achten de zwarten. De zwarten verachten de blanken niet.
De blanken behoort het verleden, de zwarten de toekomst.
Did you understand it? Heb je het begrepen? Zeg het me
dan nog eens na: Dat is mister Zeb, mister Zeb is de vader
van Rebecca .... "
„Halt!" onderbrak mister Zeb. „Sinds wanneer geef je hem
Engelse les?"
„Sinds een uur."
„En nu al zulke moeilijke dingen?"
„Hij begrijpt alles. Als u wist Papa, hoe vlug hij leert."
„Ons volk leert vlug talen; maar wat men zo vlug geleerd
heeft, vergeet men net zo vlug."
„Och, dat zijn toch maar spreekoefeningen."
De les was afgelopen. Mister Zeb ondervroeg Ndscha/
ngesi over het leven in de Franse Kongo.
Hij interesseerde zich voor de farmers, de grond, de
wegen, de oerwouden, de beambten, het leger, het werk,
het loon, voor alles. Hij legde een blad papier voor zich en
maakte aantekeningen.
„Worden jullie geslagen?"
„Monsieur Picpus sloeg mij nooit. Madame Picpus wel.
Maar haar hand was zo zacht als koek."
„En de andere blanken?"
„De andere blanken slaan niet. Alleen de zwarten. De
soldaten, de knoetdragers en de opzichters."
„Dus de zwarte knechten van de blanken."
Ja.
„En de blanken bevelen hun, jullie te slaan?"
„Ja, ze bevelen het hun."
„En wat zeggen de negers daarvan?"
„Ze zeggen, als je slaag gehad hebt, zul je het wel ver.
,'

"
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diend hebben. En als het rechtvaardig is, mag men je slaan."
„Slaan is nooit rechtvaardig", zei mister Zeb zeer na%
drukkelijk.
Hij dacht na en vroeg toen:
„De soldaten schieten?"
„Ja, de soldaten schieten."
„Op wie schieten ze?"
„Op luipaarden en rhinocerossen."
„Ook op de negers?"
„Ja, op de Bazoendi's en Bizoemseken. Maar de Bazoendi's
en Bizoemseken schieten ook."
„Met geweren?"
„Neen, ze schieten met pijlen. Mij hebben ze ook in mijn
schouder geschoten, toen ik naar Brazzaville ging. Oom
Jellala en Liala Oela hebben de pijl uitgetrokken en het gif
uit de wonde gezogen. Zambizambi en Kebabota hebben
hen daarbij geholpen. Daarom had ik maar vier en een halve
week pijn."
„Hoe zijn de soldaten overigens?"
„Ze gaan barrevoets en zijn zeer boosaardig. Ze stelen
ons het vlees uit de pot, slepen de vrouwen en de meisjes
weg en betalen niet."
„Zijn het jongens uit de Kongo?"
„Neen, ze komen uit Dahomey, uit Nigeria en van de
Ivoorkust. Die van de Kongo brengen ze naar Kameroen
en Timboektoe."
„Is men daar op ze gesteld?"
„Neen, men is niet op ze gesteld, omdat ze er vreemd zijn.
Ook in Dahomey haten ze de Kongo.negers."
„Zie je, mijn kind", zei mister Zeb tot zijn dochtertje,
„zo heersen ze over ons. Ze profiteren van de onderlinge
haat der verschillende stammen." Toen wendde hij zich weer
tot Ndschangesi. „En wat zegt de missionaris?"
„Hij zegt, we moeten geven, geven. We moeten geld
gooien in de bussen."
„Ja, ja. En zegt hij niet, dat alle negers broeders zijn?"
„Ja, dat zegt hij ook. Maar niemand gelooft het. De ouden
en Khoalakoe zeggen: die aan de andere kant van de Kongo
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wonen en boven de grote waterval en aan de andere kant
van de berg, dat zijn onze vijanden."
„En wat zeggen de beambten?"
„Die zeggen: Frankrijk is het moedertje van alle negers."
„Moeten jullie ook voor moedertje werken?"
„Ieder twee weken. En als de commandant je laat halen,
moet je nog bovendien naar het bos om hout te hakken en
naar de rivier om dijken aan te leggen."
„Moet iedereen maar twee weken werken?"
„Mirimo werkte vijf maanden. Zambizambi en Timboté
zes maanden."
„Mirimo, Zambizambi en Timboté? Wie zijn dat?"
„Mirimo was mijn jongste broer, Zambizambi mijn vriend
en Timboté de oudste broer van Kebabota. Ze moesten
langer werken, omdat ze jong en sterk waren. Timboté
kreeg de grote koorts en stierf. Mirimo werd gestoken door
de vlieg met de schaarvleugels. Men stuurde hem naar
Mwoeti, maar hij sliep onderweg in. Men bracht hem naar
huis, gaf hem te eten, hij sliep. Dokter Gestorven kwam
van Majoemba, keek even en wenkte met zijn hand: die
heeft ook uitgediend."
„Werken de sterken langer dan de anderen?"
„Tot ze sterven."
„Sterven er veel?"
„In de jungle van Majoemba heel veel. Ook bij de aanleg
van wegen en dijken. Bij de spoorweg sterven ze haast allen.
Van Mzoemboela en Zamba vluchtten alle mannen over de
rivier, omdat men ze wilde halen voor de aanleg van de
spoorweg. Alleen de vrouwen bleven thuis en de kinderen.
Maar ze namen toen ook de vrouwen mee naar de straatweg
om stenen te slepen."
„Zijn er geen dokters in de dorpen?"
„Jawel. Dokter Brandewijnnaald in Mwoeti en dokter
Gestorven in Majoemba. Mijnheer Brandewijnnaald steekt
met dikke naalden in je vlees en dokter Gestorven komt
pas, als je dood bent. Voor iedere dode krijgt hij dertig
francs. Voor Mirimo en Timboté kreeg hij samen zestig.
Hij is al heel rijk."
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Mister Zeb sloeg met de gebalde vuist op de tafel.
„Ontzettend!" riep hij uit. „Ik zal daarover een uitvoerig
rapport opmaken voor de PAO. En ik schrijf er een artikel
over in de „Negro Herald". Jammer, dat je geen foto's
hebt. Was daar niemand die fotografeerde, Ndschango?"
„Jawel; madame Picpus."
„Maakte ze ook opnamen van de slavenarbeid van de
negers?"
„Nee, ze maakte alleen opnamen van juffrouw Zizi, Marie
en Jeanne. In de bloementuin onder de Ndonga/rots en voor
de waterval. En van monsieur Picpus maakte ze opnamen,
als hij in zijn auto zat."
Mister Zeb wenkte Keki: betalen! Hij knipoogde tegen
den mulat, dat hij ook Ndschangesi's vertering betalen wilde.
Toen stond hij op en nam zijn ulster over de arm. Ook
Rebecca stond op.
Vader en dochter wilden juist vertrekken, toen de deur
openging en de robuste gestalte van Araki op de drempel
verscheen. Haastig trad hij op hun toe: „Zeb", zei hij fluisterend, „ik moet je spreken." Zeb ging weer zitten. „Wat is
er, Araki?"
Araki keek onrustig om zich heen. Het Negro was al
tamelijk leeg, alleen voor de hoge toonbank zat een luid,
ruchtig, vrolijk gezelschap: de plantagebezitter uit Haïti, de
advocaat uit Martinique en de beide meisjes Gigi en Toto.
Zij dronken kleurige likeurtjes en lachten uitbundig. Gigi
knipoogde tegen Araki: zij nodigde hem uit. Araki maakte
een afwerend gebaar en boog zich voorover naar Zeb:
„Ik moet er vandoor. Bij Sam zijn ze al geweest."
„Sam was de hele dag niet thuis. Een paar minuten geleden was hij nog hier in het Negro."
„Dat was ons geluk. Ze hebben hem niet gevonden in het
hotel. Nu zoeken ze ons, Fen j a en mij. Was Fen j a niet hier?"
„Neen, hij was niet hier."
„Dat is lelijk."
Mister Zeb staarde verschrikt voor zich uit. Zijn gezicht
werd grauw.
„Zijn de brieven bij Fenja?"
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„Ja, hij heeft ze bij zich.”
„En het pakje uit Toulon?"
„Dat heb ik meegebracht."
Araki haalde een grote enveloppe met papieren uit zijn
zak. Onder de tafel gaf hij hem aan Zeb. Die liet hem snel
in de binnenzak van zijn jas verdwijnen.
„Heb je geld, Araki?"
„Neen."
Hij haalde zijn portefeuille voor de dag en gaf Araki een
pakje bankbiljetten, zonder ze te tellen.
„Je moet maar nakijken hoeveel het is en dan later ver=
rekenen."
Araki stopte het geld in zijn zak.
„Er moest toch iemand naar het Colonial gaan, misschien
is Fen j a daar. Hij is niet thuis en ook niet in „De drie engelen". Ik ga naar Bordeaux. Hij moet daar vannacht ook
heen."
„Het zou beter zijn, Araki", zei mister Zeb, „over Marseille
te reizen. In Marseille wordt je verwacht."
„Goed, dan ga ik naar Marseille en dan moet hij maar
nakomen."
Hij stond op, drukte Ndschangesi de hand. „Vaarwel,
Ndschango. Je hebt me niet gezien."
„Vaarwel Araki. Ik heb je niet gezien."
„Ik vertrouw er op, dat je een gentleman bent."
Ndschangesi glimlachte zelfbewust en knipoogde tegen
Rebecca: die wist wel,, dat hij een gentleman was. Araki
scheen door deze oprechte glimlach gerustgesteld. Hij
wachtte niet af of Ndschangesi nog iets wilde antwoorden.
„Dan is alles goed in orde. Je weet immers van niets. Je
bent pas uit Afrika gekomen."
Hij stond op, beroerde zijn voorhoofd met zijn vinger ,
toppen en zei plechtig als een groet:
„Afrika."
Mister Zeb en Rebecca antwoordden even plechtig:
,,Afrika!"
Toen Araki langs het volgende tafeltje liep, riep het ene
meisje hem toe:
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„Kom toch hier, Araki! Kom bij ons zitten, mooie Araki!”
„Morgen", antwoordde hij met een vriendelijke glimlach.
„Nu heb ik slaap."
„Nono,, Araki!" zei Gigi, terwijl ze dreigend haar vinger
ophief.
Mister Zeb ging met hem naar buiten, maar kwam spoedig
weer terug.
„N dschango, je moet naar het Colonial. Weet je, waar de
boulevard Pasteur is?"
„Ik weet waar het Colonial is", antwoordde Ndschangesi.
„Dat is goed. Dan ga je er heen om te kijken of Fenj a er is.
In het Colonial is vandaag bal."
,,Nee, papa", zei Rebecca, „we moeten zelf naar het
Colonial."
„Je hebt gelijk, Becky", zei mister Zeb en knikte. Hij gaf
Rebecca een arm. Ze namen afscheid van Ndschangesi, zeiden ook de beide kleurlingen aan het volgende tafeltje „Good
bye" en gingen.
De vragen van mister Zeb verontrustten Ndschangesi en
nog meer het geheimzinnige afscheid van Araki.... Plotseling is hij betrokken geworden in een zeer bijzonder geheim.
Maar wat was dat?
De deur knarst, een neger komt met vlugge schreden op
hem toe.
Fenja! Wil je een cognac?"
„Neen, dank je. 'k Heb haast. Heb je Araki niet gezien?"
„Neen, Araki heb ik niet gezien."
„Mister Zeb was ook niet hier?"
,,Mister Zeb is met miss Rebecca naar het Colonial gegaan."
„In het Colonial zijn ze niet meer."
„Dan zijn ze naar huis gegaan. Ze wonen in het hotel
Atlantis."
„Dat weet ik, maar ik mag er niet komen."
„Waarom niet?"
„Om de portier."
„Mister Hayes? Hij is toch ook een neger."
Fenja spuwde minachtend op de grond.
;
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„Een slechte neger. Een spion.”
Hij scheen berouw te hebben, dat hij het gezegd had. Hij
keek naar het volgende tafeltje, waar het vrolijk toeging,
toen keek hij om zich heen, of hij iemand zocht. Toen hij
Chimpans in het oog kreeg, liep hij vlug naar hem toe.
Chimpans' grijnzend gezicht werd plotseling ernstig. Hij
fluisterde Fenja enige woorden toe en verdween daarop door
de keukendeur. Hij keerde spoedig terug en gaf een wenk
met de ogen; Fenja reikte hem de hand, liep gejaagd naar de
deur, Ndschangesi liep hem na en trok hem aan een slip van
zijn jas terug. Fluisterend zei hij:
„Araki is naar Marseille gegaan."
Fenja keek verbaasd op.
„Hoe weet je dat?"
„Ik weet het. Hij is net hier geweest."
„Maar zo even zei je toch, dat je Araki niet gezien had."
„Voor een ander niet. Maar voor jou. . . . "
Fenja keek hem scherp in de ogen.
„Is dat waar?"
„Ja, het is waar."
„Is hij niet naar Bordeaux gegaan?"
„Neen, niet naar Bordeaux. Naar Marseille."
„Weet je dat zeker?"
„Ja, heel zeker."
„Weet je dan waar Bordeaux ligt?"
„Ja, ik ben er zelf aangekomen uit Pointe Noire. Mister
Zeb zei tegen hem, dat hij niet naar Bordeaux moest gaan,
maar naar Marseille. Jij moet er ook heen, Fenja."
Fenja krabde zich achter het oor.
„Ik moet mister Zeb opbellen."
Hij ging naar de telefooncel en kwam kort daarop met een
bedrukt gezicht terug.
„Nog niet thuis."
„Waarvoor heb je mister Zeb nodig?"
„Hij heeft de kas."
„Hij heeft Araki geld gegeven."
„Araki is beslist al weg. De eerste trein gaat om één uur.
Nu is het half twee."
6
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Ndschangesi glimlachte.
„Ndschangesi heeft geld."
Hij tastte in zijn zak.
„Honderd francs?"
„Dat is niet voldoende."
„Honderdvijftig?"
„Dat is ook niet genoeg."
„Tweehonderd 2
tweehonderdvijftig?
nog meer?
Daar heb je alles, Fenja."
Fenja aarzelde een ogenblik.
„Maar dan houd je toch niets over, Ndschango."
Ndschangesi stootte met zijn voet tegen zijn kistje.
„Hier groeit nog genoeg", zei hij vrolijk. „Dat is een geld%
bron. En Ndschangesi heeft bovendien nog een hele grote
geldboom. Voor Ndschango hoef je niet bezorgd te zijn,
Fenja."
Fenja stak het geld in zijn zak.
„En krijg ik dan niets?" vroeg met een dronken stem bij
de toonbank, Gigi.
„Morgen", antwoordde Ndschangesi, om het meisje te'
vreden te stellen.
„Morgen, morgen, iedereen zegt morgen.... Vandaag
moeten jullie me wat geven."
De mesties uit Martinique kalmeerde haar, vulde haar glas
en zong:
„Good bye, little girl, good bye."
De man uit Haïti brulde Toto in het oor:
„Because I love you."
Fenja drukte Ndschangesi de hand.
„Dank je, Ndschango, dank je wel. Mister Zeb zal je het
geld teruggeven. Of ga eenvoudig naar de PAO en vertel,
dat je Fenja geld gegeven hebt. Weet je hoeveel het was?"
„Ja, ik weet het."
„En weet je, waar je naar toe moet gaan?"
„Naar de PAO."
Fenja drukte zijn linkerhand tegen zijn voorhoofd.
„Afrika!" zei hij plechtig.
Ndschangesi deed het gebaar na. „Afrika!"
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Toen Fenja weg was, schoof hij de cognacglazen opzij,
peinsde en peinsde en lachte stil voor zich heen.
Hij schrok pas op, toen de twee rechercheurs, de een met
een strak gezicht en de ander met een ruige, geweldige snor,
op zijn tafeltje toestapten.
„Wilt u zich legitimeren?"
„Ndschangesi uit Banza Ntombo", zei hij zacht.
„Uw papieren?"
„Hier in mijn kistje."
„Zien laten!"
Ndschangesi's lippen werden bleek. Met onzekere hand
opende hij het kistje en haalde zijn pas en zijn identiteits/
bewijs voor de dag.
„Hm", zei de man met het strakke gezicht. „Naftali
Ndschangesi uit Banza Ntombo. Schoenpoetser. Wat heeft
u daar nog meer?"
„Lappen, schoensmeer en borstels."
„Wat zijn dat voor boekjes?"
„Ik weet het niet."
„PAO/boeken!"
De beambte met de grote snor bekeek de boekjes.
„Aha!" zei hij. „De blanke uitbuiters. Aha! Handen af van
de zwarte koloniën. Aha! Gandhi of Lenin? Aha! The Negro
World. Aha! The Negro Herald. Negro Worker. Negro
Champion. Aha!"
Zijn stekelige, zwarte snor trok na ieder „Aha!" in de
hoogte. Dat was beangstigend. In het strakke gezicht van
den ander verroerde zich geen spier en dat beangstigde
hem nog meer.
„Spreekt u Engels?" informeerde de man met het strakke
gezicht.
„Yes", antwoordde Ndschangesi gedwee. „I am an African
negro. An African gentleman. The miss is very beautiful and
very nice."
„Aha!" weer ging de grote, zwarte snor omhoog.
De kwitanties kwamen te voorschijn en de man met het
strakke gezicht vroeg met zijn eentonige, kleurloze stem:
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„Bent u lid van de PAO?”
„Dat weet ik niet."
„Bent u mijnheer 14.748?"
„Dat weet ik niet."
Nu kwam nog een derde rechercheur er bij, een uitgo'
droogde beambte met enkele zorgvuldig over zijn kale
schedel gekamde haren. Hij fluisterde zijn collega Strakge/
zicht iets in het oor. Die luisterde aandachtig, daarop be/
stormde hij Ndschangesi opnieuw met vragen.
„Waar is Araki?"
„Dat weet ik niet."
••
„En Fenja?"
„Weet ik ook niet."
„Ze zijn net hier geweest."
„Ik heb ze niet gezien."
„En mister Zeb?"
„Heb ik niet gezien."
„Zo? En wie heeft Araki geld gegeven?"
„Weet ik niet."
„En wie gaf Fenja geld?"
Ndschangesi keek naar de toonbank. De hoge krukjes der
gasten uit Haïti en Martinique waren reeds leeg, alleen Gigi
en Toto waren er nog. Toto zat op haar krukje als een nat ,
geregende vogel. Gigi liet haar geelachtig gezicht op haar
vuisten rusten en keek enigszins spotend naar Ndschangesi.
Nu begreep hij ook, dat die twee hen verraden hadden. Hij
trok zijn wenkbrauwen samen en zweeg.
Strakgezicht herhaalde zijn vraag: „Wie gaf Fenja geld?"
„Weet ik niet. Ben pas uit Banza Ntombo gekomen."
„Wat is dat: pas?"
„Negen weken geleden."
„Waar is Araki nu?"
„Weet ik niet."
„En Fenja?"
„Weet ik niet."
„Zo? Nu, we zullen er wel gauw achter komen. Kellner!"
Keki kwam naar het tafeltje toe en maakte een diepe
buiging.
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„Waarmee kan ik de heren van dienst zijn?”
De rechercheur met het strakke gezicht keek hem streng
aan.
„Met wien is deze neger hier gekomen?"
„Hij kwam alleen."
„Heeft hij wat gebruikt?"
„Koffie en cognac."
„Heeft hij betaald?"
Ndschangesi bedacht met schrik, dat hij al zijn geld aan
Fenja gegeven had en nu wel opgebracht zou worden, omdat
hij besteld en niet betaald heeft. Maar Keki knikte bevesti%
gend en hij haalde verlicht adem. Dankbaar zag hij Keki
aan: ook hij is een broeder, al is hij maar een mulat. „Brave
Keki", dacht hij, „de volgende keer betaal ik je dubbel."
„Heeft hij met iemand gesproken?" vroegen ze Keki.
„Jawel, met miss Rebecca."
„Aha!" grijnsde de man met de grote snor.
„Dus jij hebt bij miss Rebecca gezeten", zei het strakke
gezicht. Hij zei nu al „jij". Ndschangesi voelde zich door
deze directe manier van verhoren wat meer op zijn gemak.
In Brazzaville en in Pointe Noire spraken de beambten ook
zo tegen hem. Hij werd moediger.
„Ik zat hier bij miss Rebecca, ze gaf mij Engelse les."
„Waarom heb je dat niet meteen gezegd?"
„Omdat monsieur daar niet naar vroeg."
„Wie zat er nog meer bij?"
„De vader van miss Rebecca."
„Wie is dat, kellner?"
„Mister Zeb."
„Aha!" zei de man met de grote snor triomfantelijk.
„Je hebt toch gezegd, dat mister Zeb er niet was."
„Hij vertelde mij niet, dat hij mister Zeb was."
„Wat zei hij dan?"
„Hij zei: you are an African negro, I am an American
negro."
„Waarom zei hij dat?"
„Hij gaf mij Engelse les."
„Waarvoor deed hij dat?"
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„Omdat ik dat nodig heb om mijn Amerikaanse klanten
te bedienen.”
„Gaf miss Rebecca je les of mister Zeb?"
„Beide."
„En toen is die deserteur bij jullie gekomen?"
„Er is een neger bij ons gekomen."
„Araki."
„Hij heeft niet gezegd, dat hij Araki heet."
„Wat wilde Araki van mister Zeb?"
„Hij zei tegen hem: Goeden avond, mister."
„Mister Zeb."
„Nee, alleen mister."
„En toen?"
„Toen zei hij, dat hij slaap had. Ook tegen Gigi heeft hij
gezegd, dat hij slaap had, hij wou naar huis om te slapen."
De man met het strakke gezicht riep naar het andere
tafeltje:
„Wat zei Araki tegen u?"
„Hij zei, dat hij slaap had, dat hij naar huis ging om te
slapen."
De andere rechercheur hief met een ruk het hoofd op:
„Aha".
„En toen kwam Fenja."
„Fenja?" vroeg Ndschangesi. „Ik wist niet, dat hij Fenja
heette."
„Wat zei hij tegen je?"
„Hij vroeg mij waar de telefoon was."
„Wist hij dat niet?"
„Dat weet ik niet."
„En wist jij het?"
„Neen, ik kan niet telefoneren."
„Kellner, heeft Fenja getelefoneerd?"
„Ja mijnheer", antwoordde Keki eerbiedig. Hij wisselde
een franc om te kunnen telefoneren en belde iemand op."
„Welk nummer belde hij op?"
„Dat weet ik niet. Hij zei, dat hij geen aansluiting had
gekregen."
„Aha", zei de man met de snor.
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„En waarom gaf je hem geld?”
„Heb ik niet gegeven. Ndschango heeft geen geld.
Ndschango is een arme schoenpoetser."
„Men heeft gezien, dat je hem geld gaf."
„Ik heb niets. Hij wou mij wat geven."
„Waarvoor wou hij je geld geven."
„Dat ik zijn schoenen zou poetsen."
„Heb je ze gepoetst."
„Neen."
„Dat mag toch niet in het café, commandant? Alleen op
straat...."
„Je bent bezopen, rotvent", zei Strakgezicht en tot zijn
begeleiders gewend: „Die gaat mee!"
„Aha!" lachte de man met de snor en gaf Ndschangesi
een wenk zich gereed te maken. De schoenpoetser nam zijn
pet van de kapstok, het leek hem, alsof dit nieuwe hoofd,
deksel sinds vanmorgen jaren ouder was geworden. Ook dat
rood was niet meer zo vrolijk als een paar uur geleden. Hij
zette de pet niet op, hield hem in de hand en nam het kistje
op zijn hoofd. Tot nog toe had hij het altijd op Parijse
manier onder de arm gedragen of over zijn schouder gegespt.
Maar plotseling was er iets niet in de haak, een boze geest
gaf hem een stoot en opeens viel hij uit Parijs terug naar
Afrika. Och ja, toen die grootsnuit hem meenam, had hij het
gevoel alsof de korporaal uit Dahomey, die kwaadaardige
schreeuwlelijk, hem naar Mwoeti naar het ziekenhuis van
dokter Brandewijnnaald, naar den commandant van Majoemba, of naar Brazzaville, naar de negergevangenis
bracht.... Hij stapte strak en gehoorzaam, maar zonder
vrees, voort. Het kistje op zijn hoofd bleef onbewegelijk.
Hij hoorde nog hoe Strakgezicht met zijn kleurloze en toch
bevelende stem zei: „Monsieur Landru!" en hoe Chimpans
verschrikt antwoordde: „Present, mijnheer."
Was hij werkelijk weer in Afrika terechtgekomen? Oho,
dat is toch Parijs! Hier hoef je niet tweehonderd kilometer
met de gewapende soldaten mee te lopen met een touw om
je benen of om je hals. Hier zit hij als een heer in de auto
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en de man met de grote snor zit tegenover hem. Hij slaat
hem niet, scheldt hem niet uit, blaft hem niet af, hij zegt
niet eens: „Aha!" Hij doet eerst het ene oog dicht, dan het
andere en hij en Chimpans zitten voor den groten politie,
man op de houten bank als gewone passagiers en door het
kleine raampje mogen zij zelfs naar de donkere straat kijken.
Zo is nu de Parijse wet! Zeker drukt die ook al één oog toe
en dut een beetje, net als de man met de grote snor. Ook
op het bureau doet men hem niets, niet met woorden en niet
met knuppels. Men slaat hen niet in het gezicht en trapt
hen ook niet, zoals in Afrika. Daar pleegt men hun te zeg
gen: het negergezicht en het negerachterwerk zijn van rhino,
ceros,huid. Hier zegt men zoiets niet. Ook de cel is heel
anders dan de negercel in Brazzaville. Daar hebben ze hem
opgesloten, omdat hij van madame Picpus zijn dienstboekje
en zijn loon verlangde en niet meer in de dienst terugwilde.
Hier geeft men hun een klein, aardig kamertje als in een
hotel, electrisch licht, een hoog venster met tralies ervoor,
opdat 's nachts geen beesten binnen kunnen komen, een bed
met een haast schoon overtrek, een warme deken, een
emmer met deksel. Als zijn kamer in Saint Ouen zo mooi
was, zou hij Boeboeloe minstens twintig francs meer moeten
betalen. De enige fout is, dat de sleutel aan de buitenkant
zit. Nu, dat is ook geen groot ongeluk. Aan de zoldering
brandt een lamp en in de deur is een gat, daardoor kijkt van
tijd tot tijd een zorgzaam oog, of daarbinnen niets ontbreekt
en of de nieuwe gasten al slapen. Of ze slapen? Natuurlijk
slapen ze.
„Landru! Landru! U moet verhoord worden."
Vlug springen ze hun bed uit. Is het al ochtend? Chim,
pans trekt vlug zijn kleren aan, zet een boos gezicht en
volgt den cipier, nijdig en zonder een woord te spreken. Zouden ze hem ophangen? De kamer is nog kleiner sinds hij
alleen achterbleef. Zo troosteloos! Een valkuil in de jungle.
Hij zou willen schreeuwen. Maar wie hoort hem? Hij zou
slechts de hyena's lokken, de menseneters, de manjanen
mieren. 0, Jellala, Zambizambi, Kebabota, Liala Oela! Allen
hebben hem verlaten.
.

,
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Hij staat op, gaat zitten, staat op, zucht, gaat weer zitten.
De angst grijpt hem aan, doet hem beven. Hij voelt geen
grond meer onder zijn voeten. Hij voelt alleen een grote
leegte. Frankrijk is een groot niets en ook Afrika is een groot
niets. Toen hij hier aankwam en begon te werken, dacht hij
er nooit aan, dat Afrika voor hem nog iets betekenen zou.
En toch: die grote, zwarte aarde was de bodem onder zijn
voeten, zijn steun. Een brug terug als hij hier niet zou kunnen aarden. Hoe is het gebeurd, dat alles nu ineenstortte?
Mister Zeb ondervroeg hem en hij antwoordde. Hij begreep
niet, wat de Amerikaanse broeder vroeg en begreep ook niet,
wat hijzelf op al die vragen antwoordde. Nu begint hij te
begrijpen. Afrika is een grote berg van ellende en ongeluk.
Wie dat niet weet, die is gelukkig. Maar wee hem, die het
weet.... Hij weet het. Waarom weet hij het? Kwam hij
misschien daarvoor naar Parijs, om dat te leren? Men slaat
den neger, drijft hem op, jaagt hem voort tot hij op de grond
valt als een wormstekige vrucht. De kaaiman verslindt zijn
aanvaller, de slang bijt hem, de wilde buffel neemt hem op
de horens, de olifant verplettert hem, de leeuw verscheurt
hem. Maar de neger duldt alles. Daarginds sloten ze hem
op, omdat hij zich verzet had, omdat hij iets wilde. Hier
sluiten ze hem weer op, ofschoon hij niets wil, niets gewild
heeft. Heeft hij werkelijk niets gewild? De blanken zullen
het wel beter weten. Arme, arme Ndschangesi!
Hij schrikt op, haalt diep adem. Men brengt Chimpans
terug. „Hebben ze je geslagen?" vraagt hij hem. De kellner
van het Negro schudt het hoofd, kijkt spottend op, zwijgt.
„Dan is het goed", zegt hij en plotseling is alle leed voorbij.
Hij is weer vrolijk en vol vertrouwen. Hij heeft weer grond
onder de voeten. Alleen jammer, dat Chimpans niet spreekt.
Hij zwijgt. Doet niets. De hoofdzaak is, dat hij hier is. Je
ziet hoe hij zwijgt, hoe hij je aankijkt, hoe hij naar de deur
kijkt. Het is Chimpans en tenslotte zal hij toch wel spreken.
„Fen j a zou me brieven gegeven hebben! 't Is toch wat!
Ik heb geen brieven van hem gekregen. Twintig francs heeft
hij me gegeven, dat kon iedereen zien, die was hij me nog
van vroeger schuldig."
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„Hm", antwoordt Ndschangesi begrijpend. „Dat heb ik
ook gezien."
De sleutel knarste in het slot.
„Naftali, alias Ns.... Ndsch.... Ndschangesi. Verdomme
nog aan toe, wat een namen hebben die lui! Om je tong te
breken.”
„Pardon, monsieur", zei hij verschrikt en volgde den
cipier bedeesd en gehoorzaam naar de kamer waar hij ver g
hoord zou worden.
Toen hij in de cel terugkwam, schoof Chimpans hem het
ontbijt toe.
„Koffie, mijnheer en één broodje zonder boter", zei hij op
de gewone kellnerstoon. „Jawel, mijnheer, 't is al betaald."
De schertsende woorden van Chimpans vrolijkten hem
wat op, maar de grote innerlijke onrust wilde niet wijken. In
gedachten verzonken, dronk hij zijn koud geworden koffie.
Hij zag nog steeds het strakke gezicht van den machtigen
ambtenaar voor zich, hoorde zijn klankloze stem. Bij dag zijn
dat gezicht en die stem nog onbewegelijker dan 's nachts.
Die man weet alles van hem, van Chimpans, van Fenja,
Araki en Zeb. Maar hij laat het niet merken. Tevergeefs
heeft hij herhaald: Ik weet het niet, ik heb het niet gezien,
ik ken hem niet. Hij weet precies, dat hij het weet, dat hij
hem kent, dat hij hem gezien heeft. Hij weet ook, wat
Ndschangesi zelf niet weet: waarom hij eigenlijk hier is. Hij
weet het, maar verraadt het niet, noch met een trek in zijn
gezicht, noch door de klank van zijn stem. Dan is het „Aha!"
van de grootsnor, zij het ook vol dreiging en verdenking,
veel welwillender. Maar grootsnor was helemaal niet in de
kamer.
Na het ontbijt ging Chimpans op jacht. Hij jaagde op
vliegen.
„Vang ze!" schreeuwde hij Ndschangesi toe, „een tsetsevlieg."
„Dat is geen tsetse/vlieg", antwoordde Ndschangesi
ernstig, „de tsetse-vlieg doet, als hij zit, de vleugels over
elkaar als een schaar."
„Als het geen tsetse,vlieg is, dan is het een toemboe/vlieg."
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„Ook geen toemboe,vlieg. Een gewone, Parijse vlieg. Die
steekt niet en veroorzaakt geen zweren.”
„Doet er niet toe. Help mee vangen."
De jacht doet goed. Je hebt beweging en Strakgezicht
gaat uit je gedachten..... Drie .... vier ....vijf ....zeven
„Ik heb er al elf", riep Chimpans lachend, „als er hier een
rivier was, konden we vissen."
Zizi ging
Ndschangesi moet aan juffrouw Zizi denken.
vissen met H j almar .... 11. j almar schilderde Zizi.... Hij
wilde wel weten hoe laat het was. Om twaalf uur moet hij bij
den schilder zijn. Chimpans zwaait met zijn hand langs de
muur.... „Een dozijn!" roept hij. Hij kijkt naar de deur en
vraagt dan zachtjes:
„Wat wilde hij van je?"
„Hij vroeg of ik wist, wat PAO betekent."
„Wat heb je geantwoord?"
„Ik zei: Ik weet wat PAO betekent, mijnheer de comman%
dant."
„Heb je dat gezegd?" fluistert Chimpans verschrikt.
„Ja, PAO zijn drie hoofdletters. P, A, 0."
Chimpans grijnst tevreden.
„Dat heb je goed gedaan. En wat vroeg hij nog meer?"
„Of ik monsieur 14.748 was. Neen, ik ben niet monsieur
14.748. Jawel, je bent het wel. Hier zijn de kwitanties van
April, Mei. Toen was ik toch nog in Banza Ntombo, mijnheer de commandant. Hij keek in mijn pas, zei er geen
woord meer van en vroeg verder. Wie is dan 14.748? Dat
weet ik niet, mijnheer. Hoe ik aan die boekjes gekomen was?
Cadeau gekregen. Van wie? Van een blanken monsieur. Wat
voor een blanken monsieur? Een blanke monsieur met
zwarte schoenen. Ik moest geen onzin spreken. Ik spreek
geen onzin. Ik krijg altijd wat van mijn klanten, als ik hun
schoenen poets. Wie was die blanke? Ik weet het niet. De
heer gaf me die boekjes: Hier zwartje, dat zijn negerboekjes,
Af rika=boekjes, dat is wat voor jou. Waar is dat gebeurd?
In het café. In welk café? Op de boulevard. Op welke boute'
yard? Op de grote boulevard. Montparnasse? Saint Michel?
Weet ik niet. Misschien. Of ik de man herkennen zou? Weet
. .
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ik niet. Weet je wel. Nee, commandant. Ik heb eergisteren
meer dan tachtig paar schoenen gepoetst. Maar misschien
zou ik zijn schoenen herkennen. Zijn schoenen? Ja, ik kijk
altijd alleen naar de schoenen. Het zou beter zijn, als je
meteen zegt, wie monsieur 14.748 is. Weet ik niet, mijnheer
de commandant."
„Heel goed, heel goed!" zei Chimpans. „En wie is 14.748?"
Ndschangesi boog zich voorover en fluisterde Chimpans
in het oor: „Boeboeloe."
„Sst, Ndschango, niet zo hard. Boeboeloe zou er lelijk
invliegen. Hij komt wel niet vaak in het Negro, maar is
toch een goede neger. Hij heeft maar één gebrek: hij is zo
gierig als een Fransman. Hij zou iedere franc in zijn kous
willen stoppen."
„Is dat een gebrek?"
„Als we naar Afrika terugkeren, hebben we daar andere
mensen nodig. Wat hebben we daar aan geld, als toch alles
van ons is? Wat van mij is, is van jou en wat van hem is,
is van jou, van mij en van hem."
„Dat zou mooi zijn", zei Ndschangesi nadenkend.
„En wat heeft hij nog meer gevraagd?"
„Hij vroeg, waar Araki vandaan kwam. Wat Araki in Timboektoe en Saint Louis heeft uitgevoerd. Weet ik ook niet.
Wie heeft hem zijn burgerkleren gegeven? En wat heeft
hij met zijn uniform gedaan? Waar zijn de andere vluchtelingen? Weet ik niet, weet ik niet. Waar zit Araki? Weet ik
niet. Bij wie woont Fenja? Weet ik ook niet, mijnheer de
gouverneur. Bij wie ik woonde? Ik woon in Saint Ouen. Bij
wie? Bij den monsieur antiquiteiten. Wie is dat? Ephraïm,
de jood. Of ik alleen woonde? Neen, met Boeboeloe. Wie is
Boeboeloe? Ook een schoenpoetser, kan niet eens lezen."
„Heel goed, Ndschango. En wat vroeg hij nog meer?"
„Hoe mister Zeb aan al dat geld komt. Of ik het geld,
dat ik aan Fenja gegeven heb, van mister Zeb heb? Mister
Zeb heeft me geen geld gegeven. Of ik dan niet wist, dat
mister Zeb de Amerikaanse directeur is van de PAO? Dat
weet ik niet, mijnheer de commandant."
Chimpans trok spottend zijn neus op en trots zei hij:
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„Mister Zeb maken ze toch niets. Ze zijn al eens bij
hem geweest. ,Ik wens daarvan verschoond te blijven',
schreeuwde mister Zeb. „In naam van de U.S.A., in naam
van de Verenigde Staten van Amerika, wens ik van dergelijke bezoeken verschoond te blijven; de heren hebben mij
niet lastig te vallen!”
„Heeft hij dat gezegd?" vroeg Ndschangesi verbaasd.
„Ja en ze smeerden hem meteen. Voor Amerika zijn ze
doodsbenauwd. Als ze zo iemand als mister Zeb iets aandoen, als ze hem maar een haar krenken, sturen de Yankees
meteen hun oorlogsschepen naar Toulon."
„Ja", zei Ndschangesi, „hij vroeg nog of ik er iets van
weet, dat Araki en Fenja PAO,boekjes onder de negers
in de onderof f iciersschool van Toulon verspreid hebben."
„En wat heb je gezegd, Ndschango?"
„Ik zei, dat ik er niets van wist. Dat ik Araki en Fenj a
niet kende en dat ik niet eens weet, wat dat Toulon be,
tekent."
„Toulon is een oorlogshaven .
Er ritselde iets bij de deur en Chimpans zette onmiddel,
lijk zijn jacht op de vliegen voort.
„Dertien!" riep hij. „Dertien vliegen heb ik al. Dertien,
dat betekent geluk."
„En ik heb er acht."
„Acht en dertien is eenentwintig. Eenentwintig betekent
ook geluk. Jammer, dat we geen kaarten hebben. Dan kon,
den we eenentwintig spelen. Mijnheer de cipier, zou men
hier niet een spel oude kaarten kunnen krijgen? Twee zwarte
gentlemen vervelen zich."
„Nog wat?" klonk een ruwe stem achter de deur. De klep
voo r het kijkgat viel omlaag. Voetstappen verwijderden zich
op de gang. Chimpans' stem werd moediger.
„Die lui kunnen doen wat ze willen. Ze kunnen naar de
donder lopen. Vroeg of laat zal Afrika aan de Afrikanen
behoren. Onze organisatie groeit en bloeit."
„Wat voor een organisatie?"
„Wat voor een organisatie? De Pan,Af rika=Organisatie.
De PAO."
9,

...
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Ndschangesi zette grote ogen op. De PAO! Pan,AfrikaOrganisatie. Dat hoort hij vandaag voor het eerst. Toch heel
eenvoudig! PAO. Eindelijk weet hij het. Als hij maar begreep
wat hij wist.
„Wat ben je toch dom, Ndschango", riep Chimpans. „Nu
heb je al je vliegen doodgedrukt, die arme kerkerbeest j es!
Ik heb ze allemaal weer vrijgelaten. Ze leven haast allemaal nog."
De jacht op de vliegen begint opnieuw. Maar wat zijn dat
zwakke vliegen. Het is alsof ze kruipen!
„Natuurlijk", antwoordt Chimpans trots, „het zijn ook
geen Afrikaanse vliegen. In Afrika kan een vlieg een os
doden."
„En ook mensen", zegt Ndschangesi dromerig.
„Ja, dat is erg", knikt de kellner van het Negro,. „als we
weer terug zijn, dan organiseren we een veldtocht tegen ze
en roeien ze uit tot het laatste ei."
Plotseling ging de deur open. Strakgezicht stond op de
drempel, verstijfd, haast levenloos, als een ingelijst schilderij.
Achter hem stond de cipier.
„Tegen wie willen jullie een veldtocht ondernemen,
Landru?" vroeg hij met zijn tergend eentonige stem. „Wie
willen jullie uitroeien tot het laatste ei?"
„De tsetse'vlieg en de toemboe'vlieg", zeiden Chimpans
en Ndschangesi tegelijk.
Ndschangesi voegde er aan toe:
„En ook de muskieten, mijnheer de gouverneur, ook die
willen wij uitroeien tot het laatste ei."
Strakgezicht zei niets, maakte rechtsomkeert en ging. De
sleutel knarste in het slot, zware voetstappen.... De kwel.
geest en zijn kerkermeester zijn weg.
Chimpans knipoogde tegen Ndschangesi. Hij keek naar
de deur, wreef toen vlug zijn ogen, alsof er een muskiet in
gevlogen was. Toen ging hij op de rand van het bed zitten
en spuwde op de grond.
„De Niam-Niam zal je halen, jou lelijke ijzervreter! De
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egel wens ik je tot vrouw en de skorpioen tot bijwijf!"
Hij zweeg en zei toen zonder enige overgang:
„Wijven moesten niet bestaan! Maar als er dan toch nog
zijn, dan moest men ze allemaal op een hoop smijten en met
petroleum begieten."
Ndschangesi keek hem verbaasd aan. Wat was die Chim'
pans toch grappig vandaag. In Chimpans' ogen fonkelde een
honende lach.
„Good bye, good bye, schreeuwen ze. Ze slaan hun naakte
armen om je hals en het is afgelopen met je!"
Ndschangesi wilde Chimpans vragen of hij Engels kende,
maar Chimpans liet hem niet aan het woord komen.
„Mijn olifantje, vleien ze, mijn kleine kroko. Mijn buffelkalfje, mijn papingo, mijn pipingo! En als je hun dan je
geld en je kracht gegeven hebt dan verraden en verkopen
ze je voor een glas wijn, voor een cigaret en helpen ze je
aan de galg. Maar als ik nog eens beginnen moest",
zegt Chimpans na een pauze strijdlustig, „zou ik er voor
zorgen, dat ze me alleen als Landru leerden kennen. Die
blanke vrouwen zijn nog erger dan de drieíf rancs=snollen in
Saint Louis of Dakar en ook erger dan de vrouwen van
de bizoemseken en van de kannibalen."
Hij spuwde op de grond, schopte zijn schoenen uit, gooide
zich languit op het bed, keerde zich naar de muur en zweeg
verbeten.
;

De ochtendzon sloop door het venster de cel binnen.
Ndschangesi stond met de armen over elkaar en dacht na.
Een torenklok sloeg. Hij telde tot elf. De cipier opende de
deur en riep Chimpans. De oude neger stond nijdig op,
bromde iets als „Dadelijk", trok zijn schoenen aan en begon
de veters dicht te rijgen.
„Neemt u ook uw hoed mee, monsieur Landru!"
Chimpans keek naar Ndschangesi en zei teleurgesteld:
„Ik word naar een andere cel gebracht".
Hij trad op Ndschangesi toe en omarmde hem.
„Good bye, kleine Ndschango. Ik hoop, dat wij elkaar
gauw weer zien. In het Negro."
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Ndschangesi, verrast door Chimpans' plotseling vertrek
en ontroerd door het hartelijke, vriendschappelijke afscheid,
was niet in staat een woord te spreken. Zwijgend bracht hij
de hand naar zijn voorhoofd. Chimpans knikte, drukte twee
vingers waarschuwend tegen zijn lippen en zei zacht:
„Afrika!"
Toen volgde hij den cipier.
Ndschangesi stond voor de gesloten deur, steunde zijn
hoofd weer op zijn hand en dacht na. Daar gebeurt iets.
Hijzelf is erbij betrokken. Waarbij? Het woord Afrika klonk
hem al de eerste dagen na zijn aankomst te Parijs in het
oor. Maar toen wist hij nog niet, wat hij hoorde. Hij had toch
al daarginds in de Franse school geleerd, dat Banza Ntombo
in de Franse Kongo ligt, de Franse Kongo in Afrika en dat
Afrika een groot werelddeel is. Maar hier heeft het woord
een andere betekenis. Afrika is een grote organisatie. PanAfrika-Organisatie. PAO. Afrika is het grote geheim. Afrika
is het machtige negerland. Het land der dromen en wensen.
Mister Zeb, dokter Sam, Araki, Fenja, mister Hannibal,
Rebecca en Chimpans, zij allen willen daarheen terug. Net
als Boeboeloe. Bij Boeboeloe kan men het nog begrijpen, hij
was naar Parijs gekomen om daar geld te verdienen, om tien ,
duizend francs te sparen. Daarvoor wilde hij ginds een zwart
meisje en een farm in het land van de Babwende kopen. Een
meisje kan men al krijgen voor honderd francs, voor driehonderd geeft het opperhoofd zijn lievelingsdochter. Voor
duizend francs kun je een hele harem kopen: meisjes en
vrouwen en ook oude, nog bruikbare vrouwen, die van vroeg
tot laat op het veld werken en in de keuken. En die 's nachts
ook nog de wieg schommelen als de jonge vrouwen kinderen
gekregen hebben.... Boeboeloe werkt alleen maar om dat
te bereiken. Maar mister Zeb en Rebecca? Dokter Sam?
Hannibal? De Amerikaanse negers heeft men driehonderd
jaar geleden uit Afrika overgebracht, had Rebecca verteld.
Als slaven heeft men ze naar Amerika gesleept en nu willen
ze weer terug.... Goed! Maar Araki, die uit Afrika gevlucht
is, omdat hij het daar niet meer kon uithouden, waarom verlangt die terug? En Fenja, die in „De drie engelen" een
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zeker bestaan heeft? Chimpans, die een blanke tot vrouw
heeft en wiens kinderen niet meer zo zwart zijn als de
Afrikaanse kinderen? Zij kwamen naar Parijs, naar Europa,
vermengden zich met de blanken, namen blanke namen aan:
Hayes, Josephine, Landru, titels van de blanken: monsieur,
mister, gentleman en nu, nu ze bijna al heren zijn, bijna
blanken, willen ze naar Afrika terug. Hoe is dat te verklaren?
Maar dat éne weet hij: zij, die „Afrika" zeggen, zijn allen
zijn broeders. Hij zou de politie niet eens wat van Kauwi
vertellen, ofschoon Kauwi niet „Afrika" zegt als de anderen.
Want ook Kauwi is zijn broeder. Kauwi wilde niet, dat hij
met Ninette ging en dus deed hij het niet, ofschoon Ninette
het wilde en hij zelf ook. Ninette spreekt net als Mapilo.
Soms verwondert hij zich, dat ze Frans spreekt en dat ze
blank is. En als hij Toto aanziet, met de grote, stalen ringen
om de hals en om de polsen en haar hoort lachen, dan is ze
ook net als de negermeisjes. Ze lachen allen net als de
bananenvogels en de kokosvogels in de paartijd.
Alleen miss Annabell is anders.
Hij sprong op van zijn bed, bleef staan, staarde naar boven.
naar het raam, naar het licht en boog drie maal diep. Hij
keek naar de muur en zijn ogen doorboorden de muur. Er
klonk iets in hem, neen, om hem. De torenklok sloeg juist
twaalf uur. Hij huiverde, zette zijn pet op het hoofd, wilde
door de muur heenstappen, hij stootte zijn knie, draaide zich
am en ging naar de deur. Hij wilde de deurkruk grijpen, maar
de deur had geen kruk. Hij moet nu toch naar de rue
Michelet. Hij kan geen moment langer blijven. Uiterlijk half
één moet hij bij monsieur Cogall zijn. Zachtjes klopt hij aan
de deur. Niemand komt. Hij klopt harder.
Stilte.
Krachtig, regelmatig bonst hij op de deur. Zijn stevige
vuist bewerkt de ijzeren deur als een hamer.
„Wat is er aan de hand?" roept een woedende stem.
„Ik wil er uit!"
„Hou je kalm, kerel!"
„Ik wil er uit."
.
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„Maar dat gaat niet.”
„Ik wil er uit."
.,Haha, dat willen ze allemaal."
„Ik wil er uit."
„Nu is 't genoeg, bek houden."
„Ik wil er uit. Ik wil er uit. Ik wil er uit."
De stem antwoordt niet. Is de man weg? Ndschangesi
schreeuwt opnieuw:
„Ik wil er uit."
De stem vraagt ongeduldig en woedend:
„Wilt u een bekentenis afleggen?"
„Ja, ik wil er uit."
„Wacht even, ik zal het tegen den inspecteur zeggen."
Door de gang klinken voetstappen. Ndschangesi wacht en
wacht, geduldig, ongeduldig. De grond brandt onder zijn
voeten_ Hij wil er uit, hij moet hier vandaan. Ja, hij zal
meteen kunnen gaan.
De cipier komt terug, het gerammel van de sleutel klinkt
als een aankondiging van zijn bevrijding. Hij lacht voor zich
heen. Hij heeft het wel geweten.
„Kom mee", zegt de cipier en brengt hem naar den inspec/
teur. Naar Strakgezicht.
„Zo, mijn jongen. En vertelt u nu maar eens achter elkaar
alles wat u weet."
Strakgezicht zegt nu weer u tegen hem en zijn stem is
ongewoon vriendelijk.
Ndschangesi kan niets vertellen. Hij weet niets, hij wil er
uit. Als men hem er niet uit laat, begaat men een misdaad,
zowel tegen hem als tegen de wet. Hij heeft honderd francs
van monsieur Cogall vooruitgekregen. Hij moet uiterlijk om
half één bij monsieur Cogall zijn, rue Michelet 18 b, atelier,
zolderetage. Monsieur Cogall verwacht hem en miss Anna ,
bell verwacht hem.
„Wie is die monsieur Cogall? Een zwarte?"
„Neen, een schilder."
„Is miss Annabell een negerin?"
Ndschangesi kijkt Strakgezicht aan met een blik vol minachting en verbazing. Hij keurt hem geen antwoord waardig
;
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en Strakgezicht geneert zich blijkbaar om die domme vraag
te herhalen. Hij noteert iets op een voor hem liggend blad
papier en vraagt dan verder:
„Waarvoor heeft monsieur Cogall u die honderd francs
gegeven?"
„Monsieur Cogall is schilder."
„Ah zo,, u staat model. Wanneer heeft u die honderd
francs gekregen?"
„Gisterochtend."
„Waar heeft u dat geld?"
„Ik heb het uitgegeven."
„Honderd francs? En waar is uw andere geld? U hebt toch
ook geld verdiend met schoenen poetsen?"
,,Jawel."
„Wat deed u met dat geld?"
„Ik heb het uitgegeven."
„Zoveel geld?"
„Ik heb een pet gekocht."
„Wanneer heeft u die gekocht?"
„Gisteren."
„Wat kostte die?"
„Twaalf francs."
„Hm. Nog lang geen honderd."
„En ik heb gedronken ook."
„Wat heeft u gedronken?"
„Cognac en koffie en toen weer cognac en koffie."
„Hoeveel heeft mister Zeb u gegeven?"
.,Mister Zeb heeft me niets gegeven."
„Wat u aan Fenj a gaf, had u dus niet van mister Zeb
gekregen?"
„Nee."
Om de ogen en de mond van Strakgezicht speelt een
zwakke glimlach. Ndschangesi wordt grauw in het gezicht.
Hij voelt: nu heeft hij iets gezegd, dat hij niet had moeten
zeggen. Met dat kleine woordje „nee" heeft hij meer verklapt dan gisteren in het Negro en vanmorgen bij het ver,
hoor van haast twee uur. Hij perst de lippen op elkaar en
slikt. Graag zou hij dat woord weer inslikken, maar het is
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niet mogelijk. Het is al gezegd. Nu zegt Strakgezicht alweer
jij tegen hem.
„Hoeveel heb je aan Fenja gegeven?"
„Niets heb ik hem gegeven."
„Waar is Fenja?"
„Weet ik niet."
„Waar is Araki?"
„Weet ik niet."
„Wil je vrij?" vraagt Strakgezicht plotseling.
Ndschangesi's ogen stralen.
„Ja, ik wil vrij. Monsieur Cogall wacht op me...."
„Als je me zegt, waar die zwarte landverraders zich bevinden, laat ik je vrij."
„Wie bedoelt u?"
„Fenja en Araki."
Ndschangesi's gezicht betrekt weer.
„Ik weet het niet."
Hij kijkt Strakgezicht aan en zegt dan onschuldig:
„Als ik het wist, zou ik het wel zeggen."
„Denk er over na", zegt Strakgezicht scherp. „Denk er
goed over na, zwarte vriend! Als het je invalt, mag je bij mij
komen en dan mag je naar huis."
Hij geeft den cipier een wenk: naar de cel!
Ndschangesi volgt den man, slap, vermoeid, alsof hij op
zijn gekromde rug een zeer zware last droeg.
De volgende middag wordt hij uit zijn cel gehaald voor
het verhoor. Strakgezicht zit achter zijn tafel en zwijgt.
„Je moet de hartelijke groeten hebben van monsieur
Cogall", zegt hij na een poosje, zonder hem aan te kijken.
Ndschangesi's hoofd gaat met een ruk omhoog. Hij kijkt
om zich heen. Snuift. Hij ruikt terpentijnlucht. Mango'lucht.
De lucht van het atelier. En door al die scherpe geuren
heen : verblindend wit licht, stralend licht. .. . de fijne geuren
van miss Annabell.
„Waren ze hier?" vraagt hij verschrikt.
De inspecteur antwoordt niet. Hij zegt niet ja, niet neen.
Nu kijkt hij hem diep in de ogen. Ndschangesi springt op.
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„Ik moet naar de rue Michelet.”
Strakgezicht maakt een afwijzende beweging.
„Nog niet. Eerst moet je mijn vragen beantwoorden. Waar
zijn Araki en Fenja?"
„Dat weet ik niet."
„Tja", zegt Strakgezicht en zwijgt weer een eeuwigheid.
Dan zegt hij heel plotseling:
„Heb ik je al gezegd, dat je de groeten moet hebben van
monsieur Cogall? Als hij had geweten, dat je bij die lui
hoort, had hij je al dat geld niet gegeven."
Ndschangesi is geslagen. Hij had er al wel een voorgevoel
van gehad. Monsieur Cogall weet dus ook al dat hij „bij die
lui" hoort. Bij welke lui? Die lui, die men achter tralies zet. .
Ook miss Annabell weet het al. Er brak iets in hem. Hij
heeft het al dagen gevoeld, dat het breken zou. Nu hoort
hij werkelijk, dat het knakt. Hij tast onder zijn hemd. Daar
hangt de kleine fetisch om zijn hals; hij betast hem.... hij
is er nog.... maar hij is niets meer waard....
„Wat heb je daar?" vraagt Strakgezicht.
„Mijn fetisch."
„Laat eens zien!"
De politieman bekijkt het kleine, ruwe snijwerk. Hij legt
het op de tafel.
„Als je me zegt, waar Fenja en Araki zijn, krijg je het
terug."
„Heb ik niet nodig."
„Heb je niet nodig? Als je het niet hebt, word je door
het geluk verlaten."
„Dat weet ik."
Strakgezicht haalt de schouders op.
Weer in de cel. Hij zit op de grond gehurkt. Men brengt
het middageten. Hij roert het niet aan. Hij zit ineengedoken,
denkt na. Hij snuift de lucht in. Hij probeert telkens weer
de geuren, die hij boven geroken heeft, in zijn geheugen terug
te roepen. Is monsieur Cogall werkelijk hier geweest? Anna.
bell? .... Monsieur Cogall misschien. Maar Annabell? On,
zin. Een voorname dame als miss Annabell bij de politie?
Als hij bekend had, zou Strakgezicht het hem gezegd
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hebben. Maar kon hij bekennen? Neen, Annabell is niet
hier geweest. Hoe kon dan die politiebeambte met hen
spreken? Misschien is hij daar geweest in de rue Michelet,
om André Cogall te vragen of dat waar was van die honderd
francs. Natuurlijk is hij er geweest. Zo had hij de lucht van
het atelier en de geur van miss Annabell meegebracht.
Miss Annabell verwachtte hem, André Cogall verwachtte
hem en ze wisten niet, waarom hij niet kwam. En toen
wisten ze opeens alles. Ndschangesi hoort eenvoudig bij
„die lui". Nu zit hij op het politiebureau tussen de anderen,
die ook maar tot „die lui" behoren.
De cipier komt binnen en vraagt hem waarom hij niet eet.
Hij geeft geen antwoord. Het middageten is allang koud.
Ndschangesi zit ineengedoken, snuift de lucht in en kijkt
voor zich uit.
De grote vlam aan de zoldering gaat uit, alleen de kleine
geeft nog licht. Hij maakt zijn bed niet op, gaat er niet in,
blijft onder het raam op de grond zitten en zwijgt. De cipier
kijkt 's nachts in zijn cel, 's morgens, 's middags. Men brengt
hem eten, haalt het weer weg. 's Middags komt Strakgezicht
en legt de fetisch op zijn bed. Hij kijkt er niet naar.
„Hongerstaking, vriendje?" vraagt Strakgezicht.
Hij geeft geen antwoord.
„Je zult dood gaan, mijn jongen."
Hij antwoordt niet. Zit ineengedoken; staart somber voor
zich uit.
„Voor mijn part mag je kreperen. Maar eerst moet je me
nog zeggen, waar Araki en Fen j a zijn."
Hij zegt niets. Strakgezicht gaat vlak voor hem staan en
kijkt op hem neer. Ndschangesi steekt plotseling het hoofd
naar voren en als een hond besnuffelt hij met trillende neus
vleugels de kleren van den politieman. Misschien hingen er
nog geuren aan van de rue Michelet. Maar hij ruikt slechts
de lucht van rook en stof, van inkt en papier. Heel gewone
politielucht. Hij kijkt op naar Strakgezicht, wacht tot die
hem wat zegt. Maar die zegt alweer slechts dat ene:
„Wil je bekennen?"
Koppig schudt hij het hoofd: hij wil niet. Strakgezicht
...

.

.
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staat dreigend voor hem of hij het volgend ogenblik op hem
aan zal vallen.
Nu zullen ze hem slaan. Met een knoet van nijlpaardleer,
met een zweep van staaldraad, met een ijzeren stang. En
met bamboestokken op zijn achterste en zijn voetzolen. Ook
dan zal hij niet bekennen. Strakgezicht verdwijnt. De beulen
komen niet. Doet er niet toe; hij zal ook niet bekennen, als
ze hem niets doen.
Zaterdag komt de gevangenbewaarder voor hem staan:
„Ik giet de soep over je kop als je hem niet dadelijk
opvreet."
Hij trekt het hoofd in de schouders en wacht. Hij is bang
en hoopt tegelijk de hete soep over zijn hoofd te voelen.
's Avonds kijkt de cipier naar binnen; hij kijkt hem aan,
maar schreeuwt niet.
Zondagmorgen komt hij weer. Hij bromt niet eens. 's Mid,
dags verschijnt hij weer; zijn stem klinkt opvallend vriendelijk. Wat zegt hij?
„Lekker eten, negertje. Dat heeft mevrouw Landru ge'
bracht. Balletjes van griestbrei, rundvlees à la rhinoceros,
kokos , en kaaskoekjes; bananen, vijgen, mangovruchten.
Fijn!"
Het middageten blijft tot de avond staan. Hij roert het
niet aan. 's Morgens zit hij nog altijd op de grond, met uit ,
gestrekte benen, hij geeft geen antwoord op de vragen, kijkt
in de lucht, wacht op de lichtgarve, die 's middags door het
venster in zijn cel zal komen. Hij eet 's morgens niet en
's middags niet, zit stil en wacht op het licht. Hij ziet er uit
als een zwarte ruïne. De dokter komt, in een lange, witte
jas, laat hem op het bed leggen, prikt hem met de brandewijnnaald in de arm, in de dij. Hij heeft een bittere smaak
in de keel, op de tong; alsof hij kolanoten gegeten had. Hij
voelt zich goed. Tegen de middag komt Strakgezicht bij hem.
„U kunt naar huis gaan, monsieur Naftali."
Men geeft hem zijn kistje. Hij kan gaan. Dat is geen grap,
geen plagerij, hij mag werkelijk gaan. Hij kijkt in zijn kistje:
al zijn spullen zijn er in. Ook de PAO/boekjes. „Ja, u mag
alles meenemen". Hij begrijpt het niet helemaal; denkt er
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niet meer over na en gaat. En weer schijnt de zon op zijn
gezicht, omgeeft hem de drukte van de Parijse boulevard
als op die dag, toen het geluk hem vond. Maar nu heeft het
geluk hem verlaten. Hij moet zich weer opmaken om het
te zoeken, of hij moet een nieuw geluk vinden. Nu zal het
moeilijker gaan. Nu huppelt hij niet meer als een antilope,
hij sleept zich met moeite voort als een gewonde rhinoceros
in het struikgewas.
Ephraïm begroet hem verheugd als den verloren zoon.
„Kijk eens, monsieur Ndschangesi! Dus toch nog vrij
gekomen! Uw vel is u een beetje te wijd geworden, mon.
sieur Ndschangesi. Een beetje te wijd, dat mooie zwarte vel.
Was het eten zo slecht? Niet te genieten, hè? 't Is toch wat,
vier dagen geen hap gegeten!"
Ndschangesi kijkt Ephraïm verbluft aan. Hoe weet hij
dat?
„Enfin, dat is nu voorbij, monsieur Ndschangesi. God zal
u verder helpen. Het zal wel beter worden. Met ons zal het
ook nog wel eens goed gaan, monsieur Ndschangesi."
Hij roept naar de keuken:
„Gittele, Roschele! Een kop lekkere, warme koffie voor
monsieur Ndschangesi! Ruben, mijn jongen, ga eens gauw
naar de melkhal en haal een fles melk. Volle melk. Daar
heb je vijf francs. En ook nog een ons boter! U doet me
toch de eer aan, meneer Ndschangesi? U blijft hier toch
eten?"
Ja, hij blijft; natuurlijk blijft hij. Het woord: „lekkere,
warme koffie" kwam niet in zijn oor, maar direct in zijn
keel en vandaar in zijn maag terecht. Ook de „melk" en
de „boter" greep hij met zijn tong. Gedwee volgt hij
Ephraïm naar de koele huiskamer. De beklede stoelen met
de ovale rugleuning en met de kanten kleedjes staan daar
zo keurig en deftig, dat hij niet durft plaatsnemen. Ephraïm
nodigt hem telkens weer uit en ook mevrouw Ephraïm knikt
hem toe met haar brede hoofd met de blonde pruik: Gaat
u toch zitten, mijnheer Ndschangesi. Het water staat al op
de spiritusbrander. Roschele brengt de koffie.
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„Ik heb een goede slibowitz, echte Bosnische brandewijn",
en Ephraïm brengt ook reeds de fles en de glazen.
„Op uw gezondheid, monsieur Ndschangesi. Lekker hè?
Ja, dat is de echte. Vijfenzeventig procent of nog meer."
Ndschangesi krijgt tranen in de ogen. „O, wat lekker!”
Hij is ook enigszins ontroerd. Die trekken zich er niets van
aan, dat hij tot „die lui" behoort. Roschele dekt de tafel.
Als ze binnen komt, staat Ndschangesi op en maakt een
buiging. Het meisje kijkt met haar lang, bleek gezicht met
de eerlijke, donkere ogen den neger aan, schudt hem stevig
de hand: „Welkom! Ik hoor, je hebt een paar dagen ge,
zeten. Hebben ze je gemeen behandeld?" Hij schudt het
hoofd: „Neen". „Dan heb je geluk gehad", zegt Roschele
en gaat de koffie halen.
„De koek is niet meer helemaal vers", verontschuldigt zich
mevrouw Ephraïm, „en hij was deze week ook niet zo goed
gelukt als anders. Ik haal liever een boterham voor u, mon.
sieur Ndschangesi."
Ndschangesi glimlacht. „De koek is heerlijk", zegt hij. Hij
heeft in het warenhuis de koek uit de wonder/bakpan ge ,
proefd, maar deze is honderdmaal lekkerder. Ephraïm
schenkt hem een kop koffie in. „Met of zonder melk, mon.
sieur?" Hijzelf drinkt altijd zwarte koffie. Het klontje
suiker houdt hij tussen zijn tanden en slurpt bedachtzaam.
En dan vertelt hij. „Mijnheer Boeboeloe komt de laatste
dagen pas na middernacht thuis. Helemaal veranderd is
hij. Vannacht heeft hij tot het aanbreken van de dag in het
negercafé gezeten en pas over half negen is hij naar zijn
werk gegaan. Van hem weten we, dat u in hongerstaking
gegaan bent." „Van Boeboeloe?" „En Zondagmiddag heeft
mevrouw Landru zelf het middageten daarheen gebracht,
maar daar wou u ook niet van eten." Mevrouw Landru heeft
hem eten gebracht? Daar wist hij niets van. Dat hebben ze
hem niet verteld. Of heeft hij niet gehoord, dat ze het hem
vertelden? Mevrouw Ephraïm brengt hem brood. Ook de
kleine Ruben met zijn schelmse snuit komt de kamer in,
gaat naast den neger zitten: „Zeg eens, oom negertje, moet
je in Afrika ook naar school?" Ndschangesi knikt: „ja", en
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het kind zegt teleurgesteld: „Ik dacht, dat er altijd vacantie
was wegens de warmte." Ephraïm lacht, mevrouw Ephraïm
lacht en Ndschangesi verslikt zich in een grote hap. Als
de koek, de koffie en het brood op zijn, wordt er weer
brandewijn geschonken. Hij heft zijn glas op en drinkt op
de gezondheid van Ephraïm. Dan steekt hij een sigaar aan,
die hij van zijn gastheer gekregen heeft en voelt zich zeer
behagelijk.
Ephraïm's woorden zijn ernstig. „Ze vervolgen ons, omdat
we geen vaderland hebben. De jood en de neger hebben
eigenlijk allebei geen vaderland. De neger heeft wel een
groot vaderland, maar daar zijn anderen de baas. Hij is
maar de knecht en wordt geslagen. Wij hebben nu ook wel
een klein landje, maar daar laat men ons niet tot rust
komen. Wat hebben we hun gedaan? Wat hebben de joden
in Duitsland gedaan en de zwarten in Amerika? Wat heb
ben de Afrikaanse negers voor schuld? Dat ze ook mensen
willen zijn, net als de anderen?" „Dat moest men den goeden
God vragen", zegt mevrouw Ephraïm zachtjes, „maar de
goede God antwoordt niet". „Waarom antwoordt de goede
God niet?" vraagt de kleine Ruben. „Er is toch een radio?"
De hele familie lacht en Ndschangesi lacht mee.
Wat is het toch goed, hier te zitten en te luisteren naar
zo ernstige woorden, die zeker een diepe betekenis hebben.
Dat de neger geen vaderland heeft, dat heeft Rebecca ook
al gezegd. Nu j a, de neger is zwart, maar de joden zijn toch
blank. Die Ephraïm is een rijk man, hij heeft een huis, een
winkel en heel veel waren. Ndschangesi begrijpt de wereld
niet meer. Blanken onderdrukken ook blanken? Niet alleen
negers? Hoe komt dat?
Peinzend gaat Ndschangesi naar het stamlokaal van zijn
zwarte broeders.
.

„Zeg eens, Rebecca, wat betekent dat: Because I love
you?"
Het meisje kijkt hem aan. Haar ogen zijn nog groter dan
anders. „Dat betekent: Omdat ik je lief heb."
„En wat betekent: nevermore?"
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„Dat betekent: nooit.”
„En: good bye, little girl?"
„Vaarwel, klein meisje."
„En wat betekent: naf f ?"
„Naf f? Naf f ?" Het kleine negermeisje denkt na.
„Aha: enough, dat betekent:...."
„Naff .. genoeg!" mengt zich een diepe mannenstem in
het gesprek.
De Engelse les is afgelopen, want mister Zeb en mister
Sam komen bij Ndschangesi aan het tafeltje zitten. Mister
Sam heeft hetzelfde doktersgezicht als monsieur Gestorven,
maar het maakt een menselijker indruk, omdat hij zwart is.
Mister Zeb fluistert hem toe:
„Fen j a heeft me laten weten, dat je hem al je geld gegeven
hebt. Dat was mooi van je. Hier heb je het terug."
Ndschangesi kijkt naar het geld: driehonderd francs.
„Zoveel was het niet", zegt hij.
„Hoeveel dan?"
„Tweehonderd."
„Het was meer."
„Tweehonderddertig of tweehonderdvijfenveertig."
„Een andere keer alsjeblieft wat nauwkeuriger natellen",
zegt mister Zeb streng. Mister Sam knikt op dezelfde manier
als monsieur Gestorven placht te doen.
De deur van het café gaat open; vrolijk en luidruchtig
treden Kauwi, Ninette en mister Hannibal binnen. Behalve
hen nog een negerin in een witte japon en een blank meisje
in een zwarte japon, een blanke heer in smoking en een
zwarte heer in smoking. Allen zijn zeer verheugd over de
aanwezigheid van Ndschangesi, ook Kauwi. Maar zij komen
er helemaal niet toe, hem te begroeten, want Ninette werpt
zich met onstuimig vreugdegehuil op hem en overlaadt hem
met liefkozingen.
„Ndschango:t j e ! Kleine, hongerige jakhals! Hebben ze mijn
kleine olifantje in de stal opgesloten? Wat een geluk, dat je
eindelijk weer hier bent, mijn zoete, kleine zwartje! Heb je
niets gegeten? Honger geleden? Heb je verdriet gehad? 0,
wat hebben we veel over je gepraat, mijn held, mijn kleine
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martelaar! Vertel toch, wat hebben ze met je gedaan?
Hebben ze je gemarteld? Kom, laat me je hart kussen! Je
mooie, zwarte ogen. Je mooie, grote mond. Laat me, Kauwi!
Ik houd van dien Afrikaan, meer dan van jullie allemaal. Ik
houd van hem alleen, van niemand anders. Ndschango, ik
houd van jou alleen. Heb jij ook aan jouw boze Ninette
gedacht? Heb je niet aan me gedacht, zeg? Gemeen, lelijk,
zwart krengetje!"
Kauwi lachte, ook mister Hannibal lachte, ze lachten allen.
Chimpans aan het buffet en Keki met het servet over de
arm lachten. De man uit Haïti en de man uit Martinique
zetten hun bil j artqueu's neer en lachten. Ook de negerin met
de witte japon en het in het zwart geklede meisje, ook mister
Sam met zijn doktersgezicht en mister Zeb met de ernstige
rimpels in het voorhoofd, lachten. Alleen Rebecca lachte
niet. Ze schoof wat verder naar de muur en haar saamgeknepen lippen werden smal.
Ndschangesi liet alle liefkozingen en eerbewijzen over zich
heengaan. Dat zijn zijn broeders. Sinds hij terug is, omringen
ze hem en verwennen ze hem, alsof hij van heel ver gekomen
was. En toch is hij hier geweest, in Parijs. Keki bracht hem
een groot glas cognac en rekende toch maar een klein en
„dat van de vorige week is betaald, nee, heus, Ndschango."
Chimpans omarmde hem net als in de gevangenis, toen hij
afscheid van hem nam. „Jammer, dat je ons Zondagse eten
niet geproefd hebt. Het was echt Afrikaans eten, zoals je
het alleen bij moedertje in Banza Ntombo kunt krijgen.
Maar je had groot gelijk, dat je het niet gegeten hebt.
Anders had je misschien nu nog moeten zitten". Mister Zeb
zat een heel uur bij hem. Don José, de man uit Martinique,
hield zijn hand lang in zijn geweldige klauw. Mister Haïti
knikte hem bewonderend toe en noemde hem mister
Ndschangesi. Zelfs de keukenmeid, een oude negerin, kwam
uit de keuken, sprak hem toe en veegde haar ogen met haar
witte schort af. „Heb je veel geleden, mijn Sonnyboy?"
vroeg ze, alsof ze zijn grootmoeder was of tante Oembi.
Ndschangesi keek verbaasd. Geleden? Geen mens heeft
hem wat gedaan. Hij heeft niet gegeten, omdat hij geen trek
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had. Of het dan zo slecht was, het eten? Hij weet het niet.
Het middageten van mevrouw Landru zal wel heel lekker
geweest zijn. Maar hij wist het niet. Wat wist hij dan wel?
Hij wist alleen, dat hij van monsieur Cogall honderd francs
vooruit gekregen had. Dat hij Vrijdag en Zaterdag bij
monsieur Cogall moest staan. Als de schaduw achter het
licht.... hij dacht dat hij gek zou worden, omdat hij er niet
uit kon. Dat is alles. Maar dat kan hij Chimpans, Keki, den
man uit Haïti en de oude keukenmeid niet duidelijk maken.
Zelfs Rebecca en mister Zeb zouden hem niet begrijpen.
Ook Sam niet, al is hij dokter. Misschien Ninette, als hij
alleen met haar was.... Ninette is een blank meisje, die
begrijpt alles. Maar er zitten zoveel mensen om de tafel. En
hoeveel er ook nog binnen komen, ze 'schuiven allen bij,
allen willen hem zien en horen. Gelukkig hoeft hij nu niet
veel te spreken. Ninette praat zoveel, dat hij niet aan het
woord komt.
Een hoofd met een rode pet verschijnt in de deuropening,
kijkt het lokaal rond en komt dan haastig op hem toe.
Boeboeloe. „Ndschango!" roept hij verheugd en steekt hem
zijn ruwe naar schoenleer en poets.crême ruikende handen
toe. Een aangename lucht. Ndschangesi kijkt Boeboeloe aan,
kijkt naar zijn rode, ontstoken ogen. Ephraïm had gelijk,
Boeboeloe is sterk veranderd. Alsof hij ouder geworden was
in die vijf dagen, dat hij hem niet gezien heeft. Zijn gezicht
is ingevallen. Rimpels lopen van zijn ogen naar beneden tot
zijn kin. „Ik ben vandaag vroeger naar huis gegaan", zegt
hij, „ik voelde mij niet goed. Maar Ephraïm vertelde me,
dat jij hier was, Ndschango."
De deur gaat open: Gigi en Toto. Chimpans zet vlug de
lege stoelen schuin tegen de tafeltjes. „Alles besproken",
zegt hij en beveelt hen met zijn blik het lokaal te verlaten.
Toto wil al gaan, maar Gigi blijft staan en kijkt brutaal en
belust op een rel naar de gasten. Ze verwacht, dat iemand
haar uitdaagt. De man uit Martinique doet alsof hij haar niet
ziet, mister Haïti praat in het Engels met Rebecca, Kauwi
praat tegen de zwarte vrouw in de witte japon: „Jawel,
mevrouw Gin j a", zegt hij vriendelijk.
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Ninette staat op, minachtend kijkt ze het blonde meisje
aan, haar ogen fonkelen van woede: „Ik zou je raden gauw
op te hoepelen, Gigi. Het zou je schoonheid kunnen schaden,
als je hier langer in de buurt bleef. En jij ook Toto! Ga
maar gauw terug naar het Quartier Latin, naar je Japanezen.
Je ogen staan toch al helemaal schuin, ik word misselijk,
als ik je aankijk. En toch was je vroeger een fatsoenlijke
hoer." Gigi richt zich op, doet een stap vooruit en wil
antwoorden, maar Toto trekt haar mee naar de deur: „Kom
maar, Gigi!" Gigi gaat. Maar aan de deur draait ze zich nog
eens om en zegt met een verwrongen gezicht: „Daar zullen
jullie voor boeten!"
Als ze weg zijn, slaat de stemming om. Ninette houdt zich
nog kranig, maar alle anderen zijn ongerust. En mister Zeb,
die hier de verstandigste is, geeft de raad naar huis te gaan;
als er in die tussentijd niets gebeurt, kan men morgen weer
bijeenkomen. De dokter valt hem bij : „Mister Zeb heeft
gelijk!" „Natuurlijk.^ zegt Kauwi met overtuiging. „Julie
moeten ook altijd de pret bederven!” schreeuwt Ninette
woest. „We gaan niet hoor! Daar is niet de minste
reden voor!"
Mister Zeb geeft Rebecca een wenk en Rebecca staat op.
Ook Boeboeloe staat op. Mister Hannibal poetst zijn bril.
De man uit Martinique betaalt vlug. Mister Haïti glimlacht
tegen Ninette en Rebecca, drinkt zijn glas leeg, vraagt Keki
om zijn jas. Als de gasten verdwenen zijn, tast Chimpans
in zijn zakken, kijkt in zijn portemonnaie, keert naar het
buffet terug, leunt tegen de muur, staart naar de deur en
spitst zijn grote oren. Keki veegt de tafels schoon, hangt
zijn servet over zijn linkerarm en zegt brommend: „Ik
geloof, dat er vandaag niemand meer komt." In Chimpans'
oren klinkt dat als een geruststelling. „Toch moeten we het
sluitingsuur afwachten", zegt hij en probeert staande te
dutten.
„

,

In de métro zei Boeboeloe tegen Ndschango: „Het was
heel verstandig van je, dat je Ninette hebt laten zitten. Dat
is een gevaarlijk meisje. Kauwi heeft ze al te gronde gericht
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en nu ben jij aan de beurt. Het ontbrak er nog maar aan, dat
je aan zo'n blanke hoer bleef hangen. Een of twee keer, daar
is niets tegen, maar voor vast? Brr! Je hebt toch thuis een
mooi, zwart meisje. Monsieur Lyon schrijft, dat Longologa
je terug verwacht en nog wel met een heel lieve verrassing."
Ndschangesi antwoordde niet en Boeboeloe sprak niet
meer over Ninette en ook niet over Longologa. „Je hebt de
eer van Banza Ntombo gered", zei hij na enige tijd ernstig.
„Wat heb ik gedaan?" vroeg Ndschangesi en lachte voor
zich heen. Als ze dat in de rue Michelet hoorden! „Houd
je maar stil, Ndschango, wij weten het wel. We zijn je allen
heel dankbaar. Je hebt je gedragen als een goede neger. We
zijn hier met z'n drieën uit Banza Ntombo. Van mij zeggen
ze, dat ik een zwart Kongo hart heb, maar dat mijn hoofd al
helemaal Frans is.... Nu ja, Ndschango, ik werk hard en
schraap geld bij elkaar. Maar als ik het bij elkaar heb, dan
wordt mijn hoofd weer een echt negerhoofd. Van binnen en
van buiten.... Maar Kauwi, dat is een ontaarde neger. Hij
verraadt ons wel niet, dat moest er nog bij komen.... Het
was mij liever, als hij niet uit Banza Ntombo was, maar uit
Timboektoe, dan kon men tenminste nog zeggen: slecht
Berberbloed stroomt door zijn aderen."
Thuis in bed sprak Boeboeloe nog steeds door. „Araki en
Fen j a zijn al in veiligheid.... Gek, dat ze je die PAO
boekjes teruggaven. Mister Zeb zegt, Frankrijk is een goed
land.... Mister Zeb is een grote neger.... Hij heeft ook in
de gevangenis gezeten. In Montgomery, elf maanden lang.
Toen heeft hij ook niet gegeten, negen dagen achtereen, hij
heeft ook niets gezegd.... Slaap je al, Ndschango?" „Neen,
ik slaap nog niet."
In de kamer was het donker, maar plotseling verscheen
de maan aan de hemel. Hij schrok op. Boeboeloe snurkte al
als een os en de grote, strooien hoed keek hem aan als wilde
hij spreken. De krachtige stem van monsieur Cogall klonk
hem in de oren als uit een loudspeaker. „Gisteren had je
een brede, strooien hoed op, waar heb je die? Idioot,
die is toch heel mooi.... Als je morgen komt, moet je hem
op hebben.... begrepen?"
,
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„Ja, mijnheer!”
Hij staat op van zijn bed, buigt diep. Hij gaat naar de
kapstok, zet zijn pet op, trekt zijn hoed daar overheen,
kleedt zich vlug aan. De deur knarst, hij hoort het niet. Hij
stapt tussen de rommel op de binnenplaats door. Anders
spreken die dingen altijd tot hem. Nu zwijgen ze. De poort
is gesloten, hij stapt over de lage, stenen muur. Nu loopt
hij langs het kerkhof en is al buiten Saint Ouen. Daar ziet
hij de treinen; ze slapen. Alleen een oude locomotief staat
nog te snuiven. Hij gaat door de Port Clignancourt, loopt
met haastige schreden voort langs de nog nachtstille
boulevard.
Nu rent hij over de Seinebrug. In het water weerspiegelen
zich wiegelend gele, groene, rode lichten. Een schip met
een blauwe lantaren drijft stroomafwaarts, auto's toeteren,
motoren ratelen. Maar de bamako,vogel zwijgt. In de Seine
zijn geen krokodillen en geen vogels, die voor de kroko,
dillen waarschuwen. In de Seine kun je rustig baden. Het
water roept hem. Neen, een andere keer, nu moet hij zich
haasten. In de verte vlamt de Eif f eltoren op. Ook die grote
fetisch van Parijs roept hem. Maar nu niet. Nu moet hij naar
monsieur Cogall. Monsieur Cogall heeft hem twee dagen
vooruitbetaald. Sindsdien zijn er vijf dagen verlopen en om,
dat hij niet gekomen is, is monsieur Cogall boos.
Daar staat hij voor het huis in de rue Michelet. Hij kent
het precies. Dat is het. De poort roept je toe: 18b. Natuur,
lijk. Daar is de bel. Zou hij bellen? De ogen van de portiers,
vrouw staren hem achterdochtig aan. Afwijzend vragen die
ogen: „Wat zoekt u hier?" „Monsieur Cogall verwacht mij."
„Komt u morgen terug!"
Moet hij wachten? Kan hij wachten tot morgen? Neen.
Hij belt niet. Hij gaat naar de andere kant van de straat,
kijkt naar boven, naar de grote vogelkooi. Eén venster is
nog verlicht. Men verwacht hem! Daar komt iemand, kijkt
hem aan, gluurt wantrouwend onder zijn grote, strooien
hoed. Hij moet groeten: „Goedenavond, mijnheer!" De man
antwoordt niet, loopt hem voorbij, kijkt angstig om en ver,
dwijnt. De straat is geheel leeg. Nu! Hij neemt een aanloop,
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klemt zich vast aan de regenpijp, in enkele ogenblikken is
hij op het balcon van de eerste etage. Hij slaat flink zijn
armen uit en is weer een balcon hoger. Komt er iemand?
Niemand. Verder! Reeds staat hij op het dak. Met de zolen
tegen de ijzeren pijp geklemd, klimt hij vlug omhoog als een
opgejaagde aap. Hij duwt tegen een half geopend venster en
is in het atelier.
Er hamert iets in zijn borst en in zijn hoofd. Het vertrek
rondom hem trilt, het hele huis onder hem trilt. Waarom is
hij eigenlijk hier gekomen? Stilte. Halfdonker. Hij kijkt om
zich heen. Op de grond twee witte omtrekken van voetzolen
en daarvoor, iets terzijde, de witte omtrekken van de kleine,
blauwe pantoffels. Hij weet het al. Hij weet het al. Vlug
trekt hij zijn kleren uit en gaat op zijn plaats staan. Ook de
pet zet hij af. Alleen de brede, strooien hoed houdt hij op
het hoofd.
Hij haalt hijgend adem. Er staat iemand achter hem en ziet
hem stil aan. Zij komt al en gaat voor hem staan. Hij wacht.
Zij komt nog niet. Hij staat en staat. Kijkt om zich heen.
Melkwit valt maanlicht door het dakraam. Hij ziet zichzelf
op het grote doek: een donker, zwart blok, nog donkerder
en zwarter dan het was. Ofschoon er aan de schaduw niets
veranderd schijnt sinds hij hier was. Maar het licht dagren'
tegen! Dat is nu nog blanker, nog levendiger. Een reeks
kleine brandpunten van het licht: voorhoofd, ogen, haar,
mond, schouder, de kleine borsten, de buik, de dijen, de
knieën, alles straalt. Ook de gouden haardos lokt, een
dwaallicht in de melkwitte nevel van de nacht. Hij wil er
heen gaan en dat alles aanraken met zijn vingers, het strelen,
dit zalige licht, dit lokkende en tegelijk afwerende, blanke,
blanke vrouwenlichaam in de spiegel. Mag hij er heen gaan?
Mag hij die gladde nevelwand van de spiegel, dat grote
taboe, overschrijden? Ja, zegt de blanke vrouw. Ja. Kom
hier, raak mij aan!
Een autosignaal weerklinkt. De vensters trillen. Bleef er
een auto voor het huis staan? Beneden wordt de poort
geopend. De muren dreunen en beven.... De lift. Een
sleutel draait in het slot. Een scherp, vrolijk gefluit, dat is
8
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monsieur Cogall! Stappen in de aangrenzende kamer. Hij
komt. Hij staat al op de drempel. Ndschangesi ziet hem niet,
want hij staat met de rug naar hem toe. Maar hij voelt,
dat hij daar staat en hem aankijkt. Het licht aan de zolde'
ring vlamt op en hij hoort monsieur Cogall verbaasd roepen:
„Victor! Victor!"
Er knarst iets. Een bed
iemand springt er uit.
Voetstappen. Iemand op pantoffels sloft naar het atelier.
„Wat wenst monsieur Cogall?" De stem van den bediende.
„Zeg eens Victor, hoe zie ik er uit?"
„Slaperig, mijnheer."
„Ben ik tipsy?"
„Een beetje, mijnheer."
„Kom eens hier, met je neus bij mijn mond! Ruik ik erg
naar alcohol?"
„Gaat nogal, mijnheer."
„Dat betekent: ik ben nogal bezopen."
„Dat weet ik niet, mijnheer."
„Jij niet, ik wel."
„Kan ik weer gaan slapen, mijnheer?"
„Je kunt gaan. Of .... wacht eens! Kijk daar eens!"
„Ik zie het, mijnheer."
„Zie je daar wat?"
„Ja, mijnheer."
„Wie zie je dan?"
„Het zwarte model."
„Ga maar weg, Victor, jij bent ook tipsy."
„Ja, mijnheer."
„Hé, wacht even! Kom eens hier! Bijt eens in mijn hand,
maar stevig."
„Dat kan ik niet doen, monsieur Cogall."
„Geef me dan maar een trap."
„Wat denkt u wel, mijnheer!"
„Ga dan maar slapen, ouwe jongen. Ik slaap al lang, niet
waar?"
„Ja, mijnheer."
De pantoffels sloffen weg. Geknars. Een lichaam valt log
op het bed.
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Monsieur Cogall staat nog altijd bij de deur. Hij draait
het licht uit, draait het weer aan. Draait het uit, draait het
aan. Nu begint hij te spreken:
„Als je het werkelijk bent, mijn zwarte vriend, spreek
dan!"
Ndschangesi draait zich niet om, maar zegt slechts op
zingende toon:
„Ik ben het, monsieur Cogall: Ndschangesi uit Banza
Ntombo."
De schilder buldert van het lachen.
„Ndschangesi uit Banza Ntombo? Dan ben jij het. Dat
adres had ik al lang vergeten."
Hij stapt op hem toe, gaat tegenover hem staan, neemt
hem de hoed van het hoofd, zet hem de hoed weer op, kijkt
hem onderzoekend aan. Zijn gezicht is ontsteld, doodsbleek.
Hij haalt zwaar adem.
„Ik dacht al, dat ik helemaal gek was."
Ndschangesi's ogen sprankelen van ingehouden lachen.
Ook zijn tanden blinken alsof hij iets wilde zeggen.
Maar hij zegt niets.
„Ben jij gistermorgen gekomen?"
„Neen."
„Middag?"
„Neen."
„Avond?"
„Neen."
„Wanneer dan?"
„'s Nachts."
„Hoe wist je, dat ik je nodig had?"
„Ik heb geld gekregen van monsieur."
„Hm. Heeft de portiersvrouw je binnengelaten?"
„Neen."
„Heeft Victor je naar boven gebracht?"
„Neen."
„Hoe ben je dan hier gekomen?"
De neger wendt het hoofd om, kijkt naar het venster en
knipoogt.
„Hm. Door het raam! Zo gaat het ook!"
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Hij lacht, brult van het lachen, krijgt een rood hoofd.
„Door twee ramen natuurlijk?"
„Nee, door één raam."
„Nu ja, 't andere raam was daarginds. Je bent toch uit.
gebroken?"
„Ik ben niet uitgebroken. Ze hebben me vrijgelaten."
„Ook goed. Ik dacht al, ze laten je er nooit meer uit. Die
commissaris lijkt me een gemene kerel. Heel goed, dat je
gekomen bent. Waarachtig, je had nog eerder moeten
komen l"
„Ze hebben me pas vandaag vrijgelaten."
„En je bent regelrecht hierheen gekomen? Wie heeft je
gezegd, dat je meteen hier moest komen? De commissaris?"
„Dat heeft niemand me gezegd."
„Heb je dan mijn boodschap niet gekregen?"
„Ik heb niets gekregen, mijnheer."
„Idioot, je hebt hem wel gekregen. Het was een radio .
bericht, een S.O.S.'bericht."
Ndschangesi stond stil, gaf geen antwoord. De schilder
klopte hem op de schouder.
„Het is in orde, ouwe jongen, maak je daar maar geen
zorg over. Je weet nu niet meer, dat ik je geroepen heb,
maar toen wist je het. En nu ben je er en redt je misschien
nog het zinkende schip."
Hij liep naar het aangrenzende vertrek. Na een poosje
hoorde men zijn krachtige, vrolijke stem.
„Hallo, met Astoria? Ik wou miss Annabell spreken. Als
ze slaapt, laat u haar maar wekken. Verbindt u mij met
haar! Hè, niet thuis? Nog niet thuisgekomen? Als ze komt,
moet ze me meteen opbellen. André Cogall. Van het grootste
belang. Dank u, mijnheer."
Hij kwam terug en keek den neger aan.
„Wat grijns je, ezel? Waarom ben je zo goed geluimd?
Vandaag was ze ook niet thuis. Nergens te vinden, miss
Annabell." Hij streek met zijn tien vingers door zijn verwarde haren. „Maar eens zal ze toch wel komen. Jij bent een
goed voorteken. Als de schaduw er is, zal het licht ook wel
terugkomen. ... Heb je het niet koud?"
,
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„Neen, monsieur Cogall.”
„Het is koel. Het zou me spijten als je ziek werd. Jullie
Afrikaners krijgen het zo makkelijk aan de longen in dit
klimaat. Kleed je aan en ga een beetje liggen. Daar op die
divan in de hoek. Of wacht eens, ik zal je bij Victor
brengen, bij hem zul je nog wel een slaapplaats vinden.
Ik hoop maar, dat hij zijn vriendinnetje niet bij zich heeft."
Hij bracht Ndschangesi in de kamer van den bediende.
„Hij slaapt al. Daar staat de divan. Ga daar maar liggen,
mijn jongen. Het begint al te schemeren. Het is al haast
morgen. Sst, maak hem niet wakker! Victor is zo'n rare
knul, hij moppert altijd meteen. Wacht, ik zal je een warme
deken brengen."
„Hé, zwarte kameraad, je slaapt als een os", zei Victor
's morgens. „Ik heb je geroepen en geschud. Maar goed, dat
je wat gebromd hebt, anders was ik bang geweest, dat de
baas je een beroerte had laten zuipen. Ik heb wel niet begre,
pen wat je zei, want je brabbelde een negertaaltje of Engels
of zo."
Ndschangesi grijnsde. Engels? Zelfs in zijn droom spreekt
hij al Engels.
„De baas heeft me bevolen, je met rust te laten. En ik
mag je ook niet laten gaan voordat hij terug is. Ga je maar
wassen in de badkamer. Dan kom je maar hier ontbijten.
Wil je je niet scheren?"
Ndschangesi streek met zijn vingers over zijn kale gezicht
en zei meewarig:
„Er groeit niets."
„Dat is goed, kameraad. Dat heeft de negergod keurig
voor jullie uitgedacht. De blanke God was een baardige
jood."
Hij ging naar de badkamer. Oho, allemaal blinkend
emaille en spiegels. En zeep en sponzen en borstels en een
gummimat. Dat is niets voor een Afrikaansen neger. Zou
hij in de kuip gaan zitten? De kraan laten lopen? Of zou
hij zich maar aan de wasbak wassen? Annabell zei, dat de
badkuip er was om erin te baden. Hij stapte er dus vlug in.
117

liet het warme water stromen; koud water heeft hij thuis
ook. Al gauw trok hij zijn benen omhoog. Hij was al bijna
gekookt in het hete bad, toen hij besloot, de koude kraan
open te zetten om het water af te koelen. Hij plaste en
speelde met het water, toen strekte hij zich uit, stak de
kin omhoog en keek trots om zich heen zoals een kapitein
Chevrier of een nog machtiger kommandant in Brazzaville,
Majoemba of Mwoeti, die in de houten kuip zit en bevelen
geeft. Hij lachte luid. Hij hoeft zich niet te ergeren over de
luiheid van zijn bedienden. Hij draait maar aan een rode
knop: warm; aan een blauwe: koud; aan de middelste knop:
een plasregen valt naar beneden, of het nu regentijd is of
niet. Oho! Juffrouw Zizi en madame Picpus mochten willen,
dat ze zo'n badkamer hadden! Hij dacht aan de kuipen van
Ephraïm, die met allerlei oude rommel gevuld zijn, hahaha!
Zeker, 't was wel fijn geweest gisteren bij Ephraïm. Maar nu
voelt hij zich net zo lekker in dit lauwe, schuimende water.
Hij bekeek zich in de grote wandspiegel. Hij glimlachte,
werd ernstig, glimlachte. En werd weer ernstig. Heimelijk
hoopte hij, dat zijn zwarte huid hier wat lichter zou worden.
Annabell had toch gezegd, dat je van het bad blanker wordt.
Maar nu leek het juist of hij na het bad nog zwarter was.
In deze kuip baadde ook Annabell. Ook zij werd hier
blanker. Natuurlijk, zij is het licht. Maar hem hebben ze
hier nodig als schaduw. Als een scherpe, zwarte schaduw.
Hij keek naar zijn hemd: verkreukeld en smerig. Zijn
broek: vies en vol vlekken. Tot nog toe had hij het niet
gezien, maar nu.... hij heeft helemaal geen zin om die rommel aan te trekken. Als hij in Afrika was, zou hij zo de
straat op gaan. Zonder hemd of broek. En iedereen zou
meteen kunnen zien, dat hij in een echte badkuip had gezeten. Maar hier in Parijs zouden de mensen zich schamen,
als hij naakt op straat liep. Maar hij schaamt zich om zich
aan te kleden. Een gentleman, die uit de badkuip stapt, moet
een behoorlijke broek hebben. En een schoon hemd. Jam ,
mer, dat monsieur Cogall er nog niet is om hem zijn plaats
aan te wijzen. Dan kon hij zo blijven als hij is. En dan moest
Annabell daar ook staan t Victor klopte aan de deur:
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het ontbijt wordt koud, monsieur! Niets aan te doen, hij
moet zich aankleden.
Bij het ontbijt kreeg hij thee met citroen en rum, broodjes,
boter, jam, ham, twee eieren, zout, peper, suiker, een servet,
een tandenstoker, een glas water. Hij voelde zich weer zo
behagelijk, alsof hij naakt was. Het glanzende porcelein
lachte hem tegen, de messen, de vorken, de lepeltjes. Ook
de hap in zijn mond lachte. En zelfs zijn oude broek lachte.
Hij heeft toch rijkelijk geld in zijn broekzak; dat is haast
even goed alsof hij een nieuwe broek aan had. Hij zou een
ontbijt kunnen bestellen waar hij wilde. Zeker, zo'n fijn
ontbijt krijgt alleen een heel goede vriend van het huis voor.
gezet. Zelfs H j almar Kruger of kapitein Chevrier worden
niet beter onthaald dan hij hier in het huis van monsieur
Cogall.
„Monsieur heeft je vannacht meegebracht", zei Victor,
meer constaterend dan vragend. Ndschangesi verorberde
juist een groot stuk van de vette ham en kon niet antwoor,
den, maar Victor verwachtte geen antwoord. „Natuurlijk",
vervolgde hij, „als je dood en begraven geweest was, zou
mijn baas je hebben opgedolven. Zesmaal heeft hij de politie
opgebeld. Eén keer is hij zelfs persoonlijk naar het politie=
bureau gegaan. Als ik me niet vergis, heeft hij ook nog een
borgstelling voor je aangeboden."
Ndschangesi legde het ei neer. Hij staarde naar Victor's
gladgekamde, van pomade glimmende schedel. Hij wilde
vragen.... Maar Victor praatte zo rap er op los, dat hij er
niet toe kwam. Hij zette het ei in het dopje en sloeg het
met het lepeltje stuk.
„Je hebt wat uitgespookt, zwarte kameraad! Sinds je weg
was, is het huis een hel geworden. Ik heb geen dag en geen
nacht rust gehad. Natuurlijk, het is jouw schuld niet; jij
zat in het schuurtje voor de een of andere samenzwering,
zoals ze vertelden. Ben je communist? Syndicalist? Anar.
chist? Wat voor een terrorist ben je eigenlijk?"
„Ik ben een neger", antwoordde Ndschangesi zacht.
„Ja, je was bij een negercomplot betrokken. Dat kleine,
roodharige loeder kwam Vrijdag hier, kleedde zich uit,
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poseerde zo twintig minuten en toen begon ze : Waar is de
neger? Waarom komt de neger niet? Waarom zorgt mon,
sieur Cogall niet, dat hij op tijd is? Wat voert hij uit, die
zwarte vagebond? Ze was niet naar Parijs gekomen om
haar tijd te verdoen in haar naakte body. Ik zeg je, zwarte
kameraad, dan is me een betaald model honderdmaal liever
dan zo één, die uit liefde staat, zit of ligt."
Hij smeerde een broodje met boter en jam en legde het
voor Ndschangesi neer.
„De baas is gek op haar. Wat waar is, is waar, het is een
mooi wijf. Maar een beest tot in de toppen van haar vingers.
Monsieur Cogall denkt, dat hij de eerste geweest is. De
eerste? 't Is om te lachen! De eerste Fransman misschien.
Maar minstens een half dozijn mannen vertegenwoordigden
vóór hem de andere grote naties. Om van de kleine maar
niet te spreken."
Hij draaide aan zijn kleine Menjou,snorretje en vervolgde:
„Ze kwam nog in het begin van deze zomer naar de
Riviera. Met haar vader en haar verloofde. Haar vader,
mister Bootmaker, is de wolkoning van Boston. Haar verloofde is uit een verwante branche; hennep, en zeildoek,
millionair in Baltimore. Op een goede dag zei de kleine tegen
mister Papa en mister verloofde: „Gaan jullie maar netjes
naar huis, naar Amerika, en zorgt er goed voor, dat de
dollar en de wol/ en hennepprijzen niet nog meer zakken.
Voor mij hoeven jullie niet bezorgd te zijn." 's Middags
brengt ze haar tweebenige bagage naar het station, wuift
met haar geparfumeerde zakdoek „good bye" en komt met,
een van het station met een Italiaansen zwaargewicht,bokser
weer thuis. De Italiaan wordt hier in Parijs door een Rus,
sischen lichtgewicht-bokser knock-out geslagen, een echte
grootvorst, zoals ze zeggen. De Rus wordt weer door een
Spaansen contrarevolutionair uit het zadel gelicht. Hij krijgt
zelfs geld van de miss, zogenaamd voor een oproer en voor de
verkiezingen. Op den Spanjaard volgt een magere, sproetige
Engelsman, razende reporter van een grote, Londense krant.
Mijnheer de redacteur brengt de miss naar de tentoonstel,
ling van de surrealisten, holt met het verslag naar het tele,
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graafkantoor, intussen leert het meisje mijnheer André
kennen. Mijnheer André geleidt haar door de tentoonstel.
langszalen. Het geleiden eindigt laat in de nacht in het atelier
rue Michelet 18 b. Mijnheer André verstaat de kunst, de
vrouwtjes te geleiden, maar vasthouden kan hij ze niet. Nu
is het ook met zijn heerschappij uit. De een of andere avonturier van de Balkan wordt nu door de Amerikaanse juffer
gelukkig gemaakt."
Hij keek in het verbaasde gezicht van Ndschangesi en
vervolgde:
„Hoe ik dat allemaal weet, terwijl toch monsieur Cogall
zelf geen flauw benul heeft van het grote verleden der kleine
dame? Mijnheer Londres wilde me geld geven, als ik hem
alles netjes vertelde, wat ik van de miss wist. Ja, ik zal
geld aannemen om de vriendin van mijn baas te verraden!
Dan bent u aan het verkeerde adres, mijnheer Londres!
Niet voor al het geld van de wereld! Maar omdat mijnheer
Londres van Pinkerton kwam en bereid was, mij met gelijke
munt te betalen, ging ik op de ruil in. Ik vertelde hem alles
en hij vertelde mij alles. Pinkerton kreeg opdracht uit
Amerika, iedere stap van de miss te volgen en haar te
bewaken. Het zou voor mister papa niet aangenaam zijn, als
het kind er bij de een of ander invloog. Tot nog toe kan
hij tevreden zijn."
Ndschangesi had reeds lang opgehouden met eten. Met
half geopende mond en saamgetrokken wenkbrauwen keek
hij Victor aan.
„Wel, zwarte kameraad, wat kijk je me somber aan.
Begrijp je me niet? Ik moest toch weten, wat dat voor een
wijf is. We moeten monsieur Cogall de ogen openen. Als hij
een gekke bui heeft en dol wordt, wie krijgt er dan op zijn
kop? Wie is dan het kind van de rekening? Victor! Nie,
mand anders dan Victor. Vannacht heeft hij me toch ook uit
mijn slaap gehaald! Ik moest zijn mond ruiken en in zijn
hand bijten. Maar dat weet je toch, daar was je toch bij!
En waarom laat hij het model midden in de nacht staan,
terwijl hij 's nachts toch niet werkt? Op zo iemand moet
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men passen, dat hij niet helemaal gek wordt. Wat zeg jij,
kameraad?"
„Niets."
„Gelijk heb je", zei Victor en babbelde vrolijk verder.
Tegen twaalf uur kwam monsieur Cogall thuis. Hij ging
naar het atelier en nam plaats voor het begonnen schilderij,
steunde de baardige kin op zijn hand. Victor kwam voor
hem staan om zijn wensen te vernemen. Ongeduldig
schreeuwde hij hem toe: „Hoepel op. Ik heb niets nodig."
Victor ging weg en stuurde den neger naar binnen.
Ndschangesi ging voor den schilder staan en zweeg zoals
altijd. Ook André sprak niet. Eerst na geruime tijd zei hij:
„Geen zon, mijn vriend. Ik dacht haar vandaag nog te
vinden en haar hierheen te lokken. Maar ik vond haar niet.
Nergens was ze te vinden. Zie je niet, hoe donker het is
geworden?"
Ndschangesi keek naar het raam. Buiten straalde in volle
pracht de nazomer. Gedwee bevestigde hij:
„Ja, ik zie het."
„Zonder zon kan ik niet werken.... Ga maar weg."
De neger verroerde zich niet.
„Ik heb de grote hoed uit Banza Ntombo meegebracht."
„Nu, wat zou dat?"
„Monsieur zei, dat ik hem mee moest brengen, dat hij zo
mooi was."
„Hij is niet mooi, verdomme! Eén ding zou mooi zijn. Als
zij hier was."
Het zwarte gezicht van den jongen begon te stralen.
„Dat zou mooi zijn."
André keek hem aandachtig aan.
„Je bent nog magerder geworden sinds je het laatst hier
was. Nog knokiger en nog zwarter. Heel goed! Je hebt een
apostelgezicht met een zwarte nimbus. Als ik een heiligem
beeld voor negers wilde schilderen, dan moest jij Johannes
de Doper zijn."
Zonder enige overgang vroeg hij:
„Staat ze je aan, miss Annabell?"
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„Ze staat mij aan.”
„Houd je van haar?"
Hartstochtelijk antwoordde de neger:
„Ik houd van haar!"
„Zie je wel? Mij bevalt ze ook en ik houd ook van haar.
Zonder haar kan ik niet werken. Niet aan dit schilderij en
niet aan een ander. Het gaat eenvoudig niet. Wat is daar nu
aan te doen?"
„Miss Annabell zoeken."
„Maar ik doe al vijf dagen niets anders. Ik zoek haar van
vroeg tot laat. Nergens is ze te vinden. In het hotel zeggen
ze, dat ze niet weten waar ze is. Misschien weten ze het
werkelijk niet. Ook dien gigolo is niet meer te zien."
„Ik zal miss Annabell zoeken."
„Maar waar dan?"
„Ik zal haar zoeken."
„Je zult haar niet vinden."
„Ik zal haar vinden."
De neger zei dit met zoveel beslistheid, dat André's twijfel
verstomde.
„Misschien vind je haar. Jij met je jungleinstinct!" Zijn
blik werd streng. „Als je haar vindt, moet je haar zeggen,
dat ze hier moet komen, dat ik op haar wacht."
„Ik zal haar zeggen, zij moet hier komen. Ik zal haar
zeggen, monsieur Cogall wacht op miss Annabell."
De schilder greep naar zijn portemonnaie: „Wacht eens,
ik zal je geld geven."
„Dank u, ik heb geen geld nodig."
Hij drukte den neger de hand.
„Je bent een gentleman, mijn vriend."
Ndschangesi glimlachte. Niet het woord „gentleman",
maar het woord „vriend" klonk hem zo vleiend in de oren.
Toen hij op straat was, dacht hij er over na, hoe hij haar
moest vinden. Hij overlegde, peinsde, probeerde zich te her
inneren. Hij zag den man met het gierengezicht voor zich,
vroeg zich af, wat die gezegd had. Hoe heette hij toch? Waar
woonde hij toch?
,
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Maar hij moest werkelijk een nieuw hemd hebben. Zo kon
hij miss Annabell niet gaan zoeken. En als hij haar vond?
„Wat is er van uw dienst? Een boord? Een das? Een paar
bretels?"
De kleine, perzikzachte wangen blozen, drie kuiltjes ver,
tonen zich, verdwijnen weer. Hij moet lachen.
„Geen boord en geen bretels. Een mooi hemd, dat bij mijn
zakdoek past."
„We hebben heel mooie hemden, mijnheer. Pas ontvangen.
Zo uit de fabriek. Dit hier is donkerrood. Maar als ik u
raden mag, neemt u dan dit appelgroene. Past uitstekend bij
uw teint. Schitterend!"
„Goed, dan neem ik het groene, juffrouw Ndindi."
Het meisje lacht.
„Wat zegt u, mijnheer? Juffrouw Ndindi? Wat aardig. .
Ja, zeker, hier is de paskamer. U kunt het meteen aan=
trekken.... Alstublieft, hier is de bon.... Wacht, ik zal wel
voor u aan de kas betalen.... Vier francs negentig."
Hij heeft het hemd al aan. De zakdoek zit in de borstzak
van het hemd. Ook de pet heeft hij op. „Daar hoort nog een
das bij", zegt juffrouw Ndindi. „Hier heb ik er juist één, net
zo rood gespikkeld als de zakdoek; kost maar éénvijf enzeventig." Goed, klaar. „Weet u ook, juffrouw Laf ayette ..
pardon, juffrouw Ndindi.... Weet u ook, juffrouw
Ndindi, waar ik hier een goede, sterke broek krijg? En hij
moet nog mooi zijn ook." Ndindi, de blanke Ndindi, zegt:
„Confectieíafdeling, eerste etage." Hij wil al gaan, maar
Ndindi roept hem terug. Zachtjes zegt ze, vertrouwelijk als
tegen een ouden bekende: „Gaat u maar niet naar de con ,
f ectie-afdeling, mijnheer Zwarte Piet. Op straat vóór het
warenhuis verkopen we heel goede broeken tegen spotprijzen.
Dat spaart u minstens tien francs." „Dank u wel." Ndscha,
ngesi lacht, de drie kuiltjes verschijnen weer en de perzik/
zachte wangen kleuren. Ze is werkelijk precies Ndindi. Hij
reikt haar de hand. „Goedendag, Ndindi!" Het meisje is een
ogenblik verbluft, maar meteen lacht ze weer. Haar kleine
hand rust in de zijne. „Dag, zwarte Piet!"
Als hij niet zo'n haast had met het kopen van de broek,
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zou hij nog enige minuten hier blijven. Maar hij heeft haast.
„Jawel, een broek. Een mooie, bruine zomerbroek, mijnheer."
„Groenbruin? Heel modern. Haast voor niets." „Goed."
„Ook een riem er bij?" „Goed, ook de riem." „Dat is bij
elkaar...."
Nu, dat was goedkoop. Die grote broek kost haast niet
meer dan dat kleine petje. Hij zou ook wel duurdere spullen
kunnen kopen, maar als het goedkope net zo goed is, dan
is het nog beter. Als je geld hebt.... Die lui merken het
dadelijk en dan geven ze je alles goedkoop. Dat was een
goede raad van Ndindi. Hij heeft haast en hij zou zeker
niet naar haar teruggegaan zijn, als hem niet juist te binnen
was geschoten, dat hij haar kan vragen hoe het station heet
in de buurt van het grote café aan de boulevard Saint
Michel:Montparnasse. „Dat is het Gare Montparnasse."
„Waar gaat de trein vandaar naar toe?" „Vandaar gaat de
trein naar Versailles", zegt Ndindi met een zucht. „O, wat
zou ik nu ook graag naar Versailles gaan!" Ndschangesi
knikt trots. Natuurlijk, nu heeft hij de nieuwe broek en het
nieuwe hemd aan, de nieuwe das om, de nieuwe pet op. Ook
het meisje knikt en zegt: „Goede reis, mijnheer!" Ndscha/
ngesi heeft er spijt van, dat hij teruggekomen is. Hij had
toch ook een politieagent op straat kunnen vragen. De
gelukwens van een meisje betovert de weg. Want de meisjes
willen in waarheid nooit, dat een man van hen weggaat.
Hij stond aan het station Montparnasse voor het loket
en vroeg een kaartje. „Wat blieft u?" vroeg de beambte.
„Ik wou hier vertrekken." „Ja, ja, maar waar naar toe?"
„Waar kan men van hier naar toe?" „Naar Versailles." „Niet
naar Versailles." „Naar Sèvres?" „Neen, ook niet." „Naar
Malakoff?" „Neen." „Naar Clamart?" „Ja, juist! Naar Cla'
mart." „Tour retour?" „Ja, tour/retour."
Hij is overtuigd, dat Clamart heel veraf is. Hij betaalt
met een honderdf rancsbil j et en krijgt bijna negenennegentig
francs terug. „Dat is ook heel goedkoop", zegt hij en greinst.
De beambte glimlacht terug. „Het is niet ver, de derde
halte." Er wordt gebeld, hij stapt in, legt zijn pakje in het
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net, gaat zitten, denkt na. De trein staat stil, hij stapt uit.
Clamart? Clamart! Hé, het pakje is in de coupé gebleven.. .
De trein vliegt voort. De oude broek zat er in en het oude,
vuile hemd. „Goede reis!" roept hij hun na en lacht hartelijk.
De betovering van de wens, die het kleine warenhuismeisje
hem op zijn reis meegaf, heeft hij nu op zijn oude spullen
overgedragen. Voor die dingen kan het geen kwaad, maar
hij komt gelukkig aan en kan zich rustig aan zijn opdracht
wijden.
Hij gaat door de tunnel. Dat is Clamart? Kleine huizen,
nauwe straatjes, kriskras dooreen, tuintjes, weiden. Lelijke,
oude hekken, achter de hekken magere geiten, trage honden.
Wie aan Parijs gewend is, denkt hij trots, voor die is dat
hier een dorp. Een Banza Ntombo in Frankrijk. Dan is
Saint Ouen nog veel mooier. En ook Brazzaville .... Maar
als miss Annabell hier werkelijk is, dan is Clamart alleen
mooier dan Saint Ouen en Brazzaville tezamen. Zou zij
hier zijn? Hij zou haar in het Engels begroeten. You are
very beautiful, miss. Zo is het goed, heeft Rebecca gezegd.
Hij stapt op een man toe, die hem tegemoet komt en vraagt
hem of hij ook weet, waar die mijnheer woont, dien hier
iedereen kent.... Wacht eens, hij heeft een scherp vogel
gezicht en zo'n rond horlogeglas in zijn oog. De man schudt
het hoofd, hij kent hem niet. Die zal wel de enige zijn, die
hem niet kent. Misschien een vreemdeling. Hij gaat verder,
blijft voor een villa staan. De villa ligt in een tuin, voor de
tuin is een hek. Op de stoep zitten twee vrouwen. De ene
draagt een gebloemde, katoenen jurk, de andere een gele
ochtendjapon. Ze hebben klompen aan; hun benen zijn bloot
en ze zitten zo, dat men de blanke dijen kan zien. Mooi. Nu
hebben ze hem opgemerkt. De ene trekt haar katoenen jurk
tot de enkels naar beneden. De andere staat op en komt naar
het hek. Ze kijkt hem verbaasd aan, haar stem is heel vrien
delijk.
„Wie zoekt u, mijnheer?"
Ndschangesi lacht. Het woord is hem plotseling te binnen
geschoten.
„Ik zoek den baron. Woont hier de baron?"
.

-
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Het gezicht van de vrouw wordt ernstig.
„Hier woont geen baron."
Hij probeert te beschrijven, hoe de baron er uit ziet. Hij
tekent een kromme neus in de lucht, drukt met zijn vijf
vingers iets ronds in zijn opengesperd oog: „Jawel, een
monocle". De vrouw denkt na: „Ik zou het niet weten!"....
De andere in haar katoenen jurk komt haar te hulp. „Des
Obry?" vraagt ze. „Loopt u dan maar rechtuit, Des Obry
woont op het jachtslot."
Hij dankt vriendelijk en gaat verder. Hij weet weliswaar,
dat hij Des Obry niet zoekt, maar hij gaat toch naar Des
Obry. Des Obry, fluistert hij, Des Obry.... Sobry ... .
Plotseling, hij weet niet hoe, schiet het hem te binnen: Boris,
baron Boris. Hij houdt den brievenbesteller aan, den straatveger, den bakkersjongen op de fiets, den lampenpoetser op
de ladder. Baron Boris? Baron Bo-ris. Niemand kent hem.
Zou hij zich vergissen? Zou hij toch niet Boris heten, baron
Boris? Gelukkig heeft hij een doel: hij moet Des Obry
zoeken, daar zal het wel blijken. Hij loopt zoals men hem
gezegd heeft. Daar wandelt een man heen en weer. Hij tuurt
door het houten hek van een tuin. Daar staat een huis van
rode bakstenen, in het midden steekt een houten torentje
er boven uit. De man komt hem bekend voor. Eigenlijk niet
de man, maar zijn schoenen. Als hij eens naar de overkant
ging om hem beter te bekijken. Ja, zeker, hij kent die
schoenen. Waar heeft hij ze eerder gezien? Hoge schoenen,
stevig leer, dubbele zolen. Ook de stok met dat lange,
puntige handvat, die de man aan zijn arm draagt, is hem
bekend. Zoals hij daar heen en weer loopt, zijn krant
leest en over de rand van de krant naar het roodstenen
huis kijkt.... ook dat moet hij al ergens gezien hebben.
De man leest de krant en zijn ogen loeren over de rand
van de krant heen.... Die ogen zijn zo scherp, niets
ontgaat hun.... Hij ziet het stralende, rode haar van miss
Annabell en het roofvogelgezicht van den baron.... Niet
hier.... op het terras van het café.... De lompe schoenen
met de dubbele zolen onder zijn borstels.... Hij moest op=
passen, dat de stok, die aan de arm van dien man bengelde,
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hem niet een oog uitstak. Hij keek naar hem op, maar
de man staarde maar naar Annabell en den baron. Zijn oren
waren als de oren van Chimpans, niet zwart en niet zo
groot, maar toch zo alsof ze op wacht stonden onder zijn
zwarte bolhoed. Wie is die man? Hij kan hem niet eens
goed bekijken, want hij maakt nu rechtsomkeert en loopt
langzaam naar het eind van de straat. Komt hij nog terug?
Neen, hij komt niet. Nog eenmaal keert hij het hoofd om,
heel onverschillig, quasi toevallig. Maar hij kijkt een ogenblik te lang en Ndschangesi voelt, dat deze blik geenszins
onverschillig of toevallig was. Hij weet zelf niet waarom,
hij moet aan Strakgezicht denken. Lijkt hij op hem? Deze
man wil miss Annabell zien, daarom stond hij zo te kijken
naar het roodstenen huis. Waarom wil hij miss Annabell
zien? Doet er niet toe! Als hij haar hier wil zien, dan zal ze
wel hier zijn.. .. Hij stapt vlug het erf op. Vooraan staat het
grote, lage huis met de erker en de houten toren, daarachter,
aan het eind van het erf, een kleiner huisje.
Hij snuift de lucht op, hij meent iets te ruiken van haar
heerlijke geuren. De weg is met kiezel bedekt en dat knarst
zo vrolijk onder zijn voeten. Hier woont ze! Hier! Hier!
You are .... you are very.... o, j a, very beautif ul .... Hij
hoort stemmen, mannenstemmen. Een lijmerige, ietwat
kijverige stem en een andere, krijsende. Grote opwinding
maakt zich van hem meester: de gier! Hij moet zich terug,
trekken. De stemmen komen van de andere kant van het
huis. Is Annabell daar ook? Haar stem is niet te horen.
Misschien is ze er toch. Hij moet om het huis heenlopen.
Het grind maakt zoveel lawaai. Hij moet op het gras lopen,
op zijn tenen. En ineengedoken onder dekking van de strui'
ken.... Ha, daar op de open waranda zitten ze. De baron
en een onbekende. Ze zitten in hun hemdsmouwen, spelen
kaart. Die onbekende ziet er zo raar uit. Hij heeft een lange
hals, een breed voorhoofd en een kleine, spitse kin. In zijn
uitgedroogde gezicht staan de ogen ver uiteen. Zijn haren
staan stijl overeind als een stalen borstel. Een driehoekige
hondekop. En als hij spreekt, doet hij aan een slome straat ,
hond denken. Ook zijn bewegingen zijn sloom. Zie hoe hij
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de kaarten op de tafel legt: nu, daar heeft u het, alstublieft.
En hoe hij die opneemt, die op de tafel liggen: alsof ze hem
in het geheel niet interesseerden. De baron gooit nijdig de
kaarten op tafel. „Je hebt gewonnen, Alias, jij geeft". Nu
steekt hij zijn benige neus in de lucht, de monocle schittert
in zijn oog. Hij kijkt niet om zich heen, maar het is toch
alsof hij iets merkt. Hier, die lage struik.... vlug wegduiken.
Hij moet zich bukken, dat ze hem niet zien. Zoals hij
daar ineengedoken zit en dien man aankijkt, dien man met
dat tartende gezicht en zijn stem hoort, die onuitstaanbare
stem, heeft hij zin om op hem toe te springen en hem bij
zijn strot te pakken. Moorddadige woede kromt zijn vingers.
Wat heeft die man hem gedaan? Hij weet het niet.... Ja,
toch, hij hitste Annabell tegen hem op.... „Een zweep heb:
ben ze nodig, een zweep en de slavernij!"
„Ik heb geen kaart, Alias."
„Goed zo."
„Je hebt geluk in het spel, Alias."
„En jij in de liefde, baron."
,,Wat je maar geluk noemt! Je ziet toch, dat ze me nu
al laat zitten."
„Dan moet je haar maar goed aanpakken. Klaveraas,
baron. Ik ben nu opzettelijk hierheen gekomen om te zien,
hoever je bent. Je weet toch, dat mij voor die miss een
provisie toekomt. De idee was van mij. Ik heb je met haar
in kennis gebracht."
„Hoe wil je die provisie? In natura?"
„In contanten, baron, alleen in contanten. Twintig procent
provisie en vergoeding van mijn onkosten. Dat komt mij
eerlijk toe. Ik heb in Nice al aan je gedacht en in Parijs heb
ik je het zaakje netjes in je schoot gegooid. Chloroform/
Ede had me minstens vijfentwintig procent gegeven, zo niet.
dertig."
„Chlorof orm.Ede zou nog minder bij haar bereikt heb,
ben dan ik. Contanten heeft ze nooit bij zich, haar juwelen
houdt ze in de safe en de ring met die rode steen, die
ze uit bijgeloof aan haar vinger heeft, is geen vijfhonderd
francs waard."
9
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„Jij geeft, baron.... Niet zo somber! Je bent een beetje
katterig. Hèhèhè! De romantiek hier in dit oude landhuis
moet dat Amerikaanse juffie toch doen ontdooien.”
„De eerste dag vond ze het ook prachtig. Kippen, petro'
leumlamp, landelijk closet, konijntjes.... foei, wat stinken
die beesten! Ze was enthousiast. Je weet toch, dat ik vak,
man ben op dit gebied. Ik ken de vrouwen. Ik dacht, dat ik
de slag al gewonnen had. Het liet zich aanzien, dat de
tegenstander murw was totaal overwonnen. Je weet, als
een vrouw verliefd is, bedenkt ze de gekste troetelnamen.
Verboden vrucht, noemde ze me, zwarte zonde,baviaan, hete
zone, haar sterke schaduw. Ja, zeg ik, ik ben je schaduw, ik
volg je mijn leven lang. Ze sloot haar ogen, omarmde me,
weende en lachte de hele nacht. Ik zeg tegen mezelf: einde,
lijk! De volgende morgen kijkt ze me ontzet aan: „Och, je
bent wit, zo wit als een lijk!" „Ik wit?" Etienne brengt
het ontbijt binnen. Ze roert het niet aan. Ze is vreselijk,
onrustig. Ik probeer haar te kalmeren. Ze antwoordt niet.
Ik vraag haar.... Ze springt uit het bed, maakt vlug haar
toilet, kleedt zich aan, beveelt Etienne de auto voor te
rijden. Ze rijdt naar de stad. „Zal ik meegaan, Annabell?"
„Gaat u maar niet mee, blijft u maar, baron." Ze zei nu weer
„u" tegen me en „baron". Heel nadrukkelijk en boosaardig.
Alsof ze zeker wist, dat ik geen baron was. Wat lach je,
Alias? Laat in de middag kwam ze terug, ze was vreselijk
nerveus. Toen zei mijn gezond verstand me: Francois, ga
met haar naar Parijs terug, dit is geen milieu voor je. Maar
als je nu eenmaal een landgoed bezit hij lachte bitter
en cynisch dan moet je wel landedelman blijven. Twee
dagen en twee nachten heb ik met haar geworsteld als met
het geluk in het kaartspel, dat komt en gaat en vaker gaat
dan komt. Zondag stapt ze in de auto en gaat weer naar
Parijs. Ze zou binnen een uur terug zijn. Goed. Laat in de
nacht kwam ze terug.
Ik vroeg haar niet eens, waar ze geweest was. Ik wist, dat
ze op jacht was. Ze zocht een man, maar ze had hem niet
gevonden. Ze heeft een fijne smaak, dat moet ik toegeven.
's Nachts sliep zij alleen boven, ik hier beneden. Gisteren
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zijn we weer goede vrienden geworden. Ik kreeg weer meer
vertrouwen. Vanmorgen kwam de gravin. Ze wou de huur
hebben. Alsof ze het voelde, dat oude loeder, dat nu de
gelegenheid gunstig was om geld los te krijgen. Als een kind,
dat lekkers en bonbons vraagt, als er bezoek is. Ik zei tegen
haar, dat ze de volgende week terug moest komen, dat ik
nu geen tijd voor haar had. Ze liet zich niet afpoeieren,
werd dikke vrienden met Annabell. Ze staken de koppen
bijeen en zaten de hele ochtend te kletsen. Misschien
zijn ze nu nog bij elkaar. Vanmiddag bracht ze de gravin
met haar wagen naar Fontainebleau en ze is nog altijd niet
terug. Dat die oude heks alle Parijse schandalen kent en mijn
doopceel ook wel zal kunnen lichten, laat me koud. Maar de
miss gaf haar een chèque en betaalde haar de huur voor een
heel jaar en krachtens de kwitantie is zij hier nu de baas en
ik ben haar gast."
„Dat doet er toch niets toe, Francois.... Goed zo, die
slag is voor mij, dat maakt tweehonderd. Als ze de huur voor
een heel jaar betaald heeft, dan betekent dat toch, dat ze
lange tijd hier met je wil blijven."
„Met mij of met een ander. Het is een listig kreng, een
door en door geraffineerd business,girl. Overal steekt ze
haar brutale neus in. Ze weet alles. Ze kan me de deur uit,
gooien, wanneer ze wil."
„Dat is lelijk, dat ze alles weet, Francois."
„Wat kan mij het schelen, Alias. Ik weet ook het een en
ander. En Boston weet ook al wat. Dat kan me een mooie
lijfrente opbrengen. In dollars."
„Je bent toch een genie, baron. En dan beklaag je je nog,
dat je geen geluk hebt in de liefde."
„Men moet toch ergens van leven. . Mooi, die is voor
mij, Alias. Van acht partijen mag ik er toch ook één win,
nen.... Hé, is daar iemand'? Heb jij wat gehoord, Alias?
0 nee? Jij moet geven."
De neger zat ineengedoken onder de struiken. Hij luis
terde ingespannen. Hij verstond niet alles, wat zij op de
waranda spraken. Wat hij verstond, wond hem op, wat hij
.
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niet verstond, werkte nog opwindender. Hij hoorde vaak
woorden, die hij niet begreep, maar dagen later resonneerde
in hem het een en ander van het gesprokene en dan lachte
hij : nu begreep hij het pas. Zijn instinct zei hem telkens, wat
belangrijk was en wat niet, wat met zijn eigen lot verband
hield en wat niet. Het enige, dat hem nu geruststelde en
hem met hoop vervulde, was de zekerheid, dat hij het spoor
van Annabell gevonden had. In het huis is ze niet. Maar ze
kan ieder ogenblik komen. You are very .... Hij luisterde
nauwelijks meer naar hetgeen de baron en die Alias
praatten. Grappig, Stargezicht had hem ook Alias genoemd.
Enige malen had hij zijn secretaris gedicteerd: Naftali, alias
Ndschangesi.... Maar daar wil hij nu niet aan denken.
Annabell komt. Daarop moet hij zich voorbereiden. Hij moet
haar de boodschap van monsieur Cogall overbrengen.
Tuf f ! Een auto hield voor het hek stil. Een blauwe
wagen. Haar wagen! Hij lacht stil. Hij siddert van vreugde.
Natuurlijk is ze dat. Daar hoort hij ook al haar stem.
Etienne! Etienne! roept het klokje.
Een jongen in een grijs jasje loopt vlug het huis uit naar
het hek. Op het terras legt Alias de kaarten neer.
„Ik moet mijn jas aantrekken, Francois, zo kan ik haar
toch niet ontvangen."
„Laat maar, Alias, zo is het ook wel goed." En nu zijn
het gezicht en de bewegingen van den baron precies als
van den ander.
Etienne rukt de beide deuren van de poort -open, de blauwe
wagen rijdt naar binnen. „Ze komt", zegt Alias.
Hij strijkt zijn haar glad en wil opstaan.
„Neem een kaart, markies", zegt de baron koel, terwijl hij
hem het pakje kaarten voorhoudt.
„Moeten we niet naar haar toe gaan?"
„Valt me niet in. Harten is troef, markies. Men moet zijn
tegenstander afmatten."
„Dan spelen we dat spelletje nog uit."
„En het volgende en dan weer het volgende. Al maar
door, markies. Mocht de dame intussen hier komen, dan
zullen we haar de eer aandoen, haar als derde te laten mee.
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spelen. Verschijnt ze niet, dan nemen we helemaal geen
notitie van haar komst."
Achter de geschoren ligusterheg sluipt Ndschangesi naar
het hek. De wagen is gekeerd en is blijven staan. De
motor bromt nog. Plotseling staart de neger roerloos voor
zich uit. Hij heeft een rode haarlok ontdekt. Daar zit Anna,
bell aan het stuur. Ook haar kleine hand is zichtbaar. Ze is
niet alleen. Een hoofd met een groene pet beweegt zich naast
haar. Een vrouw? Het haar is blond, de huid blank als melk.
De voetstappen van Etienne knarsen op het grind.
Ndschangesi duikt weg onder de struiken. Hij krimpt ineen
als een egel. Hij moest eigenlijk naar de straatweg teruggaan
en dan de tuin inlopen. Als men hem nu ontdekt, zal men
denken: een dief, die binnen wil sluipen. Gelukkig staat het
tuinhek open.... Maar nu kan hij niet weg, hij moet toe,
kijken.... De wagen rijdt met een ruk vooruit, dan even
achteruit en blijft staan. Het portier gaat open. Eerst komt
een grote, zwaar beslagen mannenlaars naar buiten, korte op,
gerolde sportkousen, een korte leren broek, een sportjasje.
Een jonge, vlasblonde kerel. Zijn hemd is appelgroen als
Ndschangesi's warenhuishemd, de groene sportpet zit vlot
op één oor, een stoffige, kale pet, lang niet nieuw meer en
toch veel zwieriger dan de nieuwe pet van Ndschangesi.
Zijn gezicht is blank, zeer blank. Bijna een meisjesgezicht.
Maar tussen de ogen tekenen zich twee sterke rimpels af,
die geven hem, dien lummel, iets branie,achtigs, als was hij
de zoon van een opperhoofd of nog meer: korporaal bij de
koloniale troepen. Nu wijken de laarzen een stap achteruit.
Een duifgrijze, kleine schoen stapt uit de auto, duifgrijze
bamboestengels volgen, een duifgrijze japon, grijze hand,
schoenen, een duifgrijze autokap, een autobril. Het klokje
weerklinkt: „Ziezo, daar zijn we!"
De jonge man slaat de met ijzer beslagen hakken tegen
elkaar. Met krakende stem zegt hij tegen Annabell, terwijl
hij haar strak aankijkt:
„Ik dank u, juffrouw, dat u mij tot hier gebracht heeft.
Babylon zal wel niet al te ver meer zijn?"
Annabell neemt haar bril af en glimlacht: „Zegt u maar
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gerust: het zondige Babylon. Dat ligt wel in uw lijn. Neen,
Parijs is niet ver meer, vijftien à twintig minuten met de
trein. Maar u hoeft toch niet meteen te gaan! Rust u hier
maar even uit. Hoe lang bent u al onderweg uit München?"
„Veertien dagen. Maar ik ben niet moe. Deze twee uur in
uw voortreffelijke wagen...."
„Wie veertien dagen op stap is en nog wel met zo'n reus ,
achtige rugzak, die moet wel vermoeid zijn. Dat vervloekte
Versailles zal u ook wel aangegrepen hebben. Hoe zei u ook
weer? ,Hier sloeg men Europa's eerste natie in boeien.'
En daarbij raasden we met een vaart van zeventig kilometer
door de stad. Ik heb vast een bekeuring gekregen. Etienne,
breng wat te drinken."
„Jawel, miss Annabell. Mijnheer de baron is op het achter.
terras...."
„Wat doet hij?"
„Mijnheer de baron heeft een gast uit Parijs. De heren
spelen kaart."
„We zullen den baron niet storen. Dek maar hier in de
tuin. Voorlopig alleen maar wat te drinken. Misschien
Bordeaux?"
De jongen slaat weer de hakken tegen elkaar.
„Dank u, ik drink geen Bordeaux."
„Drinkt u geen wijn?"
„Geen Bordeaux."
„Natuurlijk!" en Annabell glimlacht weer en schudt de
rode haarlok terug, die over haar oog gevallen is.
„Breng maar Rijnwijn, Etienne!"
Als de bediende zich verwijderd heeft, knikt de jongen
haar toe.
„Geraden, mejuffrouw. Franse wijn drink ik niet. Alleen
Duitse wijn."
„Ik begrijp het wel", lacht Annabell. „De Fransman is de
erfvijand."
„De Fransman, de Marxist en de jood!" De stem van den
jongen knettert alsof hij commando,woorden sprak.
„Het zal u moeilijk gemaakt worden, hier in Parijs uw
opvattingen te verdedigen."
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„Wie vaste principes heeft, houdt stand. Een Duitse man
blijft zijn principes getrouw. Het zuivere arische ras....”
Het meisje legt sluier, hoed en handschoenen op een tuin ,
stoel, haalt een kammetje voor de dag, strijkt door het
verwaaide, rode haar. Rechts de scheiding, een witte beek
op een vlammende weide. Ze werpt een blik in haar hand,
spiegel, poedert neus, kin, wangen en voorhoofd en haar
fijne, slanke hals; ze tekent een kleine, rode boog op haar
lippen. Intussen offreert ze den jongen een plaats aan het
tuintafeltje. Hij schudt het hoofd en gaat niet zitten. Hij
staat rechtop, streng, richt de ogen op het meisje, zuigt zich
met zijn hele gezicht aan haar vast. Ndschangesi volgt die
blik van achter de grazende struisvogel en kijkt dan plotse ,
ling naar de grond. Daar knarste iets. De grote laarzen. Daar:
naast de duifgrijze, kleine schoenen, zacht, dienstvaardig,
haast alsof zij wachten op het bevel van den ander. Het hart
van den negerjongen krimpt ineen. Hij voelt zich zo klein,
zo hulpeloos, zo onbeduidend. Alsof die zware laarzen op
zijn nek trapten en die kleine, grijze schoenen er bij stonden
en lachten.
Annabell gaat zitten en ook de jongen neemt plaats. Ze
neemt een cigaret uit de kleine, gouden cigarettenkoker en
biedt ook hem een aan. Ze roken. Etienne dekt de tafel met
een bont tafellaken, zet de wijn en de wijnglazen er op.
Hij schenkt in en verdwijnt. Annabell heft haar glas op, de
jongen staat op en slaat de hakken tegen elkaar.
„Kurt Kieselbach."
„Heel aangenaam."
Hij heft zijn glas op.
„Gesundheit!"
„Prosit!" zegt Annabell. „Prosit!"
De jongen schudt het hoofd. „Op Duitse wijn zeg ik:
Gesundheit!"
Annabell knikt en zegt ook: „Ksoendha j t !"
Hij vult de glazen opnieuw en ze drinken weer.
„G'sundheit !" Zij kijkt den lummel in het gezicht en ook
hij kijkt haar aan. Bij het derde glas barst hij uit:
„Heil!"
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Na het derde glas spreekt hij al Duits.
„Sie sind aber wirklich sehr hiibsch, Fraulein Annabell."
Annabell lacht. „Niks daitsch. English spoken!"
Ook de jongen lacht. „Kann nicht english spoken. Nur ein
wenig. But a little." Hij drinkt, zijn voorhoofd trekt in
rimpels. Hij peinst. Nu weet hij het. Zijn gezicht klaart op.
„You are very beautiful.... very, very beautiful, miss
Annabell."
Miss Annabell legt haar hand op het vlasblonde haar van
den jongeman. Ze streelt zijn kin, zijn gezicht. Zijn blanke
huid is plotseling rood geworden.
Ndschangesi deinst achteruit. Op handen en voeten kruipt
hij onder dekking van bomen en struiken naar het tuinhek
terug. Weer klinkt de lach van Annabell in zijn oren. Maar
die is nu niet meer de welluidende klok, maar een stalen
roede, die neersuist op zijn naakte rug.
Het tuinhek staat open. Hij sluipt naar buiten. Hij sleept
zich voort als een geslagen hond.
Met hangend hoofd liep hij door de stille straatjes. Wat
moet hij doen? Waar moet hij heen? Terug naar Parijs? Hij
is hier gekomen om miss Annabell te zoeken, om haar te
zeggen, dat monsieur Cogall haar verwacht. Dat de schaduw
eindelijk terug is en of het licht nu ook weer terug wilde
keren. Ik zal haar vinden, had hij tegen monsieur Cogall
gezegd en monsieur Cogall had hem geloofd. En moet hij nu
misschien teruggaan en zeggen, dat hij haar niet gevonden
heeft? Dat kan hij niet zeggen, hij heeft haar toch gevonden.
Maar als je haar vond, waarom heb je haar dan mijn bood
schap niet overgebracht 9 Wat kan hij dan antwoorden?
En als monsieur Cogall hem vraagt, kan hij dan zwijgen?
Spreek dan toch! Heb je miss Annabell gezien? Ik heb haar
gezien. Waar is ze? Ze is hier vlak bij in Clamart. Heb je
met haar gesproken? Neen, ik heb niet met haar gesproken.
Waarom niet?.... Neen, dat kan hij monsieur Cogall niet
vertellen. In Banza Ntombo vertelde hij het monsieur Picpus
ook nooit, als kapitein Chevrier bij madame Picpus was. En
toch hield hij van den goeden mijnheer Picpus en veraf,
,
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schuwde hij den trotsen, ruwen kapitein. En mevrouw Pic,
pus vertelde hij ook nooit wat Hjalmar Kruger en juffrouw
Zizi in het bos of aan de oever van de rivier hadden gedaan.
Ofschoon hij ook Hjalmar haatte. „Ik heb niets gezien,
madame Picpus. Ze deden niets. Ik was er voortdurend bij
en heb hen geholpen." Monsieur Picpus kon hij voorliegen,
madame Picpus kon hij voorliegen, maar monsieur Cogall
kon hij niet voorliegen. Hij moest hem vertellen, wat hij
gezien had. Neen, dat kan hij hem niet vertellen.
Hij ging verder, bleef staan, ging verder, bleef staan,
zette het op een lopen zonder te weten waarheen. Terug
naar Parijs? Wat heeft hij in Parijs te zoeken? In de stad
der duizend wonderen is geen wonder meer. Op de Seine
drijven schepen, in het water weerspiegelen zich gekleurde
lichten. Waarom? De Eif f eltoren praat met de sterren.
Waarom praat hij? In het café is gebak, cognac, kranten
en radio. Voor wie? In het warenhuis glimlachen de kleine
verkoopstertjes. Van nu af hoeven ze niet meer te glimlachen! Niemand heeft al die mooie dingen nodig. Waar
voor heeft hij eigenlijk dit hemd, die broek, die das en die
riem gekocht? Waar gaat hij naar toe? Naar wie? Terug
naar Banza Ntombo .... Daar staat hij weer voor het huis
van rode baksteen. Hij liep haast tegen iemand op ....
hopla, de man met de wandelstok. Die kijkt hem aan, ver,
rast en geërgerd, hij verhaast onmiddellijk zijn schreden.
Ook Ndschangesi is verbluft. Deze man bespiedt hem,
hij heeft straks ook gezien, dat hij de tuin is binnengeslopen.
Hij snelt het hek door zonder een blik in de tuin te
werpen. Hij hoort bekende stemmen. De stem van den baron
krast, de diepe stem van den jongen kraakt.. .. Het
knarsen is nu anders, minder hinderlijk. Maar dat kraken!
Het klinkt nog martelender dan tevoren. Wat gaan
die twee stemmen tegen elkaar in! Alsof ze kijven. Of
discussiëren ze maar? Annabell lacht; men hoort haar niet
spreken, alleen maar lachen.... Haar lach opponeert tegen
de krassende stem, geeft de krakende gelijk. Dan hoort men
ook nog een bromstem, het geluid als van een slome hond. .
Ndschangesi heeft het gevoel alsof hem een touw om de
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nek geworpen is, waaraan hij achteruit wordt getrokken. Hij
moet zich omkeren en weggaan. Hij kijkt naar de donkere
straat. De lange paarlenkrans der gaslampen straalt. Waar
is de man met de stok? Heeft hij zich verstopt? In de tuin
onder de noteboom staat een kaars onder een glazen kap op
de tafel. Vier mensen zitten er om heen. Annabell zit tegen,
over den jongen met de zware laarzen. Ze kijkt hem aan,
glimlacht tegen hem, streelt hem met haar blikken. De
jongen spreekt met volle mond, brutaal, hoogmoedig, druk
gebarend. Alsof hij een redevoering hield.... „Het zuivere
arische ras ... aan de spits de Germanen en Angelsaksers
tussen hen is vermenging geoorloofd.... De gekleurde ras,
sen zijn onzuiver.... jodenbloed, negerbloed .... dierlijk. .
tot ondergang gedoemd. Wij moeten schouder aan schouder
strijden.... Klassen bestaan niet.... Er bestaat slechts één
natie, één vaderland, één leider. ... De kerk heeft zich over,
leef d .... Marxistische en joodse zwendelarij .... Wij willen
de wereld redden van het Aziatische gevaar.... van het cul,
tuur,barbarisme .... Ook de proletariër is een mens....
Kapitaal en arbeid zijn broeder en zuster.... De vrouw
moet zich niet met de politiek bemoeien. Zij moet kind
blijven, moeder en gade.... een heldin aan de huiselijke
haard: Krimhilde en Brunhilde .... " De baron schiet zo nu
en dan in een lach, Alias grijnst boosaardig. Annabell
kijkt hen verwijtend aan. De jongen met de grote laarzen
spreekt nijdig verder. Nu slaat hij al op de tafel, schreeuwt,
raast. „De landverraders, de samenzweerders, die zich in
Babylon verschuilen, vergiftigen met hun laster en gruwel,
berichten de hersenen van de hele wereld. Wij hebben geen
dichters en denkers nodig, wij hebben strijders en soldaten
nodig."
Annabell kijkt naar zijn rood geworden gezicht. Een
milde glimlach speelt om haar mond.... Neen, dat kan
men niet aanzien, zoals ze glimlachend naar hem opkijkt!. .
De baron springt op en balt de vuist. „Ik wil dat gedaas niet
langer aanhoren!" Hij loopt het huis in. Alias staat op met
gebogen hoofd: „Ik interesseer me niet voor de politiek."
Hij volgt den baron.
..
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Annabell zit weer alleen met den jongen. Die schreeuwt
op zijn lawaaierige toon: „Daarvoor zijn mannen nodig van
volharding en trouw. Germanen, Saksers, ariërs! Geen
ondermensen!" Hij kijkt naar Annabell. Annabell kijkt hem
bemoedigend aan. Zij glimlacht, lacht, vult de glazen. Ze
drinken. Dan schuiven ze dichter naar elkaar toe. De jongen
praat, zij luistert.
Een donkere gestalte springt plotseling van achter de
bomen naar voren en vraagt zacht, maar met nadruk: „Wat
heeft u hier te zoeken?" De bediende Etienne. „Ik kom voor
miss Annabell", stamelt Ndschangesi. Etienne neemt hem
op van het hoofd tot de voeten: „Wat een onbeschaamdheid!" „Ja, ik kom miss Annabell halen. Monsieur Cogall
heeft me gestuurd." „Wie heeft je gestuurd?" „Monsieur
Cogall." „Maak gauw dat je wegkomt!" „Neen, werkelijk,
monsieur Cogall heeft me naar miss Annabell gestuurd."
„Zo? Wacht eens even!" Etienne loopt terug en gaat naar
miss Annabell. Annabell buigt zich juist naar den jongen
toe, ze zien elkaar in de ogen en spreken zachtjes met elkaar.
Even kijkt Ndschangesi hen aan, dan loopt hij weg van
het hek.
Hij loopt langs de muren, de hekken en de hagen, loopt
met vlugge, geruisloze schreden, als een dief. Zijn schreden
worden steeds langer. Hij slaat de eerste zijstraat in en
loopt hard. Het geluid van zijn voetstappen, van zijn
hijgende adem en van zijn bonzend hart overstemt de kreten,
die achter hem weerklinken: „Hallo, nigger! Hallo, nigger!
Hé, Naftali! Naftali! Zwarte! Monsieur Ndscha-nge=si!"
Riep daar iemand? Of verwachtte hij slechts, dat er geroepen werd? Was hij maar een ogenblik blijven staan, dan
had hij gehoord of men hem riep. Maar hij bleef niet staan.
Hij holde voort, omdat hij moest. Hij holde, omdat hij bang
was, iets te horen. Hij holde, omdat hij bang was, dat hij
niets zou horen.
Een gevoel van bitterheid en trots maakt zich van hem
meester. Hij kan niet meer terug. Ook niet als ze hem
roepen. Het is nu niet meer als destijds, toen zij en hij met
monsieur Cogall samen in het café zaten. Nu is het heel
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anders. Hij kan daar toch niet aankomen als een bediende,
als een aangewaaid individu, dat dankbaar grijnst als hij een
glas wijn krijgt. Hij wil de wijn niet, waar die kerel van
drinkt. Monsieur Cogall heeft hij nooit gehaat, maar dien
kerel haat hij als de zweep, als de dood. . Het zou vreselijk
geweest zijn, als Annabell hem binnengeroepen had. Ze had
hem aangekeken en ze had den jongen aangekeken.. Naast
het blanke gezicht zou zijn negergezicht nog zwarter geweest
zijn. ... Neen, naar Annabell kan hij nooit weer terug, ook
dan niet, als Annabell het wil.
De villa's en de weiden van de voorstad liggen reeds
achter hem, reeds doemen de huizen en straten van Parijs
voor hem op. Op de boulevards stralen de lichten van de
nacht. In de verte werpt de Eiffeltoren zijn vurige letters
ten hemel.
Neen, monsieur Eiffeltoren. Ndschangesi kan niet terug
naar Afrika en hij gaat ook niet terug. Wat zouden ze hem
daar uitlachen! Maar heeft het zin, hier te blijven? Wat doet
hij in Parijs zonder geluk? Geld zou hij wel kunnen ver.
dienen. Maar wat heeft hij aan het geld als het andere geluk
hem verlaten heeft, het blanke? Miss Annabell had cognac
met hem gedronken, had gevraagd, geglimlacht, gelachen,
had haar schoenen laten poetsen met zijn haar. Toen was
dat goed, zeer goed. Maar nu is het voorbij. Zij stond één
stap van hem af, hij speurde de geur van haar naaktheid,
zag deze naaktheid voor zijn ogen schitteren. Dat was heel
mooi. Voorbij. Eenmaal en tweemaal, maar een derde keer
niet meer. Nu drinkt ze, rookt cigaretten, lacht tegen dien
blanken jongen, liefkoost hem.
Zeker, zijn gezicht is blank, blank, zeer blank. Ook zijn
lichaam is blank. Hij heeft immers slechts daarom blote
kuiten en knieën, omdat ze blank zijn. Hij wil ze laten zien.
Was mijn gezicht ook maar blank! Neen! Zijn gezicht is
als de Europese rouw en de Afrikaanse duisternis. En ook
zijn lichaam is zo. Een blok ebbenhout, een schaduw. In het
blanke badwater is hij nog zwarter dan in het donkere water
van de Kongorivier. Hij is de zoon van Liala Oela en Liala
Oela betekent: duisternis.
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Het schemerde. Ndschangesi stond voor de neergelaten
rolluiken van het Négro en klopte aan.
Zachtjes. Harder. Nog harder. Hij sloeg alarm.
„Chimpans!" schreeuwde hij. „Keki! Tante Oembi!
Ninette! Gigi! Toto! Mister Haïti! Don Martinique! Mister
Hannibal!"
„Er is niemand meer", zei hij tot zichzelf en zwijgend
slenterde hij verder. Eigenlijk wilde hij maar met één man
spreken: met Kauwi. Kauwi had aan Boeboeloe verteld van
een dokter, die de mensen blank maakte. „Die vilt je twee
keer, Kauwi", had Boeboeloe gehoond.
„Eerst haalt hij het geld van je af als de schubben van een
mooie vis en dan stroopt hij je mooie zwarte huid ook nog
af." Maar dat geld afhalen doet geen pijn. Neen, dat doet
geen pijn, Boeboeloe! Geld is er genoeg en dat groeit wel
weer aan. En ook het afstropen van je huid kan niet zo erg
pijn doen, als daaronder meteen de blanke huid aangroeit.
Maar de dokter kan hem niet helpen, want de dokter is
daar, waar de Australische neger is, die de bessen gegeten
heeft: nergens! Als er werkelijk zo'n dokter was, zou men
wel meer van hem weten. De kranten zouden over hem
schrijven, ze zouden dankbrieven en foto's brengen van de
door hem blank geworden negers. Hier in Parijs zijn duizen'
den negers en allen zijn zwart en blijven zwart.
Hij liep voort tussen de toeterende auto's, door de dichte
menigte; het was al middag. De kleine verkoopstertjes
kwamen uit de winkels en de warenhuizen, gingen naar de
melkhallen om hun melk of chocolade te drinken, gingen op
een bank zitten in het park en aten hun belegde broodjes
uit de handkoffertjes. Daarna liepen ze vlug terug naar hun
werk, de kleine midinettes, de rusttijd was voorbij.
Maar hij liep nog steeds door, bleef staan, liep voort,
bleef opnieuw staan. Had hij honger? Neen, hij gevoelde
geen honger. Slechts bitterheid en walging. En brandende
dorst.
„Een fles cognac, kellner. Ja, een hele fles. Ook een glas
er bij. Maar één glas."
Dit is een café van niks! De cognac smaakt hier bitter.
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Zoet smaakt hij alleen, als men hem met zijn tweeën drinkt.
Neen, met zijn tweeën smaakt hij nog bitterder. Nooit weer
kan hij terugkeren naar Annabell. Zij zit daarginds naast
dien blanken jongen.... De kleine, grijze schoenen staan
naast de plompe laarzen.... Ze lacht, is blij en sluit vol
verrukking de ogen....
„Nog een fles, kellner !"
De jongen zegt haar, wat hij haar had willen zeggen. In
het Engels. „You are very beautiful, miss Annabell." Hij
heeft hem die zin uit zijn schedel gestolen, die gemene
korporaal. Diefstal! Diefstal!
„Wat zegt u, kellner? Ik moet geen kabaal maken? Slui,
tingsuur? Al drie uur 2 Drie flessen? Ik ga al.... Ah,
goedenavond, mijnheer Eif f eltoren. Bent u nog altijd op?"
Verbluft bleef hij staan. Een blond meisje was op hem
toegetreden en glimlachte:
„Mooie, zwarte jongen, kom mee!"
Ook hij glimlachte, schudde het hoofd.
„Ik was een zwarte jongen; nu ben ik een mooie, blanke
man...."
De ogen van het meisje straalden.
„Mooie blanke man, ga met mij mee!"
Hij overlegde.
„Ndschangesi moet als licht gaan."
„Kom dan bij mij als licht."
„Dat gaat niet. Monsieur Cogall heeft me honderd francs
gegeven, ik moet bij hem als licht."
„Geef me dan tenminste een geluksfranc."
Hij gaf haar een franc. Het meisje spuwde op de munt
en stopte hem toen in haar kous.
„Ik heb vandaag nog geen centime verdiend", zei ze en
ging verder.
Ook hij liep door en lachte stil voor zich heen. Hij neu=
riede. Bij een gaslantaren kwam een ander meisje op hem
toe. Ze had zwart haar.
„Mooie jongen!" zei ze glimlachend.
Hij glimlachte terug en vroeg:
„Mooie zwarte jongen of mooie blanke jongen?"
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„Mooie blanke jongen", zei het meisje lachend. „Kom bij
mij als licht!"
Verrast keek hij haar aan. „Hoe weet je dat?”
„Dat zie ik toch", zei de zwartharige en gaf hem een arm.
„Je bent zo blank als het licht. Kom!"
Hij liet zich leiden. Hij voelde het warme, zachte, elas=
tische lichaam van het meisje en lalde dronken:
„Jij bent niet Mapilo, niet Ndindi en ook niet Longologa.
Maar jij bent ook een vrouw."
„Dat ben ik", lachte het meisje en drukte haar borst tegen
zijn arm. Ze wiegde met de heupen.
In de kamer van het meisje rook het naar parfum, poeder
en zeep. Waslucht, bedlucht, zweetlucht. De kamer draaide
hem voor de ogen.
Hij ging voor de spiegel staan en bekeek zijn gezicht.
„Schaduw!" brulde hij. „Schaduw! Schaduw!"
Het meisje snelde toe. „Wat is er?"
De neger staarde haar ontsteld aan en keek dan weer in
de spiegel. Verpletterd, ontnuchterd zei hij:
„Ndschangesi is zwart."
Vlug trok hij zijn kleren aan en rende weg.... Het is niet
waar.... het is niet waar.... het is niet waar. Hij is zoals
hij was. Zwart! Zwart!
Op straat gezang, gejoel en geschreeuw. De geluiden van
de ontwakende stad, geloop, gedraaf. Parijs in de vroege
morgen. De voorbijgangers kijken hem aan, een glimlach
speelt om hun mond, ze kijken hem aan en glimlachen. Ze
lachen als in de eerste dagen toen hij hier pas was, toen hij
met de grote hoed op het hoofd in de sterrenstad rond.
doolde. Wat doet dat lachen pijn! Een vrouw draagt een
huilend kind op de arm. „Als je niet zoet bent, neemt die
zwarte man je mee", zegt ze, terwijl ze naar hem wijst. Het
kind kijkt hem aan met ogen, groot van schrik en verstomt.
Maar hij vlucht ontzet voor die grote, verschrikte kinder,
ogen. Ik ben de zwarte man, een zwarte, alles is vergeefs,
ik ben zwart, schrikwekkend zwart.
Hij staat op de kade aan de oever van de Seine. Annabell
sprak van de Seine. Wie éénmaal in de blonde Seine baadt,
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wordt zeker niet blanker. Maar wie drie dagen, of beter drie
weken ononderbroken in de Seine zwemt!? Neen! Onmo
gelijk. Annabell heeft dat niet gezegd en kon dat ook niet
zo bedoelen. Annabell wilde alleen graag, dat hij blanker
werd. Waarom wilde Annabell dat? Hij moet wat doen!....
De kleine leerling van den Kongo/magiër zwemt weken
lang onder water en sterft niet. Zeker, ook Ikongo is zwart,
want hij ligt altijd in het donkere Kongowater. Maar als hij
over de bodem van de Seine zwom, zou hij ten slotte ook
blank worden als de vissen van de Seine. Dat zou het grote
wonder zijn! Er zwart ingaan en blank er uitkomen....
Als dat mogelijk was!
Hij staat op de brug en kijkt naar het onstuimig stromende
water. Hij wordt dronken van het klotsen der deinende
golven. De golven roepen hem toe het voorbeeld van Ikongo
te volgen.
Hij gaat naar de volgende brug, leunt over de borstwering
en kijkt in het water. Het water bruist om de pijlers, ruist,
rolt, roept. Probeer het toch: zwart erin, blank eruit!
Hij moet hier vandaan, vlug, vlug. De mensen draaien zich
om, sommige hollen mee. 'n Dief! 'n Rover! roepen enkelen.
Hij is geen rover. Wien zou hij bestelen? Als hij nu nog
iemand zijn blanke huid kon stelen.... dien jongen met de
laarzen! Dat gaat niet. Dus moet hij nu in de Seine. Om niet
meer de schaduw te zijn. Opdat ook hij licht is als Annabell.
Hij rent voort. Daar staat hij al op de brug. Laat me
begaan! Het moet! Ndschangesi wil het, omdat Annabell
het wil.
Hij neemt een aanloop, klimt langs de pijler omhoog, als
een opgejaagde baviaan. In enkele ogenblikken heeft hij de
top bereikt. De menigte beneden hem schreeuwt, raast, brult,
klapt in de handen. „Blijf hier, schaduw!"
Hij maakt een salto mortale in de lucht.
Eerst een hele poos later duikt ver over de brug zijn
zwarte gezicht uit het water op, met gesloten ogen en een
zalige, overgelukkige glimlach om de lippen.
De mensen dringen op, proberen hem naar de oever te
brengen. Leeft hij nog?

.
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Hij voelde, hoe iets om zijn pols geslagen werd en het
gewricht samenkneep, iets ruws, als een dik touw. De water
val dreunde, de roeiers schreeuwden, maar door het geraas
van de machines en de golven verstond hij niet wat ze
zeiden. Hij werd geroepen, maar waarheen.... naar het
blanke dek of naar beneden naar de laaiende ketels? Hij zou
wel gaan, maar het touw trok hem terug, naar beneden,
naar boven, naar beneden, naar boven. Flitsende lichten:
torens zonden elkander hun lichtbundels toe. Eén toren
stond beneden op de bodem der zee, de andere boven op
de golven, omgeven door brandende eilanden. Ook de
lichten trokken hem terug naar boven, naar beneden , naar
boven, naar beneden. De lichtstralen slingerden zich om zijn
hals, knepen hem de keel toe. Onwrikbare, ijzeren ketenen.
Kon hij dat suizen maar uit zijn oren wegkrijgen. Wist hij
maar waarheen ze hem joegen. Als hij zijn ogen maar open
kon krijgen. Zwaar, zwaar.... zware valdeuren. Geen klink!
Hij moest kloppen! Het touw houdt zijn handen vast. Hij
moet met zijn hoofd tegen de deur rennen. Open maken!
Hij wil er uit.... Ik wil er uit! Ik wil er uit!.... Maar
schreeuwen kan hij ook niet.... De lichtstralen hebben zich
om zijn hals gewonden, snoeren hem de keel toe. Op zijn
schedel een buil, die pijn doet, hamert. Hij slaat tegen het
ijzer. Niemand luistert, niemand komt. Hij zou in een andere
taal moeten kloppen, opdat ze hem zouden verstaan... .
Een ijzeren deur. ... en nog één.... aan deze kant van de
pijler en aan de andere kant van de pijler. Als ze open
gingen, kon hij er uit, weg uit dit donkere, vochtige hol.
Opnieuw stoot hij met zijn hoofd tegen de ijzeren deur.
De buil zwelt steeds meer op. Hij pijnigt zijn hersenen met
de vraag: hoe klopt men in een andere taal? Hij weet het
niet. Hoe maakt men open.... waar is de sleutel.... hij
weet het niet.... Sst, een geruis.... Het lawaai in zijn oren
vermindert. De waterval is weg. De machine stopt hijgend.
Voetstappen. Er komt iemand binnen.
„Hij leeft, dokter! Hij zal dadelijk zijn ogen wel opslaan!"
Achter lange, zwarte wimpers staren hem twee donkere
ogen aan, een donker gezichtje, een neus met brede neus
.
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gaten, een grote, blauwachtig rode mond, Bibbi? Waar
om is ze zo gek gekleed? Wie gaf haar die chocoladebruine
jurk? Hoe komt dat gouden armbandhorloge aan haar pols?
Een ring met een bruine steen aan haar vinger? En haar
stem, haar woorden.... Ze spreekt niet, zoals men in Banza
Ntombo spreekt.
„Ken je me niet, Ndschango? Ik ben Rebecca."
Rebecca? Hm. Rebecca.... Re.... bec .... ca.... A ... .
ra.... ki .... Ninette .... Niet Bibbi.... Rebecca....
Rebecca!
„Zeg, Rebecca, hoe is dat in het Engels: Maak open!
Maak open!"
Het meisje springt van haar stoel op.
„Hij heeft me herkend! Dokter! Mister Zeb! Ndschangesi
heeft me gezien en herkend."
„Ndschangesi? Wie is dat?"
Twee mannen in witte jassen staan bij hem. De ene met
een blank gezicht, de andere een neger.
„Nu, hoe gaat het, mijn vriend?" vraagt de blanke. Hij
gaat op een stoel zitten en pakt zijn hand. De zwarte buigt
zich over hem heen en kijkt hem door zijn grote, hoornen
bril aan. Wie is die bedroefd uitziende neger in doktersjas?
„Heb je pijn?" vraagt hij. Hij antwoordt niet, maar denkt
na over de stem. „Doet het hier pijn?" vraagt hij en raakt
zijn voorhoofd aan. Ook daarop antwoordt hij niet. Maar
als hij de koele, donkere hand op zijn voorhoofd voelt, moet
hij „Afrika" zeggen. Het hoofd boven hem knikt en nu weet
hij ook, wie die man is. Dokter Gestorven. Grappig, dat hij
een witte jas aan heeft en toch zo zwart is.
„Ben je een dokter?" vraagt hij hem.
„Ja, een dokter."
„Ik ben Ndschangesi."
„Ja, jij bent Ndschangesi."
„Is Mirimo dood?"
„Neen, hij is niet dood."
„Laat mij dan zien, waar hij is!"
„Mirimo is niet hier."
„Dan is hij dood."

.
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De twee mannen in witte jassen kijken elkaar aan, glim
lachen. „Alles prachtig in orde", zegt de blanke dokter en
staat op. Hij draait zich om: „Zuster, geeft u hem over een
half uur die druppels!" Dan wendt hij zich tot dokter
Gestorven: „Collega, u blijft hier!" en trekt zich terug.
Rebecca begeleidt hem tot de deur, daar blijven ze staan
en spreken zacht met elkander. Ook dokter Gestorven gaat
naar hen toe. Hij knikt instemmend.
De zuster komt, een non met witte kap. Ze buigt zich
over hem heen en legt de kussens recht. Ze vraagt, of hij
wat eten wil. „Ndschangesi?" vraagt hij.
„Ja, Ndschangesi."
„Ndschangesi heeft niets nodig."
Lang kijkt hij de zuster aan. Hij hoort stemmen, zacht
gesteun, gekreun. Hij kijkt om zich heen. Een grote zaal.
Tien bedden ongeveer, op een rij. In alle bedden zieken. Het
is net als het ziekenhuis in Mwoeti. Natuurlijk, die daar is
dokter Brandewijnnaald en die met de grote, hoornen bril
op zijn brede neus is dokter Gestorven.... en hij, Ndscha
ngesi? ja, Ndschangesi, hij ligt nu in hetzelfde bed, waarin
Mirimo sliep, sliep, insliep. Ook hij moest slapen, hij heeft
nog zo'n slaap, zijn voorhoofd brandt, hamert....
Wie is dat bleke negermeisje in die chocoladebruine jurk
met dat ruige haar? Ze staat daar bij mister Gestorven
Dokter Brandewijnnaald is al weg.... ze is zo tenger
zo lang.... zo lang als de zwarte dokter. Ze fluisteren en
kijken van verre naar hem.... Haar ogen zijn zo zacht, zo
verstandi, zo bekend. Rebecca, Rebecca .. Engels .. I am
you are.... De jongste dochter van mevrouw Picpus?
Neen, dat is toch Marie en die is blank. De tweede?
Rebecca.... Rebecca.... Neen, Jeanne? Die is toch ook
blank .... Rebecca .... Rebecca .... Becky .... Rebby ... .
Bibbi? Bibbi heeft toch geen kleren aan en haar haar
is heel kort geknipt.... Haar schouders, haar buik, haar
kleine, spitse borsten glimmen van karité'vet .... die heeft
een huid als een roos.... Haar gezicht, haar met kammen
platgedrukte, ruige haren.... een bruine roos. Bruine rozen,
grote, bruine rozen staan hier in een glas op het tafeltje voor
,
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het bed.... Gele rozen.... neen, bruine.... I am.... you
are.... you are....
„Rebecca! Rebecca!"
Het kleine meisje komt bij hem. Ze gaat naast hem zitten.
Ook de zwarte dokter komt bij hem, blijft achter haar stoel
staan. Ze kijken hem aan en wachten of hij nog wat zegt. Hij
richt het hoofd op.
„Hoe zei je dat, Rebecca.... You are an Af,ri,can .... "
„You are an African negro and I am an American
negress."
Zijn ogen stralen.
„Jij bent een Amerikaanse negerin!"
Rebecca knikt.
„Ook deze dokter is een Amerikaanse neger."
Ook de dokter knikt.
„Jij bent Rebecca.... Mister Zeb is de vader van Re,
becca .... Alabama .... Montgomery .... Harlem .... "
„Juist, Ndschango!"
„Dat is dokter Sam."
„Heel goed, Ndschango!"
Hij laat het hoofd in het kussen zinken en zwijgt. Hij
denkt na, zachtjes zegt hij:
„Zeg tegen mister Zeb, dat Mirimo gestorven is. Ik weet
het al. Hij werkte in het moeras en werd door de tsetse,
vlieg gestoken. Hij sliep, sliep en sliep. Dokter Gestorven
zei, dat de slaap hem gedood heeft."
Rebecca kijkt den dokter aan, uit haar ogen spreekt ver
wondering en ontzetting. De zwarte dokter knipt met de
ogen. „Wie was Mirimo?" vraagt hij. „Weet je dat niet?"
zegt Ndschango, meer verbaasd dan vragend. En weer zwijgt
hij. Ook Rebecca zwijgt. Ook dokter Sam zwijgt.
Een non komt binnen en keert hem haar streng, blank
gezicht in witte kap toe. Ze schenkt cognac in een glaasje
en doet er uit een flesje druppeltjes bij. Ze reikt hem het
glaasje. „Dat is lekker, mijnheer, niet bitter." Hij drinkt het
leeg. Slikt. Kijkt naar de bodem van het glaasje, dan naar
het bleke gezicht van de non. Naar het donkerbruine gezicht
van Rebecca.... dan weer naar de non. Naar Rebecca, naar
.
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de non. „Goed", zegt hij en zakt in het kussen. Hij sluit de
ogen en opent ze lange tijd niet.
Als hij ze weer opent, staat de zuster niet meer aan zijn
bed; alleen Rebecca staat stil bij hem. Mister Sam komt en
kijkt onderzoekend. „Bent u tevreden over mij, dokter
Sam?" vraagt hij. Over het ernstige gelaat van. den dokter
trekt nauw merkbaar een glimlach. „Nu wel..... " Nu wel.
Nu wel. „Jij ook, Rebecca?" „Ik ook, Ndschango."
„Ndschango is nu mooi." Rebecca zegt niets. Dokter Sam
antwoordt voor haar. „Heel mooi is Ndschangesi nu."
„Ndschangesi is nu blank." Daarop blijft de dokter het
antwoord schuldig en om het bed blijft het een tijdlang stil.
Ndschangesi heft met een ruk zijn verbonden hoofd op.
„Geef Ndschango een spiegel." Het gezicht van Sam ver.
sombert. Rebecca neemt haar tasje en haalt daaruit een
spiegeltje voor de dag. Ndschangesi grijpt het, gaat dan
rechtop zitten, houdt de spiegel dichter bij zijn gezicht,
houdt hem weer verder af. Eindelijk ziet hij het witte ver:
band om zijn hoofd en het diepzwarte gezicht daaronder.
Zijn gezicht verstart. Zijn lippen worden vaal en trillen.
„De schaduw! De schaduw!"
Dokter Sam grijpt zijn hand. „Geef hier, mijn zoon." Hij
wil hem de spiegel afnemen. Ndschangesi schuift zijn hand
weg en zegt, hevig vertoornd:
„Je hebt gelogen, dokter, je hebt gelogen! Lelijk ben ik!
Lelijk ben ik!"
Hij trekt zijn knieën omhoog, keert zich naar de muur,
houdt de spiegel krampachtig in zijn hand. Heimelijk kijkt
hij telkens weer in de spiegel, haalt diep adem, bekijkt zich
telkens weer. Zijn ogen puilen uit, zijn gezicht is vertrokken
van woede en, pijn. Hij kijkt in Rebecca's dodelijk ontsteld
gezicht, springt uit het bed, gooit de spiegel op de grond
aan stukken. Hij brult:
„De schaduw! De schaduw! Het licht is daar gebleven!. .
Alleen de schaduw is hier! Jullie hebben me voorgelogen."
Allen lopen te hoop. De blanke dokter komt binnen, de
zusters komen, de verpleegsters. Ze worstelen met hem. Hij
wil de deur uit. Hij duwt iedereen op zij. Hij beschikt over
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bovenmenselijke kracht. Hij rent naar het venster. Rebecca
springt voor het geopende venster en ziet hem smekend aan.
Hij deinst verbaasd terug, laat de hand zakken, blijft staan.
Dokter Sam komt naar hem toe, neemt hem als een kind
op de armen en draagt hem naar het bed. Hij gaat liggen,
hijgt steeds langzamer en langzamer. Hij schijnt te kalmeren.
Uit zijn gesloten ogen vloeien tranen. Schreiend, jammerend,
verwijtend zegt hij:
„Jullie hebben gelogen.... Ik ben zwart. Zwart! Lelijk
zwart! Akelig zwart! Een schaduw!"
„Wij hebben niet gelogen. Je bent nu mooi, Ndschango.
Heel mooi. Als je je een week eerder gezien had! Nu wordt
alles weer goed."
Wie sprak zo? Rebecca? Dokter Sam? Hij luisterde niet
eens. Uit zijn ogen wellen tranen, klagend herhaalt hij:
„Zwarte, zwarte, zwarte schaduw!"
Dokter Sam bleef bij hem, ook toen Rebecca al weg was.
Hij zat naast zijn bed, vroeg, antwoordde, fronste het voorhoofd, glimlachte, knikte begrijpend, schudde het hoofd,
schertste en maakte grapjes met hem als met een pruilend
kind. Als hij lang niet antwoordde, zweeg ook hij, dan begon
hij weer vlug te spreken en zijn donkere ogen drongen
Ndschangesi in het hart, zijn blik was als balsem op zijn
wonden. Zijn stem was als die van mister Zeb, maar er lag
nog iets in, dat aan diens stem ontbrak: iets van de
macht der tovenaars, der blanke geheimkundigen. Mister
Zeb kende alles, wat het negervolk kwelde, maar dokter Sam
kende ook het leed van iederen neger afzonderlijk.
Toen kwam Boeboeloe met de vrienden. Hij had zijn
smerige werkbroek aan en zijn vuile werkkiel. De kleine,
zwarte haarvlok onder zijn neus glansde zoals altijd van
de vette schoencrême. „Ik heb m'n zaak in de steek gelaten",
zei hij schertsend. „Ik heb niet eens de rolluiken naar
beneden gedaan. Nu kan iedereen naar binnen en mag
eigenhandig en gratis zijn schoenen poetsen." Allen lachten.
In de loop van het gesprek bleek, dat Boeboeloe een heel
plan voor het herstel en de redding van Ndschangesi had
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uitgedacht. Boeboeloe weet uit ervaring, dat de ergste van
alle duivels de honger is. Ook hij had veel honger geleden
gedurende de eerste maanden, die hij in Parijs doorbracht.
Ook hij had er meer dan eens over gedacht, zich in de Seine
te werpen. Het was niet goed, dat de broeders Ndschangesi
tien weken lang in Parijs en een week in de gevangenis
honger lieten lijden. Met zo'n kistje er op uit trekken is
ook geen zaak, waarvan men bestaan kan. Hij, Boeboeloe,
heeft een paar duizend francs overgespaard, daarvoor zullen
ze voor Ndschango een leunstoel kopen en een straatvergun.
ning. Als eenmaal zijn bestaan verzekerd en zijn reputatie
gevestigd is, betaalt hij het geld in termijnen terug. „En
of ik nu één of twee jaar later naar Afrika terugga, dat doet
er voor mij niet toe."
Het plan was goed. Ook Kauwi was enthousiast. „Voor
het Gare du Nord staat een Arabische schoenpoetser, een
zekere Ibrahim, die wil juist nu zijn leunstoel verkopen,
omdat hij uitscheidt met poetsen en een schoencrême-handel
engros en endétail beginnen wil. Als Boeboeloe het geld
geeft, dan koop ik de zaak zo goedkoop mogelijk van hem.
Wat zeggen de heren daarvan?"
Mister Zeb verklaarde, dat men eerst Ndschango vragen
moest en naar de mening van dokter Sam had alles nog wel
de tijd tot hij helemaal hersteld was en dat kon in ieder
geval nog wel enige dagen duren.
Ndschangesi schudde slechts het hoofd: hij had geen
leunstoel nodig aan het Gare du Nord, er op uit trekken om
schoenen te poetsen beviel hem uitstekend. Overigens dacht
hij er niet aan, nog lang in Parijs te blijven. Parijs hield niet
van hem. Hij zal Engels of Duits leren, wat geld sparen en
hier vandaan gaan.
„Je bent gek", schreeuwde Kauwi hem toe. „In Banza
Ntombo leefde je in het voornaamste huis van het dorp
en je had geen zitvlees. Hier leef je in de voornaamste stad
van de wereld en je hebt weer geen zitvlees! Denk je, dat
het ergens anders beter is? Wou je misschien naar Berlijn?
Wou je misschien daarvoor Duits leren, om te kunnen
horen, hoe die lui daar op ons schelden? Probeer eens met
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een Duitse Ninette te trouwen of ook maar te dansen, dan
word je eenvoudig onthoofd of opgehangen. Met een paard
of met een hond mag zich een blank meisje daar vertonen,
maar met een neger.... Je bent daar minder dan een paard
of een hond."
„Ik wil toch niet naar Berlijn", zei Ndschangesi opgewonden. „Ik wil alleen maar weg uit Parijs."
„Waarom dan, mijn jongen?" vroeg Boeboeloe op ver
zoenende toon. „Parijs houdt niet van je! Belachelijk! Parijs
houdt van niemand. Maar als je je niet klein laat krijgen,
waardeert het je tenslotte toch. Ik heb mijn spaarbank
boekje, Kauwi heeft zijn Ninette, Chimpans zijn kinderen.
Jij zult je zaak hebben aan het Gare du Nord."
„Daar spreken we nog wel over", zei mister Zeb ernstig.
Rebecca sloeg de ogen neer en zei kinderlijk bedroefd:
„Jammer, dat wij niet langer in Parijs blijven. Als Ndscha
ngesi Engels wil leren.... ik zou heb wel les kunnen
geven."
„Ik heb al veel van je geleerd", zei Ndschangesi zacht,
„maar ik herinner het mij nooit."
Hij begreep niet, waarom de anderen plotseling lachten.
.

.

,

De wonde aan zijn hoofd, die hij op de bodem van de
Seine had opgelopen, genas spoedig. De wonde op de bodem
van zijn ziel sloot zich niet en deed nog altijd pijn. Overdag,
als de negers bij hem waren, voelde hij dat niet zozeer,
maar als ze weggingen en als hij 's nachts moederziel
alleen bleef .... Dokter Sam waakte niet meer bij hem. Hij
ging vroeg slapen en kwam eerst de volgende morgen terug.
En zelfs wanneer hij op de zaal was, hield hij zich meer bezig
met de andere zieken dan met hem. „Nu ben ik niet meer
bezorgd voor je", zei hij en deze woorden deden Ndschangesi goed. Er was dus een tijd geweest, dat hij bezorgd
voor hem was.... Ook de grote vriendelijkheid en de
belangstelling van zijn vrienden deden hem goed. De rozen
van Ninette geurden naast de rozen van Rebecca en de
witte rozen geurden nog sterker dan de gele, want zij hadden
langere stelen en waren groter in aantal. De witte richtten
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zich hoog op en straalden, de bruine trokken zich bescheiden
terug. Ze stonden gebogen alsof ze het koud hadden. De
witte wierpen hun bladen af, kleedden zich naakt uit, de
bruine hulden zich in de schemering van de nacht. Het waren
niet meer Ninette's bloemen en Rebecca's bloemen, het
waren twee rassen, het blanke ras en het zwarte. Het blanke
straalde en heerste en dat leek heel natuurlijk. Het donkere
ras was slaafs en gehoorzaam. Was dat ook natuurlijk? Het
begon niet natuurlijk te zijn en daarom brandde de wonde
nog meer, die daar gaapte in de onbekende diepte.
Morgen zal hij van het bed opstaan en weggaan. Hij wilde
ook nu wel opstaan, maar in die ziekenhuiskleren kan hij
toch nergens heen. Hij weet niet, waar ze zijn kleren geborgen hebben. Morgenochtend, morgenochtend... . Met dit
woord wiegde hij zich in slaap... Morgenochtend, morgen.
En toen hij zijn ogen weer opende, was het morgen en Boeboeloe zat aan zijn bed.
„Ik had al gisteravond willen komen, maar ik kwam heel
laat thuis.... We hebben met Ibrahim onderhandeld tot
over twaalven. Daarom ben ik niet gekomen. Luister naar
mij, zoon van oom Jellala en Liala Oela. Ik kom thuis en op
de tafel ligt een brief in een dikke enveloppe. Wie denk je
dat hem geschreven heeft?"
„Monsieur Cogall."
„Monsieur Cogall? Wie is Monsieur Cogall? Monsieur
Lyon heeft hem geschreven en mevrouw Picpus."
Boeboeloe genoot lang van Ndschangesi's verbazing.
„Ja, ja", zei hij, „monsieur Lyon en mevrouw Picpus in
eigen persoon. Ook beneden wilden ze het niet geloven en
ik moest de brief aan den portier laten zien, anders had hij
mij helemaal niet toegelaten. 's Middags is pas bezoektijd. Ik
zei hem: een dringend bericht, een belangrijke f amiliegebeurtenis, dat moet je toch meteen weten. Toen liet hij me
naar boven." Hij keek Ndschangesi in de wijd geopende
ogen. „Wel broertje, heb je nog altijd geen vermoeden?"
Hij haalde uit de enveloppe een kleine foto en hield die
Ndschangesi voor. „Kijk dat eens aan! Mevrouw Picpus
heeft het eigenhandig gefotografeerd."
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„Longologa!” fluisterde Ndschangesi: „Longologa heeft
een kind."
„Een zoon, Ndschango, een zoon! En wat voor een zoon!
Kijk eens, hoe hij zuigt. Als een kind van twee jaar. En hij
is nog geen twee weken oud. Heb ik je onlangs niet verteld,
wat monsieur Lyon geschreven had? Longologa
hij zegt
Angelika,
heeft een aardige verrassing voor je. Nu?
Wat zeg je daarvan, Ndschango?"
Ndschangesi ging rechtop zitten en bekeek het portret.
De foto beefde in zijn hand en ook zijn lippen beefden.
„Wat is hij zwart!"
„Mooi zwart, net zoals jij. En wat heeft hij een dikke wol
op zijn kopje! Je bent te benijden, Ndschango!"
Ndschangesi staarde naar de foto. Zo vreemd was nu dit
negermeisje voor hem en dat kind ook. Longologa's haar is
kort geschoren, ze kijkt met een glimlach naar den zuigeling,
met haar grote, krachtige handen houdt zij het kind vast. De
zwarte baby ligt met opgetrokken knieën op haar buik en
klemt zich met mond en handjes aan haar lange borst vast.
Om haar andere borst heeft Longologa een touwtje gebon.
den. Aan het eind van het touwtje bengelt een linnen zakje.
Ndschangesi weet, wat in het zakje zit: Kongoosteent jes,
opdat de borsten heel lang worden en de moeder mettero
tijd het kind ook over haar schouder voeden kan, als ze aan
het werk is en de kleine op haar rug gebonden heeft.
„Niet mooi", zegt hij zachtjes.
„Wel verdomd!" schreeuwt Boeboeloe woedend. „Dit kind
niet mooi?"
„Het kind is niet mooi en Longologa is niet mooi."
„Dit kind niet mooi?" vraagt Boeboeloe opnieuw.
„Kijk toch eens wat een mooie, grote mond en wat een
slimme oogjes. Die kleine, kromme pootjes en die nageltjes
aan zijn vingers! Is hij niet mooi? Omdat hij zwart is?
Misschien zijn de Frans,Afrikaanse kinderen van Chimpans
mooi met hun vaalbruine apensnoetjes? Niet wit en niet
zwart. En is dat meisje ook niet mooi? Je bent gek, beste
jongen! Is Ninette misschien mooier?"
„Ninette niet. Neen, Ninette niet", stamelt Ndschangesi
156

en Boeboeloe bindt in. „Nu dan, nu dan!" en hij haalt de
brief uit de enveloppe.
Ndschangesi luisterde verschrikt naar de zalvende woorden van monsieur Lyon en de . nuchtere opmerkingen van
madame Picpus. Dat alles klonk hem zo vreemd in de oren.
Wat willen zij van hem? Hij heeft hen al lang verlaten. Ze
zijn achtergebleven, heel klein geworden, alsof ze zich in
de tegenovergestelde richting verwijderd hadden. Monsieur
Lyon zou gaarne zien, dat hij terugkeerde en Angelika
huwde, opdat Godes zegen op hen nederdaalde en het kind
door de wet erkend werd. Monsieur Lyon had ook al een
mooie naam voor den jongen bedacht. Johannes Jonathan.
Longologa verwacht hem ook terug en madame Picpus nog
meer. „Als je Longologa trouwt", schrijft ze, „neem ik je
terug en mag Longologa ook in mijn huis komen. Longologa
kan dan ook werken en krijgt vijfendertig francs per maand.
Met de zeventig, die jij krijgt, maakt dat honderdvijf.
Dat is hier vijf maal zoveel als wanneer je in Parijs
tweehonderd of meer zoudt verdienen. Want hier hoef je
geen schoenen, geen kousen, geen linnen of katoenen kleren
te dragen, hier heb je ook geen hoed nodig en geen zakdoek
en ook geen tramgeld. Hier houd je j hele loon in je zak."
„Dat is nog zo kwaad niet", vond Boeboeloe en bespiedde
Ndschangesi's gezicht. Ndschangesi zweeg hardnekkig, zodat
de brave Boeboe een nadere toelichting voor noodzakelijk
hield. „Ik zeg het ook niet, omdat ik je niet graag geld
geef om hier in Parijs te werken. Als je zin hebt om hier te
blijven, koop ik de leunstoel voor je aan het Gare du Nord.
En per slot van rekening kun je Longologa en het kind ook
laten overkomen."
Ndschangesi schudde heftig het hoofd. „Neen, neen! Dat
niet!"
Boeboeloe plukte aan zijn kleine, vettige snorretje.
„Longologa heeft geen oudere broer", en zijn stem klonk
warm. „Nu zou ik dat voor haar willen zijn. Hetzij als hoofd
van de familie, hetzij als peetoom. Oom Boeboeloe. Ik zou
den kleinen Jonathan kleden en opvoeden. Ik heb ook al bij
Ephraïm een mooie, goed verende kinderwagen uitgezocht.
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Als we de roest er af halen en het hout opnieuw lakken en
er een nieuw wiel bij kopen, zal hij er uitzien als nieuw."
Ndschangesi keek peinzend voor zich uit. Plotseling
schrok hij op. Hij greep Boeboeloe's hand en schudde die.
„Je bent een goede vriend, Boeboeloe." Boeboeloe kuste
hem op de mond en zei: „wij zijn broeders, wij zijn zesar:
ten." Er rolde een traan over zijn wang.
Hij zei niet ja en niet neen tegen Boeboeloe, maar Boe ,
boeloe glimlachte voor zich heen, toen hij wegging, want
hij zag de kleine, Afrikaanse familie al in de kelderwoning,
die in Ephraïm's huis juist leeg stond en heel goedkoop te
krijgen was. In gedachten richtte hij de éénkamerswoning
al in met goedkope prullen, die hij bij den uitdrager zou
kopen, repareerde hij de oude kinderwagen. Ndschangesi
keek telkens weer naar het portret en naar de brief en
schudde het hoofd: neen! Dat neen betekende voorlopig nog
slechts, dat hij niet terug ging naar Banza Ntombo. De
letters van monsieur Lyon waren rond en buikig als de
collectebus in de kerk, maar de letters van madame Picpus
rekten zich hoogmoedig en dreigend. Minachting en hoon
lag daarin, alsof zij wisten, dat het leven hier in Parijs voor
hem ineengestort was.
Een half jaar geleden zou hij het als een groot geluk
beschouwd hebben, als mevrouw Picpus ook Longologa bij
zich genomen en er geen bezwaar tegen gemaakt had, dat
er ook een kind was. En bovendien meer dan honderd
francs in de maand! Nu betekende ook dit geluk niets meer.
De Parijse oplossing van de kwestie deed hem aarzelen.
Longologa, dat domme kind uit Banza Ntombo, zou grote
ogen opzetten als hij haar zei: dat is de Eif f eitoren, dat is
het warenhuis en dat is de blonde Seine. Dat zijn de grote
boulevards en dat daar, kijk, een vliegmachine en als je
onder de aarde kruipt, dan brengt de trein je onder de
boulevards en onder de Seine door langs rode en gele stras
ten van licht van het ene eind van de sterrenstad naar het
andere. De kleine Jonathan zou hier opgroeien en Frans
spreken, zoals de kinderen van Chimpans en de andere
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Franse kinderen. Hij zou hier ook naar school gaan....
Als hij maar niet de kleinzoon van Liala Oela was, de zoon
van Ndschangesi
. Als hij maar niet zo zwart was! Zolang hij er niets van weet, is hij een kind als alle andere
kinderen. Maar als hij het ondervindt, zoals hij het onder=
vonden heeft! Neen, ook Parijs is onmogelijk! Hij kan toch
Longologa en het kind niet in het ongeluk storten!
?

Tegen de middag kwamen de blanke dokter en Sam bij
hem, namen het verband van de wonde en legden een
pleister op zijn voorhoofd. Ze waren zeer tevreden over
hem. Sam zei, dat hij zich mocht aankleden en wat gaan
wandelen in de tuin. Als hij niet moe was, hoefde hij niet
weer naar bed te gaan, hij kon op de stoel gaan zitten bij
zijn bed. Hij ging naar de tuin, maar het regende erg en
daarom stuurde men hem weer terug. Hij liep in de gang
heen en weer. Hij was nog wat duizelig, maar overigens
voelde hij zich goed en hij was blij, dat hij mocht lopen.
Rebecca verheugde zich zeer, toen ze hem zo aantrof. „De
dokters zeggen, dat je heel sterk bent. Een ander zou al lang
dood geweest zijn." Maar hij hoorde nauwelijks, wat de
dochter van mister Zeb zei. Hij keek telkens weer naar het
bed naast hem. Daar zaten de vrouw en de kinderen van den
zieke. Een zoontje en een dochtertje. De vrouw weent en
veegt de tranen van haar blanke gezicht. Het kleine meisje
is vier of vijf jaar oud, haar gladde haar is als een stuk af ge,
knipte zonneschijn. Het jongetje is nog kleiner, een
geurige, blanke bloemknop. Als Jonathan en Longologa
hier waren, zou hij van schaamte in de grond moeten
zinken. Dus niet slechts hij, maar ook zijn vrouw en kind
zijn zo grenzeloos zwart. En als hij deze Franse vrouw
aankijkt.... de lichte blouse sluit om haar bovenlichaam
als een bloemblad, haar kleine borsten welven zich daar.
onder. Deze vrouw bond zeker geen kiezelstenen aan haar
borsten om ze uit te rekken. Mevrouw Picpus en juffrouw
Zizi lachten altijd als ze aan de borsten van jonge neger ,
vrouwen die zakjes stenen zagen. Nu begrijpt hij pas,
waarom zij lachten. Daar lachte slechts Banza Ntombo..
..
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Hier zal heel Parijs er om lachen en dé hele wereld zal het
horen.
Rebecca zegt nu iets, dat hem uit zijn overpeinzing
wakker schudt.
„Ik heb met papa gesproken. Hij vindt, dat we je moeten
meenemen naar Amerika. Dan ga je daar naar school en
leer je alles, wat een neger moet weten. Als je alles weet,
ga je weer naar Afrika terug. Wat zeg je daarvan?"
Ndschangesi denkt na. Eigenaardig, dat ook dit meisje
net zo denkt als hij, maar waar hij ophield, gaat zij verder.
Hij kijkt zwijgend voor zich uit, dan vraagt hij plotseling:
„Naar Amerika? Naar Boston of Baltimore?"
„Naar Harlem. Maar je kunt ook naar Baltimore. In Boston
is niets te doen."
Ndschangesi speelt met die gedachte. Hij klemt zich eraan
vast als een drenkeling aan een touw, dat hem wordt toegeworpen.
„Naar Amerika? Dat zou goed zijn. Wanneer gaan jullie?"
Rebecca sluit de ogen en als ze ze weer opent, zijn ze nog
donkerder van glans.
„We hadden al lang moeten vertrekken. Maar jij was
ziek .... Vader had belangrijke besprekingen. Vandaag kan
hij niet eens bij je komen."
Dan spreken ze over Rebecca's plan. Dokter Sam knikt be'
grijpend en instemmend. Een heel verstandig plan. Ndschangesi is jong, verstandig, betrouwbaar. Hij spreekt Kakongolisch, Bangala, Frans, leert nog Engels en als hij dan over drie,
vier jaar terugkeert, vertelt hij de negers wat er gedaan moet
worden.
Maar Kauwi komt en is er sterk tegen.
„God behoede je voor die school, Ndschango! Een agita'
torenschool. Als je in Afrika terugkomt, zetten ze je tegen
de muur en tracteren je op blauwe bonen. En misschien
gunnen ze je dat niet eens, maar knopen ze je op aan de
eerste de beste boom, en de vogels vreten je het vlees van
je lijf."
Ndschangesi lacht. Hem zullen ze doodschieten? Ophangen? Als hij terugkomt? Maar wie zegt, dat hij terug
,
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komt? En zelfs als hij terugkomt.... Daar mogen ze met
hem doen wat ze willen. Intussen is hij toch in Amerika
geweest, in Harlem, neen, in Baltimore.... Hij kijkt Rebecca
aan met een dankbare blik en zegt zacht: „Ik ben voor niets
bang."
Kauwi is woedend. Hij was het al bijna eens met Ibrahim. De
plaats voor het Gare du Nord was voor een habbekras, voor
een onnozele tweeduizend francs te krijgen, buitengewoon
goedkoop en misschien kreeg hij er nog wel honderd of honderdvijftig francs af. Alleen een slaapzieke, één die een steek
te pakken heeft van de tsetse-vlieg, gaat onder zulke omstandigheden uit Parijs weg! Voor het Gare du Nord kan men,
als men zijn best doet, in twee maanden de hele koopprijs
eruit halen. Ibrahim heeft daar goed geboerd. En nu begint
hij zelf een winkel en alle schoenpoetsers krijgt hij tot klant.
„Het Gare du Nord is vlak bij het Gare de l'Est. Ik beloof
je, de eerste tijd dagelijks bij je te komen om je in te wijden.
Maar waar ligt Amerika? Aan het eind van de wereld."
„Ik wil naar het eind van de wereld", antwoordt Ndschangesi koppig.
„We dwingen je niet, Ndschango", zegt Rebecca rustig,
terwijl ze den jongen met vaste blik aankijkt. „Als het voor
jou hier beter is, blijf dan maar in Parijs."
„Voor mij is het hier niet beter. Ik blijf hier niet, ik kan
hier niet blijven. Als jullie me meenemen, ga ik naar
Amerika."
„We nemen je mee", zegt Rebecca met haar lieve stem en
lacht kinderlijk blij.
Hij wilde Rebecca de brief uit Banza Ntombo laten zien,
opdat het meisje zou weten, hoe men in Afrika naar hem
verlangde. Maar er was iets, dat hem weerhield. Hij moest
dan ook de foto laten zien. Ook Rebecca zal lachen: het kind
is nog geen twee weken oud en al zo zwart! Hij schoof de
brief weer onder zijn hoofdkussen. Neen! Rebecca is ook wel
een negerin, maar lang niet zo zwart.... Haar smalle handen
hebben de kleur van melkchocolade haar langwerpig ge=
zichtje.... een gele roos in de morgenschemering. Merk
;

,

waardig, toen hij haar voor het eerst zag, leek ze een tenger
kind. Als hij haar nu bekijkt.... een ontluikende mensen
bloem. Ze draagt het haar in het midden gescheiden, houdt
het aan beide kanten met kammen en spangen naar beneden.
In haar ogen, die als grote kevers glanzen, straalt begrip,
verstand en oprechtheid. En dan nog iets. Haar mond is
krachtiger dan de mond van Ninette, maar kleiner dan de
mond van Longologa. Ninette heeft twee gouden tanden, de
tanden van Longologa zijn spits afgeslepen. Rebecca's mooie
tanden zijn sterker dan die van miss Annabell, maar ze zijn
vriendelijk als de tanden van een zuster. Haar lach klinkt
zacht en weemoedig.... Maanlicht in de stilte. De lach van
miss Annabell is zonlicht, haar lach prikkelt de huid en doet
het bloed koken.
Een grote onrust maakte zich van hem meester. Hij wilde
zich aankleden en weggaan. Hij is niet meer ziek. Men moet
hem zijn kleren geven en hem laten gaan. „Je kleren zijn
door het water onbruikbaar geworden", zei Sam. „Maar je
zou ze toch niet kunnen dragen. Buiten is het bar koud. Je
moet je warmer kleden."
„Ik heb het niet koud", antwoordde hij, „geef me mijn
kleren maar!"
Sam haalde de schouders op en riep de verpleegster. Ze
bracht zijn kleren„ die in een bundeltje bijeengebonden
waren. Ndschangesi bekeek het verkreukelde hemd, dat vies
was van rivierslik. De appelgroene kleur was dooreengelopen
met het rood van zijn zakdoek en zijn das. Ook op zijn broek
zaten rode en groene vlekken en hij was gescheurd van de
knie tot het zitvlak. De schoenen waren helemaal bedorven
door het water en zijn pet was niet te vinden. Neen, zo kan
hij werkelijk de straat niet op. Misschien op een Afrikaanse
straatweg, maar op de Parijse straat 9 Hij zocht in zijn
broekzak naar het geld, maar het was er niet. Wat nu? Hij
ging op de rand van zijn bed zitten en liet het hoofd hangen.
Plotseling schrok hij op. Twee mannen stonden voor hem:
Grootsnuit en Strakgezicht. Hij kijkt om zich heen. Waar is
hij dan? Dat is toch het ziekenhuis en niet het politiebureau?
En toch.... Strakgezicht is gaan zitten en ondervraagt hem
.
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met zijn enerverend kleurloze stem en Grootsnuit zegt weer:
„Aha!" Ze wroeten in zijn ziel, dat hij er onpasselijk van
wordt. Als mister Sam niet achter Strakgezicht stond en
zijn gezicht niet de vaste wil uitdrukte hem in ieder geval
bij te staan, zou hij moeten huilen of schreeuwen van afkeer,
pijn en wanhoop.
„Waarom wilde u sterven?" vraagt Strakgezicht.
„Ik wilde niet sterven."
„Alleen een rede houden bovenop de pijler van de brug?"
„Ook niet."
,,Maar u riep toch: Handen af van Afrika?"
,Neen, dat heb ik niet geroepen."
„Afrika aan de Afrikanen?"
„Als ik er aan gedacht had, zou ik het geroepen hebben,
maar ik heb er niet aan gedacht."
„Aha!" zei Grootsnuit. Strakgezicht zei niets. Hij vertrok
geen spier van zijn gezicht, maar men zag toch, dat hij zich
ergerde. Het lukt hem weer niet, van dien verstokten Af rikaan iets los te krijgen. Wat heeft hij daar boven op die
pijler geroepen? De mensen hoorden het verschillend, iedere
krant meldde het anders en het radiobericht vertelde het
weer anders. Ndschangesi laat niets los. Al zouden ze hem
slaan, al zouden ze hem vierendelen, hij zal niets zeggen. Dat
zijn zijn zaken en die gaan Strakgezicht en Grootsnuit niets
aan. En Frankrijk gaat dat ook niets aan. Ja, laten ze hem
maar weer opsluiten als ze er zin in hebben. Al was het voor
honderd jaar. Zelfs dan blijft het nog altijd zijn zaak. Dokter
Sam laat de rechercheurs uit. Zacht maar dringend spreekt
hij hen toe, verklaart hun iets. Men hoort slechts: honger..
zorgen.... liefdessmart. De politiemannen verwijderen zich
met dreunende stap.
Het heeft werkelijk geen zin meer, hier in Parijs te blijven.
De mensen, die van hem hielden, hebben zich verstopt:
Ephraïm, monsieur Cogall, Victor. Ze zijn niet te zien. Waar
zijn ze? Zijn broers gaan terug naar Amerika. Iedereen gaat
naar Amerika. Hier blijven alleen maar Gigi, Toto, Strak=
gezicht, Grootsnuit en de man met de stok. Brr! Hij huivert
als hij aan hun blik en aan hun stem denkt. Zelfs in het
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ziekenhuis is men niet veilig voor hen. Hoe zou men hier uit
kunnen komen? Hij moest met Sam spreken. Maar ook Sam
is nergens te vinden. Waarom gaat hij altijd naar de andere
zieken; dat zijn toch allemaal blanken.
„Monsieur Ndschangesi."
De verpleegster stond voor hem. Ze verzocht hem, haar
te volgen en bracht hem in een klein kamertje. Een jongeman
met grote dozen stond daar te wachten. „Ik kom van het
herenmodemagazijn, mijnheer", en hij begon de dozen uit te
pakken. Ndschangesi ziet hoe hij de inhoud voor hem uitspreidt: costuum, hoed, schoenen, kousen, hemd, ondergoed.
Alles was keurig in zijdepapier verpakt. Geen rommel, die
men op straat voor het warenhuis de kopers aanbiedt. Wie
kan dat betalen? De jongeman trachtte hem gerust te stellen:
het financiële gedeelte was al geregeld. Dat kon hij op het
eerste moment niet begrijpen. Maar hij bedacht, dat men
het geld misschien uit zijn zak had genomen om de warme
kleren te kopen, die hij nodig had. Heel verstandig. `Vaarvoor heeft hij geld nodig? Was het wel zo? Wan,
trouwend trok hij de kleren aan. Hij paste zelfs twee cos
tuums: een donkerblauw en een roestbruin. Hij dacht aan
monsieur Picpus, dien hij altijd hielp bij het aankleden.
„Denk er aan, mijn jongen, zo trekt een heer zijn hemd aan
en zo zijn kousen, zo strikt hij zijn das. ... " En bij het roest,
bruine costuum dacht hij aan mister Zeb en aan mister Han,
nibal, die dragen ook altijd bruine costuums en die kleur
staat hun zo goed. „Ik wou dit bruine", zei hij en de jonge
man glimlachte. Hij nam een knoop van het jasje, verzette
hem vlug en zei: „Het zit u als aangemeten, monsieur, geen
mens zou zeggen, dat het confectiewerk is." De kousen, de
bretels, het hemd, de das en de hoed ze waren als de
belofte van een nieuw leven. Ieder kledingstuk gaf nieuwe
verwachting, vooral de schoenen van roodbruin leer. Als hij
heen en weer loopt, kraken ze als dorre takken in de jungle.
Het is heel stil rondom hem, maar in de verte lacht een koko,
vogel en de lach weergalmt in het woud.
„Zou ik nu niet al naar huis kunnen?" vroeg hij dokter
Sam. Die ging met hem naar den chef de clinique, sprak zijn
,
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dank uit voor de zorgvuldige verzorging, nam afscheid van
de zusters en van de patiënten, gaf de verplegers en den
portier een fooi. Toen liet hij zijn koffers en de kleren van
Ndschangesi naar beneden brengen en stapte met hem in de
taxi, die voor het ziekenhuis wachtte. „O ja", zei hij, terwijl
hij Ndschangesi een oude, gehavende portemonnaie toe.
reikte, „dat zat nog in je zak. Wil je eens nakijken, of er
niets ontbreekt?"
Ndschangesi gehoorzaamde automatisch. „Het is er allemaal", stotterde hij verlegen, „maar het costuum, het hemd,
de schoenen.. .. "
„Maak je daar maar geen zorg over. Goed beschouwd moet
ik jou nog dankbaar zijn."
„Jij.... mij dankbaar zijn?"
„Natuurlijk. Bij duizenden komen de dokters uit Amerika
en zijn dolblij als ze een paar weken hier in een ziekenhuis
mogen werken. Het was een geluk voor me, dat jij in de Seine
gesprongen bent. Ik mocht komen om jou te verzorgen...."
Hij keek door zijn grote, hoornen bril Ndschangesi aan en zei
glimlachend: „Maar je haalt niet weer zoiets uit. Ik weet nu
net genoeg van de ziekenhuismethoden hier. En het zou ook
jammer zijn van je nieuwe spullen. Dat bruin staat je uit=
stekend."
Dokter Sam had nog nooit zoveel gesproken. Ndschangesi
deed dit gesprek goed. Hij keek naar buiten: zouden ze hem
wel zien, zien dat hij in een taxi rijdt? Een heer, die een week
of nog langer niets gedaan heeft en nog een week of wie weet
hoe lang niets doen zal, omdat hij nog een beetje pijn heeft.
Hij hoeft wel niet meer in het ziekenhuis te liggen, dokter
Sam heeft hem uitgenodigd in zijn hotel te komen, omdat hij
zo alleen is. „Jij vertelt mij van Afrika en ik vertel jou van
Amerika. En als ik nog eens naar Afrika ga of jij gaat naar
Amerika, dan zijn we van tevoren al enigszins op de hoogte."
Het hotel Atlantis heeft een zwarten portier, mister Hayes
en vele negergasten. Mister Zeb woont hier ook met Rebecca,
maar mister Zeb en Rebecca zijn nu niet thuis. „Ze zijn naar
de opera, mister Samuel, ze zien Carmen", zegt mister Hayes
tegen Sam. De portier heeft iets sombers in zijn gezicht.
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Fenj a beweert, dat men hem niet kan vertrouwen. F enj a kan
het weten, want hij is ook portier geweest. Weliswaar slechts
tweede portier en niet in het voorname hotel „Atlantis", maar
in het goedkope „De drie engelen". Wat keek die Hayes hem
nu aan met een arrogante, onderzoekende blik. Die man dacht
kwaad van hem, was tegen hem tot alles in staat.
Boven, op de kamer, vergeet hij Hayes met zijn aanmati,
gende gezicht. Sam biedt hem een stoel aan,, belt den kellner
en bestelt thee. Hij zet cigaretten voor hem neer. „Nu mag je
wel roken." Ze roken, drinken likeur en thee, knabbelen
koekjes en praten. Dokter Sam vraagt heel anders dan mister
Zeb; wil heel andere dingen weten: hoe madame Picpus er
uitzag, blond of bruin, klein of groot en of het pijn deed als
ze hem sloeg en of hij het zich aantrok. Mister Sam knikt
slechts, als hij hem vertelt, dat hij eens een klinkende oorveeg op zijn rechterwang kreeg en toen ook zijn linker
ophield. Maar madame Picpus sloeg niet meer. En ze had
zo'n zachte hand, dat het hem niets had kunnen schelen, als
ze hem ook nog op zijn andere wang geslagen had. Hij moet
ook van Zizi vertellen en van H j almar en van den blanken
kapitein, dien hij zo haatte, omdat hij hem altijd uitschold
en met de kazerne dreigde. Hij vertelt ook van monsieur
Lyon, die onderwijs gaf in de blankenschool en in de kerk
preekte, van de beambten, van de Portugese kooplieden, die
twee, drie weken of langer in het dorp bleven en de neger,
meisjes met kleine mulattenkinderen lieten zitten. Die kin,
deren werden door iedereen gehaat, omdat ze niet blank en
niet zwart waren, niet licht en niet schaduw.
Dokter Sam knikt, zwijgt, vraagt, zwijgt weer. Dan zegt hij
heel onverwachts:
„Ieder levend mens is een licht Gods. Ook de neger is zoals
ieder mens, licht en schaduw tegelijk. Slechts wie ons onder
drukt en tot slaven maakt, die is schaduw."
Plotseling zegt hij op heel andere toon: „Heeft Longologa
je wel eens geslagen?" Ndschangesi kijkt hem verbaasd aan.
2"
„Longologa.... mij
„Heb jij Longologa geslagen?"
„Ja, ik wel."
,
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„Waarom sloeg je haar?”
„Ze wou altijd bij me zijn. Wilde ook mee naar Parijs."
Sam kijkt hem ernstig aan. Ook zijn stem klinkt ernstig.
„Wie ons liefheeft, die slaan we."
Plotseling is hij niet meer in Banza Ntombo, maar in Parijs.
„En hoe is dat met die Iblis, die roodharige miss?"
Ndschangesi springt op. Zijn gezicht is asgrauw. Zijn ogen
puilen uit, zijn neusvleugels trillen.
„Het is niet waar, broeder Sam, Annabell is niet Iblis! Niet
Iblis! Niet Iblis! Niet Iblis!"
„Waarom joeg ze je dan de Seine in?" zegt Sam met een
diepe stem.
De hele nacht twistte hij met Sam. Sam sliep in de kamer
naast hem, zijn ademhaling was niet te horen, maar Ndschangesi 79.g hem en hoorde hem; hij zat op de stoel voor zijn
bed, zweeg, keek hem aan en zei geen woord; maar dit
zwijgen zei meer dan zijn spreken.
„Je bent een slecht mens, Ndschango, wie je lief heeft, die
sla je en wie je slaat, die heb je lief."
„Luister, broeder Sam, luister! Ik sla niet degene, die mij
lief heeft, maar wie ik sla moet mij niet meer liefhebben en
wie ik liefheb, die moet me niet slaan. Die moet me liefheb,
ben. Maar hoe kan die me liefhebben, zoals ik ben? Hoe
kan ze me liefhebben, als ik zwart ben en zij blank? Het licht
loopt, loopt voorop, kijkt niet om, wil de schaduw niet zien.
Het licht houdt alleen van het licht. Zeg mij, Sam, wat ik
doen moet, opdat ook ik licht word. Zeg me dat, Sam, jij
bent een dokter. Jij bezit de wetenschap. Jij weet alles, help
me! Broeder Sam, help me!" Sam ziet hem streng aan. „Ik
help je niet, ik maak je alleen gezond. Ik verdrijf de ziekte
en den Iblis. Jij bent geen schaduw. Jij bent ook licht. Jij bent
het zwarte licht. De blanke is het bleke licht van het Noor=
den, de dwalende schaduw der nachten. Jouw schaduw. Toen
jij in de nacht daar op de olijfboom zat en mevrouw Picpus
haar hemd uittrok, was jij het licht en zij de schaduw. Het
is niet waar, dat de schaduw altijd slechts volgt. Soms volgt
het licht en gaat de schaduw voorop. Ook in het atelier van
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den schilder was jij het licht. Verzadigd zwart, kracht en
vuur van de zon. Het blanke is de ondergang, het zwarte de
aanvang van een nieuw begin. Het blanke zal sterven, maar
het zwarte zal eeuwig leven."
Dokter Sam overwon. Toen Ndschangesi 's morgens
opstond, wist hij, dat Sam gelijk had. Hij ging voor de was ,
bak staan, zag in de spiegel, bekeek de zwarte pleister op zijn
voorhoofd en bekeek zijn glanzende kop. Ik ben een neger, ik
ben een mens! Dat moest hij nu in de hele wereld uitschreeuwen, opdat ieder het vernam. Van de pilaren van de
Seine-brug moest hij het roepen, neen,, van de Eif f eltoren,
van de hoogste etage van de grote lichttoren in Pointe Noire,
van de radiomast, van de zingende toren, opdat heel Afrika
hem hoort en ontwaakt!
„Ik ben een neger! Een mens! Ook ik ben het licht!"
Het wordt licht in zijn ziel, het heeft zin, dat hij leeft. Het
heeft zin, dat hij zwart is. Hij zal terugkeren en zijn broeders
onderrichten. Gij allen zijt mensen, zijt licht. Gij zijt het
zwarte licht! Dat zal hij hun zeggen en nog veel meer waarheden. Eerst gaat hij naar Amerika om zelf te leren. Een
agitatorenschool, had Kauwi gezegd en hij dacht hem daarmee bang te maken. Wat betekent dat, een agitatorenschool?
Als ze hem daar verder onderrichten, wat Zeb, Sam en
Rebecca hem geleerd hadden, dan hoeft hij voor niets en
niemand bang te zijn. De waarheid zal hij dan leren. Op de
waarheid kan men niet schieten, de waarheid kan men niet
ophangen.
Hij vertelde dokter Sam niets van dit alles, maar dokter
Sam keek hem slechts aan en begreep. Hij knikte instemmend
en sprak over alledaagse dingen.
,Die gele tandenborstel is van jou en dat grote stuk zeep
ook. Jouw handdoek hangt hier links. Dat is de sleutel van je
kast." Hij maakte de kast open en daar hing ook het blauwe
costuum, dat hij aangepast had. En de andere donkere hoed.
Hij keek den dokter vragend aan. „Dat is ook van jou", zei
de dokter eenvoudig. „Als je je gewassen en gekleed hebt,
gaan we naar de eetzaal. Rebecca en haar vader zijn daar
ook."
;
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Ndschangesi voelde zich zeer gevleid, toen het kleine
negermeisje zo bewonderend naar hem opkeek. Hij wist, dat
het alleen maar om zijn nieuwe pak was en keek erkentelijk
naar Sam, aan wien hij dat te danken had.... Zoals hij daar
bij hen zat, luisterde en meepraatte, voelde hij zich als een
lid van een grote familie. Van de negerfamilie. En hij begon
geleidelijk te begrijpen, dat zijn broeders zo talrijk waren als
de sterren aan de hemel. De sterren houden van elkaar en
letten op elkaar, al staan ze ook nog zo ver van elkaar af.
Na enige tijd haalde Rebecca boeken en schriften. „De
Engelse les. Als je in Amerika komt, moet je er al heel wat
van weten."
„Ja s , Rebecca. Ik moet meer leren, ik kan toch niet altijd
zeggen: you are very beautiful. Dat zal ik trouwens toch niet
meer vergeten."
Toen Zeb thuis kwam, vroeg hij Ndschangesi, of hij zijn
pas had. Over vijf dagen zou het schip van Cherbourg vertrekken. De „Quebec". Een mooi schip. Een snellopend
schip. Het had bijna de blauwe wimpel van de Oceaan gewonnen. Ndschangesi moest nu zijn papieren in orde brengen. Zijn pas zit in het kistje in Saint Ouen. Hij wil vlug naar
huis gaan om hem te halen. Sam is er tegen. Hij zal even een
telegram sturen naar Boeboeloe en die brave kerel zal vanavond wel met het kistje hier zijn.
's Middags bleef hij weer alleen met dokter Sam en die
vroeg hem: „Wil je in Harlem studeren of in Baltimore?"
Verschrikt antwoordde hij, dat het hem onverschillig was.
Hij zou ook in Harlem kunnen studeren. Maar Sam schudde
het hoofd. „Als je liever naar Baltimore wilt, dan ga je naar
Baltimore. Ik had Harlem prettiger gevonden. Ik ben nu aan
je gezicht gewend en ik zou je graag als assistent op mijn
spreekuur aanstellen. Je moet daar toch iets hebben om van
te leven."
„Ik zal mijn kistje meenemen en daar weer schoenen
poetsen." Ndschangesi zei dat heel, heel zacht. Sam keek
naar zijn kleren, naar zijn schone handen en glimlachte begrijpend. „We zullen in Baltimore wel wat geschikts voor
je vinden. Daar wonen meer dan honderdduizend negers.
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Daar kan er nog wel eentje bij. Overigens werkt er in Balti
more ook nog een zoon van mister Zeb."
„Dat weet ik",, knikte Ndschango. „Dat heeft Rebecca me
verteld. Gedeon."
„Ja. Hij is niet makkelijk. Hij is wild en hartstochtelijk.
Net het tegendeel van jou. Juist daarom zullen jullie goed
met elkaar overweg kunnen."
's Avonds zaten ze allen in het hotel bijeen. Ndschango
voelde zich in de voorname omgeving als een gast op een
groot feest. Hij moest weer vertellen van Afrika. Dokter
Sam stelde vragen en mister Zeb en Rebecca soms ook. Hij
vertelde van Ikongo, den kleinen leerling van den groten
Kongo=magiër. Oom Kikwi zegt, dat hij hem eens gezien
heeft. Als de grote magiër het wil, is Ikongo een steen of een
boomstam. Hij is ook een blok, de kleine Ikongo, staat vast
in de grond en verroert zich niet, verroert zich niet, ook dan
niet, als een zuil van licht en vlammen in zijn nabijheid komt.
Mister Sam maakte een afwerend gebaar: genoeg van Ikongo.
Maar Rebecca was enthousiast en verlangde, dat hij verder
zou vertellen. Die Ikongo schijnt een aardig kereltje te zijn.
„Ja", knikte Ndschangesi dromerig. „Ikongo was een grote
schelm. Hij kon haast zoveel als zijn meester zelf, zijn streken
en plagerijen brachten iedereen in verbazing .... Eens kroop
hij uit het water en wandelde langs de oever heen en weer,
zwart als de schaduw, zwart als ebbenhout. Want Ikongo was
zwart, zeer zwart, als was hij de zoon der duisternis. De
blanke gouverneur kwam met zijn groot gevolg voorbij. Hij
had een strak gezicht, ogen als dolken en een afgrijselijke
stem, die gouverneur. Ikongo stak de tong tegen hem uit. De
gouverneur kreeg een hoofd als vuur. Hij wilde Ikongo laten
afranselen. Maar Ikongo stak telkens weer zijn tong tegen
hem uit, zijn tong werd lang en dik als een slang. De gouver
neur schrok en liep hard weg. De tong hem achterna, beet
hem. De gouverneur viel om, dood. Hierop beval een andere
gouverneur, die nog sterker, nog blanker, nog onuitstaanbaarder was dan de overledene, den kleinen Ikongo gevangen
te nemen. Hij zag er uit als een roofvogel, had altijd een
geladen revolver in zijn zak, een stok met een grote haak
.
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in zijn hand en grote, zware, beslagen laarzen aan zijn voeten.
Hij stuurde den lelijksten korporaal uit Dahomey met heel,
heel veel soldaten erop uit om Ikongo te pakken. Ikongo
stak voortdurend zijn tong uit, steeds langer en langer, hij
was al zo lang als de straatweg. Toen deed hij zijn tong
omhoog en sloeg er mee op den korporaal uit Dahomey en
al zijn soldaten. Allemaal dood. Maar de gouverneur en zijn
blanken holden weg uit het negerland en kwamen nooit weer
terug."
Rebecca klapte enthousiast in de handen. Zeb sprong op
en riep: „Dat is ons sprookje!" Geestdriftig en opgewonden
liep hij heen en weer. ,,Zie je, Sam, ik heb altijd tegen Ted
Short gezegd, dat hij zoiets moest schrijven, zo'n uitgewerkt
symbool. Die Afrikanen stellen zich hun Ikongo voor en wat
Ikongo doet, dat doet het negervolk. Oerkracht sluimert in
dit volk." Toen verklaarde hij het voor Rebecca, maar zo,
dat ook Ndschangesi het begreep. „Ikongo is het negervolk
zelf. Hij is nog jong, maar hij weet reeds meer dan zijn
meester. Het negervolk kan slechts overwinnen, als het één
tong, één taal heeft. De taal is ons enige wapen. Niet Engels,
niet Frans, niet Portugees, maar onze eigen taal. In Ikongo's
taal ligt kracht." Hij citeerde de bijbel: „Ze trekken tegen
ons op met lansen en zwaarden, maar wij trekken tegen hen
op in naam van den heer der heerscharen."
Sam, die tot nog toe gezwegen had, nam nu het woord. Hij
zei driftig: , Dat is alles goed en wel, maar ik geloof toch,
dat Araki gelijk heeft. We hebben ook nog andere wapens
nodig. Dat beweer ik, zonder de macht van het woord en
van de propaganda te onderschatten. Gandhi bereikt ook
niets met zijn apostolische uitspraken, ofschoon het Hindoe
volk nog groter is dan het onze en ons belangrijk vóór is."
Zeb opponeerde. „Wij kunnen de methode van het geweld
onmogelijk goedkeuren. Dat zou betekenen, dat wij hen
rechtvaardigden, die ons eens geweld aandeden."
Driftig antwoordde dokter Sam: „Met dat halfzachte
pacifisme zul je Afrika nooit bevrijden."
Ndschangesi keek verbaasd op. Hij herkende dokter Sam
niet. Die zachtmoedige, fijngevoelige dokter, die met zijn
;
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woorden zijn wonden genezend had gestreeld, sprak nu van
gewapende organisatie, van voorbereiding tot strijd, van de
grote negeropstand, van revolutie. Zijn woorden zijn vol
vuur, vol oproerige kracht. Zeb verdedigt zich rustig, maar
laat zich steeds meer in een hoek duwen. Rebecca keek
geboeid naar den zwarten dokter. Zelfs zij is het met haar
vader niet eens. Ndschangesi weifelt: wie heeft gelijk? Zeb
of dokter Sam? Hoe langer hij naar Rebecca kijkt, des te
meer gelooft hij, dat Sam gelijk heeft. Hij begrijpt de kwestie
niet helemaal, maar als hij naar de woorden van Sam luistert
wordt hij door felle woede aangegrepen tegen allen, die de
negers onderdrukken. Steeds meer voelt hij zich neger.
De discussie werd plotseling onderbroken. Hayes, de por
tier, stak zijn hoofd om de deur. De vieze Boeboeloe was er,
of hij binnen mocht komen of in de gang moest wachten.
„Laat hem maar binnenkomen", zei Zeb en wiste met een
grote, gele zakdoek zijn bezwete voorhoofd af.
Boeboeloe had het telegram ontvangen en bracht nu het
kistje en de verdere spullen van Ndschangesi. Nadat hij van
zijn verwondering over zijn als gentleman- verkleden lands
man bekomen was Ndschangesi zag er nu nog mooier en
voornamer uit dan zelfs de troonopvolger Bimbo Diëko of
Ashanti --- begon hij te jammeren. „Dus je gaat ons verlaten,
Ndschango? Je laat je zaken in de steek en je landslui uit
Banza Ntombo? Laat Longologa en het kind in de steek?
En ik had nog wel een éénkamerwoning voor je en heb
allerlei meubels uitgezocht bij Ephraïm!"
„Longologa en het kind?" vroeg Rebecca verbaasd.
„Weet je dat niet eens?" vroeg Boeboeloe onnozel. „Heb
je Longologa en het kind nog niet gezien? Ndschango, heb je
ze dan nog helemaal niet laten zien?"
„Hier niet....", stotterde Ndschangesi. „In het ziekenhuis
heb ik ze gelaten."
Rebecca's ogen werden steeds groter.
„Zijn ze hier in Parijs?"
„Neen", verklaarde Boeboeloe, „ze zijn in Banza Ntombo.
Maar het portret is hier. Dat moet je zien, Rebecca! Een
prachtjongen, die kleine Jonny. Lollig, brutaal, gulzig. Een
,
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inktzwijntje op briefpapier. En Longologa.... de grootste
schoonheid van Banza Ntombo. Die opgedirkte Parijse
meiden kunnen niet aan haar tippen. Wacht maar, ik zal
gauw naar het ziekenhuis gaan en het portret halen."
Hij hoefde niet naar het ziekenhuis te gaan, want het
portret zat in het bundeltje kleren van Ndschangesi. Dokter
Sam had het er in laten stoppen, terwijl Ndschangesi de
costuums paste; hij had toen reeds geweten, dat ze weg
zouden gaan. Het portret ging van hand tot hand. Allen
waren opgetogen over den kleinen Jonathan en over Longo
loga. „Ze heeft een goed figuur", zei Rebecca. „Haar armen,
heupen en enkels zijn heel modern." Maar over haar spits
toegeslepen tanden en over de zakjes kiezelsteen aan de
borsten sprak ze niet. Dat deed Sam wel. Hij was weer de
rustig betogende dokter, die zich zo voornaam wist uit te
drukken.
„Deze gewoonte", verklaarde hij, „is, zowel van aesthetisch
als van hygiënisch standpunt beschouwd, verwerpelijk en
schadelijk. Ook dat moeten we hun afleren als we in Afrika
komen."
Mister Zeb blies de rook van zijn sigaar in de lucht en
nam de draad van het gesprek weer op. „Ik meen toch, Sam,
dat ik pionierswerk verricht heb. Binnen een jaar tijd zullen
we de resultaten kunnen zien." Hij ging naast dokter Sam
zitten en sprak zachtjes verder.
Voordat Boeboeloe wegging, drukte hij Ndschangesi nog
eens op het hart, monsieur Lyon te schrijven. „En als je een
paar francs te missen hebt, broeder Ndschango, stuur ze dan
aan den eerwaarden missionaris. Iedere centime komt in
Gods hand." En hij moest ook aan mevrouw Picpus
schrijven, dat hij nu nog niet naar huis kon komen en haar
vragen of ze Longologa en het kind zo lang bij zich wil
nemen. Vijfendertig francs in de maand met vrije kost en
inwoning was tegenwoordig heel veel. In Banza Ntombo
zeker zoveel als hier driehonderd. „Ik zal ook schrijven,
Ndschango, nog morgen. Laat ze Longologa zeggen, dat ze
op je moet wachten en dat je haar trouwen zult als je terugkomt uit Amerika."
,
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Ndschango keek naar Rebecca, die ernstig en bedroefd,
bijna verwijtend voor zich uit keek.
Wij weten het, maar weten zij het ook? Deze vraag liet
hem geen rust, 's nachts als hij in bed lag en overdag als ze
hem alleen lieten of als hij voor enkele ogenblikken tussen de
anderen zat te dromen. Wij zijn even goed Gods schepselen
als de blanken, ook wij zijn licht. Sam zegt zelfs: nog méér
licht.... misschien niet méér, maar alleen anders van
kleur.... o, hij zou het nauwelijks durven zeggen, dat hij
meer licht was dan Annabell. Niet méér, maar óók licht.
Maar wat zeggen zij er van, die zich de kinderen van het
licht wanen? Monsieur Lyon verkondigde: voor God zijn
we allen gelijk, of onze huid nu blank is of zwart. Maar
daarna rammelde hij met de collectebus. Iedereen moet
bijdragen! En in de kerk zaten de familie Picpus en Kroger
op de eerste banken en niet de oude Oembi of Liala Oela ... .
Ook Ephraïm gelooft, dat ze gelijk zijn: neger en jood. Maar
dan de andere blanken, die geen joden zijn, zouden de negers
ook wel met die gelijk zijn? De baron zou de slavernij
en de knoet weer willen invoeren en in Berlijn hangt men
den neger op, die met een blanke vrouw durft dansen. Zou
dat waar zijn? Misschien maar een sprookje, een uitvinding
van Kauwi, maar de jongen met de laarzen zei.... Het
woord welt in hem op.... Het zwarte ras is onrein, negerbloed is dierenbloed.... Ontzettend en verpletterend....
Niet eens de baron gaf hem gelijk en zelfs Alias, die slome
hond, keerde hem de rug toe. Maar Annabell bleef bij hem,
bleef hem vol verrukking aankijken. Geloofde zij hem'?
Ze twistte met André Cogall, die haar wilde overtuigen, dat
de neger ook een mens is. André Cogall is de enige in Parijs,
die hem als mens, als broeder erkent. En dezen André Cogall
heeft hij verlaten en bedrogen. En nu wil hij naar Amerika,
over drie dagen vertrekt de boot, de ,Quebec", alles is al
in orde, de pas, de passagebiljetten, dokter Sam heeft ook
al met Strakgezicht gesproken.... Kan hij zijn beschermer
zo verlaten? Neen, hij moet hem minstens het geld, dat hij
niet verdiend heeft, teruggeven, opdat hij niet teleurgesteld
;
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wordt en zijn goede mening over de Afrikanen behoudt.
En misschien ook weet monsieur Cogall iets!
„Goed", zegt Rebecca na de Engelse les, „ga naar hem
toe, als hij een goede vriend van je is. Als je even wacht,
kunnen we samen gaan. Ik moet dezelfde kant uit. Ik ben nog
niet in het Luxembourg geweest, in het schilderijenmuseum.
Ik zou gewetenswroeging hebben, als ik dat in die tien
weken in Parijs verzuimd had. De schilderijen daar moeten
heel mooi zijn. Heb jij ze gezien?"
Ndschangesi glimlachte. Die Rebecca houdt hem voor
iemand,, die musea bezoekt. Omdat hij die deftige kleren kan
dragen, denkt ze, dat hij vroeger ook zo deftig geweest is.
Alsof ze zich helemaal niet meer herinnerde, wat een lompen
hij vroeger aan had. Wat aardig, wat studentikoos, zoals ze
hem een arm gegeven heeft en de bruine parapluie boven
hem houdt, opdat zijn bruine hoed en zijn ulster niet nat
worden.... Want het is triestig weer en de herfstregen valt
in stromen neer. Als hij de paartjes bekijkt, die voorbij gaan,
bemerkt hij, dat hij eigenlijk de parapluie moest dragen. Hij
is hier niet in Afrika, waar de man de sultan is, hij is hier in
Parijs. Maar hoe moet hij haar om die parapluie vragen?
Gelukkig wil ze een winkel in en hij mag zolang haar parapluie vasthouden. Als ze weer buiten komt, zal hij hem een ,
voudig niet teruggeven.
Toen Rebecca naar buiten kwam, had ze een klein pakje in
de hand. Ze haalde het touwtje en het gebloemde papier
er af en er kwam een plat doosje voor de dag. Aan de bin,
nenkant van het deksel zat een spiegeltje. Ze bleef onder de
parapluie staan, bekeek zich in de spiegel en wreef haar neus
en gezicht met het donsje. Op haar matbruine huid lag het
iets lichtere poeder.
„Poeder jij je?" vroeg hij verbaasd.
„Van vandaag af",, antwoordde het meisje eenvoudig.
„Mijn oude zakspiegel is gebroken, toen heb ik deze gekocht,
die tegelijk poederdoos is."
Dit gepoederde gezichtje stond Ndschangesi aan en hij
vond het prettig, dat Rebecca hem vergezelde. Hij liet het
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geld in zijn zak rinkelen en stelde voor een taxi te nemen,
maar Rebecca was daar tegen. „Met de taxi ga ik alleen in
Montgomery."
„Waarom alleen in Montgomery?"
„Omdat ze daar in de bus en in de tram aparte plaatsen
voor negers hebben."
Toen ze in de autobus zaten, zei Rebecca: „Als je gauw
terugkomt, wacht ik op je in het Luxembourg."
,.Ik weet niet, of ik gauw terugkom."
Het meisje zweeg, dacht na en vroeg toen onverwachts:
„Zal Longologa vier jaar op je wachten?"
„Vier jaar?" vroeg Ndschangesi dromerig.
„Ja, de school in Amerika duurt minstens vier jaar."
Ndschangesi antwoordde niet. Hij keek door het beslagen
raam van de autobus naar buiten, naar de natgeregende
auto's, naar de voorbijvliegende winkels en dacht aan de
schilderijen van monsieur Cogall. Het grote schilderij is zeker
nog niet klaar. Daarvoor zou hij toch moeten poseren, opdat
de schilder de vormen en kleuren van hem afkeek. Die noemt
hem weliswaar schaduw, maar als hij het goed bedenkt, houdt
André Cogall hem helemaal niet voor een schaduw. „Scha
duw" is maar een woord. Cogall heeft het bedacht, maar als
ik voor hem geen schaduw ben, ben ik het voor een ander
ook niet.... Deze gedachte vervulde hem met grote vreugde.
Als Annabell er was, zou hij haar nu met andere ogen be
kijken. Hoe denkt zij over hem? Waarschijnlijk anders dan
hij tot nu toe meende. Annabell verdedigde hem ook tegew
over den baron en op de eerste dag (hij herinnert het zich
nog heel precies) zei ze tegen monsieur Cogall: ik begin te
geloven. dat de negers ook mensen zijn. Als ze het destijds
al begon te geloven, gelooft ze het nu misschien nog meer.
„Geloof je, dat ze op je wachten zal?" klonk de stem van
Rebecca weer.
„Ik weet het niet", antwoordde hij onzeker. „Het zou mooi
zijn, als ze op mij wachtte."
Een vurig verlangen tekende zich af op Ndschangesi's
gelaat. Als zij daar op hem wachtte, in het atelier van den
schilder. Het gezichtje van Rebecca versomberde. Ze dacht
-
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aan de moeder van den kleinen Johny, aan Longologa. Zal zij
op hem wachten?
Victor ontving Ndschangesi met uitbundige vreugde.
„Mooi, dat je gekomen bent, zwarte kameraad. Gisteren
zei mijnheer juist tegen me, dat ik moest informeren, hoe het
met je stond. Ik heb het ziekenhuis opgebeld, maar daar was
je al weg. Ze zeiden, dat je in Saint Ouen woonde bij den
uitdrager Ephraïm. Ik moest daar naar toe om je te halen.
Goed, zeg ik, als ik me vandaag kan vrijmaken, ga ik.
Maar het is toch maar beter, dat je gekomen bent. Nu hoef
ik niet naar Saint Ouen, waar de wereld dichtgeplakt is met
blauw papier. Ik ben een jongen van deze kant van de Seine,
in het Noorden ben ik nog nooit geweest."
Hij bekeek Ndschangesi van het hoofd tot de voeten en
zette grote ogen op. „Dat is tip=top. Dat heb je goed gedaan!
Je hebt dien smerigen, kalen Afrikaan in de Seine gegooid
en bent er uitgekomen als een fijne mijnheer. Zeg, jong, we
hebben het heel veel over je gehad. Het was toch zeker alleen
maar een reclame voor een negerfilm, niet? En die tweeduizend francs? Of misschien heb je wel vijfduizend gekregen? Een halsbrekend baantje, dat moet ik toegeven! Je
had even goed je mooie, zwarte vel er bij in kunnen schieten.
Mijn vriendin Lucy had je dolgraag leren kennen. We zouden
wel bij je gekomen zijn, maar mijn baas was er zo beroerd
aan toe. Gisterennacht dachten we, dat hij kreperen zou."
,,Een lichte longontsteking", zei André Cogall, die bleek en
met ingevallen ogen in een grote leunstoel zat. Maar zijn geest
was zeer levendig. „Nu gaat het weer een beetje, maar een
paar dagen geleden ging het me allerberoerdst. Te veel
misère, te weinig slaap. En te veel alcohol. Ik ben geen
twintig meer. Het zou me ook niets verbaasd hebben, als ik
er tussenuit geknepen was. Die dag, toen jij van de brug in de
Seine.... gevallen bent, ben ik nog bij je geweest in het
ziekenhuis. Er stond een hele troep mensen om je bed. Allemaal negers. Ze zagen er eigenaardig uit in het licht van de
namiddagzon en ze leken mij zo wonderlijk. Ik tekende ze,
half in een droom en ik had het gevoel alsof ik de grens van
12
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het begrijpelijke overschreed. De beste tekening, die ik ooit
gemaakt heb. Die éne was de een of andere dokter met een
mensengezicht. Begrijp je dat? Een mensengezicht. Zoiets
ziet men tegenwoordig zelden. Ik heb nog met hem gesproken. Men kon nog niets zeggen, maar hij hoopte.... Er
was er ook een bij met een vadergezicht. Hij had een klein
snorretje. Een grappige figuur. En een oudere heer, een soort
leraar, apostel of zoiets. Die was er met zijn dochter. Het kind
had een vreselijk behuild gezicht. Verder was er ook een
jonge negerin met een mooi figuur. Eindeloos leed sprak uit
haar gelaatstrekken. Weet je niet, wie dat was?"
Ndschangesi dacht na: een jonge negerin met een mooi
figuur en met groot leed op het gezicht? Hij weet werkelijk
niet, wie dat zou kunnen zijn. En ze hebben hem er ook niets
van gezegd, dat monsieur Cogall bij hem in het zieken=
huis was.
„Natuurlijk weet je dat niet. Je hebt je toen helemaal niet
voor je bezoek geïnteresseerd. Je lag met de blik naar binnen
gekeerd.... Ik voelde me toen ook al miserabel. De chef de
clinique zei: afgelopen! Hij bedoelde, dat het met jou af gelopen was en ik voelde plotseling een vreselijke afkeer van
het leven. Ik benijdde je: j imponeerde mij. Jij had de moed
voor de salto mortale. Ik was vervuld van filosofische gedachten en het is nooit goed, als een schilder filosofeert. Ik
kom thuis en voel me door een duizeling bevangen. Victor,
de thermometer! Ik kijk: veertig of zoiets. Dat is griep, denk
ik. Een wijngroc kan geen kwaad. Jij bent er van je Seineavontuur gauwer bovenop gekomen...."
Hij keek den neger onderzoekend aan.
„Bewonderenswaardig, die evolutie, die zo'n kerel als jij
doormaakt. Ik bedoel niet het costuum. Dat kan iedereen
aantrekken, desnoods dezelfde dag, als hij uit Kannibalië
komt. Maar ik moet zeggen: jullie worden gauw rijp, als een
tropische vrucht. Het verbaast me helemaal niet, dat de
vrouwen zin in jullie hebben. ....Ik hoor, dat Annabell ook
bij je geweest is."
„Annabell?" vroeg Ndschangesi verbluft. „Die is toch
niet bij me geweest?"
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„Toen deed je nog hardnekkige pogingen om dood te gaan
en dacht je aan wat anders dan aan die mooie, grillige miss.
Houd je nog van haar?”
Ndschangesi sloot voor een ogenblik de ogen. Cogall
begreep die zwijgende bekentenis. Zacht, maar met stijgende
opwinding sprak hij verder. „Ik heb al die tijd heel veel aan
jullie gedacht. Jullie jagen achter elkander aan, terwijl jullie
tegelijk dodelijk gekrenkt voor elkander vlucht. Als ik dat
destijds vermoed had, toen jullie de eerste keer hier voor
mij poseerden, had ik me meer in jullie verdiept en over de
koude majesteit van het onderwerp heen het vurige drama
gevoeld, dat zich hier, een paar meter van mij af, tussen een
blanke en een zwarte naaktheid begon te ontwikkelen. Dan
zou ik toen ook heel anders geschilderd hebben. Vurig, diep,
nevelachtig, mystisch. Blank-zwart is geen probleem van licht
en kleuren, maar een probleem van bloed en noodlot....
Twee lichamen staan dicht bij elkaar en zij staan slechts
schijnbaar. In werkelijkheid cirkelen ze in razende snelheid
voort als planeten. Als zonnen. Een blanke zon en een zwarte
zon. Zij jagen elkaar op en verschrikken elkaar. Aantrekking
en afstoting. Verloochening en aanbidding. Grenzeloze
diepten van misdaad en van verlangen. Aan de rand van de
afgrond houden meedogenloze engelen de wacht. Een blanke
engel en een zwarte engel. Mars, weg daar kinderen! En zij
jagen hen steeds weer weg.... weg van elkander.... Die
sfeer had ik moeten vastleggen, die sfeer van het onbegrijpelijke."
Zijn gezicht gloeide. Victor keek naar binnen en vroeg
zacht, of Ndschangesi maar niet weer naar huis zou gaan, hij
dacht, dat de koorts van mijnheer Cogall weer gestegen was.
Cogall joeg hem weg. „Er mankeert me niets.... En al is hij
gestegen.. ..Dit bezoek is me twee graden koorts waard.
Wat er tussen jullie bestaat", wendde hij zich weer tot zijn
gast, „vernam ik pas, toen ze eens 's nachts bij me kwam.
Ik wachtte toen al 'n week. Ik was heel blij met haar bezoek.
Maar ze kwam niet voor mij, ze joeg achter jou aan. Ze vertelde me, dat je 's avonds bij haar geweest was in Clamart . .
ik wist immers wel, dat je j haar spoor zou
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vinden.... Maar die stomme bediende had je weggejaagd.
Eer ze nog iets had kunnen zeggen, was je weg geweest, als in
de aarde verzonken. Ze wilde weten of je hier teruggekomen
was en ze vroeg me met nauwelijks verholen opwinding, of
je sindsdien nog bij me geweest was. Ze dacht, dat ik je
verborgen hield, dat ik je had omgebracht of dat ik je ver.
loochende. Als je weer terugkwam, moest ik dadelijk het
hotel opbellen. Je zou nog kunnen denken, dat ze je weg had
laten jagen. Maar ze was helemaal niet zo meedogenloos, ze
droeg je een goed hart toe, al ben je ook zwart."
„Ook al ben ik zwart?" vroeg de neger zachtjes met een
diepe zucht. Als hij dat vermoed had! Slechts wat geduld was
nodig geweest. Maar de ogen van Annabell hingen aan den
blonden jongen, zij had zich naar hem overgebogen en met
hem gesproken .... Toen werd zijn doodvonnis geveld ... .
Hij hoort weer, wat monsieur Cogall zegt:
„Met mij speelde ze toch maar. Ik was toch maar een stropop voor haar. Ze kleedde me aan, ze kleedde me uit. Ze
kleedde me aan, wierp me in een hoek. Jij was tenminste een
pop van vlees en bloed, een spel op leven en dood. Voor haar
leven, voor jou dood. Toen wij de derde dag de sensatie ver%
namen, vermoedde ik iets. Maar zij ook. Neen, neen, ze wist
het. Die vrouw is slechts schijnbaar zo oppervlakkig, in deze
dingen is ze oerkrachtig en diep als de zee, als de dood.
En hoe ze zich hield! Ze deed als een echte Amerikaanse. Ze
lachte en klapte in de handen: een recordsprong!"
Hij moest even op adem komen en toen vervolgde hij:
„De een of andere kleine, Duitse zwerver maakte haar juist
het hof, een opgeblazen longenacrobaat, een candidaat%
agitator of zo, misschien een reizende terreurjongen. Ze
schonk hem haar gunst en de volgende dag bokste ze hem de
deur uit. Een blanke wilde, zei ze, een export-wilde, in een
laboratorium vervaardigd. Made in Germany. En ze ging
verder,, waar ieder Amerikaans meisje in Parijs begint: ze
bezocht de kerken, de kerkhoven en de musea. Want na drie
dagen kloosterleven verscheen mister James, de zoon van den
touw, en zeildoekkoning uit Baltimore. De verloofde."
Hij lachte.
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„Als je haar in de schaduw van dien zeildoekprins had
gezien! Zo deugdzaam. Zo meisjesachtig! Zo burgerlijk terughoudend. Een honderd procent juffrouw uit Boston. Ze
kwam hier bij me. Ze wist niet, dat ik ziek was. Ze had
gehoord, dat ik een goede portretschilder was en of ik haar
schilderen wilde. ,Wat denk je, James, ben ik in een avondjurk niet te sterk gedecolleteerd?' Het was werkelijk koste=
lijk, toen ze daarover met haar verloofde beraadslaagde. En
ze zag er uit om in te bijten, toen ze hem de ,kop met de
rode pet' liet kopen. Het portret, dat ik van jou geschilderd
heb. ,Weet je, James, dat is die Afrikaan, waarvan ik je ver=
teld heb. Hij heeft in alle Parijse bladen gestaan en ook in 't
filmjournaal. Je weet wel,, die van de hoogste pijler van de
Alexanderbrug in de Seine is gesprongen.' ,Very inte%
resting', zei mister James, ,dan moet dat wel een heel goed
schilderij zijn.' Mister James heeft overigens in de laatste
tijd lelijke opstoppers gehad. Roosevelt en de Braintrust
hebben een stevige greep in zijn brandkast gedaan. Die arme
man kan niet eens meer de lonen willekeurig verlagen. Maar
hij heeft toch nog wel genoeg om voor dat prul met die rode
pet en voor een naaktstudie van jou 'n dikke tweeduizend te
dokken. Geen francs.... och, dat had ik haast vergeten,
beste vriend; je krijgt nog wat: je provisie, omdat je de
prijzen in de hoogte gedreven hebt.”
Hij haalde zijn portefeuille onder zijn hoofdkussen van%
daan en drukte Ndschangesi, die vergeefs tegenstribbelde,
een pakje bankbiljetten in de hand. „Wat zeg je daar? Jij
bent mij nog schuldig? Och wat! Van dat grote schilderij
komt toch niets. Ik heb het al lang opzij gezet. Het bevalt
me helemaal niet meer. Die tekening uit het ziekenhuis, ja,
die wel. Dat is het werk van zeldzame ogenblikken. Echte,
waarachtige kunst. Maar dat wordt toch niet gewaardeerd.
Er staan te veel negers op, zei mister James. En hij heeft
gelijk. Al te veel negers is ongezond. Vooral als er een van
op sterven ligt."
Was hij werkelijk alleen naar Cogall gegaan om die hon%
derd francs terug te brengen of te poseren? Nu wist hij ook,
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dat dat maar een voorwendsel was. Hij had er geen woord
van gezegd en pas toen de schilder hem het geld in de
hand drukte, had hij er over gesproken. Hij had niet op geld
gerekend en hij was er ook niet blij mee. Hij had alleen ge=
hoopt, iets van Annabell te horen. Hij hoorde heel veel. Hij
begreep wel niet ieder woord, maar de toon van Cogall's
woorden, de klank, de vrolijke klank, die er in lag, maakte
alles duidelijk. In zijn binnenste was het geleidelijk stil ge=
worden. De liefde en de zorgzame tederheid van zijn negerbroeders hadden zijn vroegere verontwaardiging, zijn leed en
smart gesust. Maar wat hij nu hoorde, vervulde hem met
blijdschap, wond hem op. Dus ook Annabell had aan hem
gedacht. Niet zoveel als hij aan haar.... maar als ze ook
maar het honderdste gedeelte daarvan aan hem dacht, als
ze ook maar nu en dan bij zichzelf gezegd had: Ndschangesi
uit Banza Ntombo.... niet: mijn olifantje, mijn nijlpaardje,
mijn kokovogeltje, neen, eenvoudig: Ndschangesi uit Banza
Ntombo, als ze dat dagelijks maar één keer gezegd had,
neen, als ze het maar één enkele keer gezegd had, ....
dan had hij niet voor niets geleefd, dan had hij niet voor
niets zeven jaren bij mevrouw Picpus gediend, dan was hij
niet voor niets uit Afrika naar Parijs gekomen, dan heeft
het zin, dat hij in de Seine is gesprongen, dan heeft dokter
Sam er goed aan gedaan, dat hij hem in het leven heeft
gehouden. Hij moest terug van de savannen des doods om
dat te vernemen, want de doden zouden het hem nooit
hebben gezegd.
Was het werkelijk maar toeval, dat hij naar Cogall ging?
Maar waarom stapt hij dan zo haastig uit de trein, als de
conducteur Clamart roept? Rebecca wacht op hem in het
Musée du Luxembourg. Maar zij wacht tevergeefs. Reeds
toen hij afscheid van haar nam, wist hij, dat hij niet naar
haar terug zou gaan. Toen hij van den schilder kwam, moest
hij naar Clamart, hij had immers kortelings Etienne naar
Annabell gestuurd, om te horen of het niet goed was, dat
hij kwam. Het antwoord had hij niet afgewacht. Nu weet hij
ongeveer, hoe dat antwoord luidde. Hij weet ook, dat miss
Annabell nu niet in Clamart kan zijn, omdat ze mister James,
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den hennepprins, Parijs moest laten zien.... Toch is hij hierheen gegaan. Hier zal hij nog meer vernemen, nog meer, nog
meer.... Wat? Hij weet niet wat. Iets belangrijks, iets zeer
belangrijks .... Als hij maar een voetspoor vindt in de tuin
of haar geur in de wind.... Dat zou al uiterst belangrijk zijn.
Hij vond niets. Het hek was gesloten. De vensterluiken
dicht.... zelfs het konijnenhok stond leeg.... „Etienne!
Etienne!" Ook de bediende kwam niet. Het was maar goed,
dat hij niet kwam. Het zou onaangenaam geweest zijn, als hij
plotseling opgedoken was: Wat schreeuwt u zo, mijnheer?
Hij had niet kunnen verklaren, waarom hij schreeuwde.
Zoekt hij miss Annabell? Wie heeft hem nu gestuurd?
Hij heeft haar gezocht in Clamart, maar waarom zoekt hij
niet in Saint Ouen? Belachelijk, Annabell in Saint Ouen, in
het huis van Ephraïm! Hij is immers helemaal niet gekomen
om haar te zoeken, hij is gekomen om afscheid te nemen.
Ook Ephraïm is een goed vriend van hem en madame
Ephraïm.... en Roschele. De vrouw veegt haar tranen weg.
„Gaat u maar, mijnheer. God zal u zegenen. Het is daarginds
zeker beter dan hier. Parijs is niets voor u...." Roschele
zegt: „Je hebt gelijk,, dat je gaat. De beweging heeft ge=
schoolde krachten nodig." Hij wacht er op, dat ze nog iets
zeggen. Wat? Is er geen brief voor hem gekomen? De brief
van Longologa, ja, die heeft hij gekregen.... Verder zeggen
ze niets. Maar juist als hij weg zal gaan, laat de kleine Ruben
zich ontvallen, dat er een dame geweest is in een grote,
blauwe auto. Ze had gevraagd, of mijnheer hier woonde.
„Dat is helemaal niet waar", zegt madame Ephraïm gauw.
„Ja, het is wel waar. Ze heeft me toch tien francs gegeven!"
„Klets toch niet zoveel, als je niets gevraagd wordt", zegt
zijn vader streng. Ruben huilt. „'t Is toch waar! En jullie
hebben nog gezegd, dat ze naar oom Boeboeloe moest gaan.
Die zou haar wel zeggen, waar mijnheer Ndschangesi
woont."
Hij snelt naar de métro. Stapt uit bij Palais Royal. Het is
al laat, maar hij treft Boeboeloe nog. Die is juist bezig, zijn
boeltje in te pakken. „Boeboeloe, je hebt me niet verteld, dat
er iemand voor me geweest is."
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„Natuurlijk niet, ik ben toch niet gek?” zegt Boeboeloe
woedend.
„Waarom heb je het me niet verteld?"
„Was het niet genoeg, dat je twee maal in het ongeluk
gelopen bent? Eerst in de gevangenis, toen in de Seine?
Moest dat nu ook nog een derde keer gebeuren?"
Ndschangesi's gezicht wordt asgrauw. Allen hebben tegen
hem samengezworen. Miss Annabell is ook in het ziekenhuis
bij hem geweest en dokter Sam heeft er geen woord van
gezegd. Hij zei alleen, dat de Iblis een roodharige vrouw is.
Misschien heeft hij miss Annabell ook nog beledigd om haar
weg te krijgen. Het bloed stijgt hem naar het hoofd.
Woedend roept hij Boeboeloe ter verantwoording: „Wat heb
je tegen haar gezegd?"
Boeboeloe kijkt hem koel aan en zegt dan afwijzend: ,,Hier
in mijn zaak heb je niet te schreeuwen, begrepen?" Hij keert
hem de rug toe. Maar dan wendt hij zich weer tot Ndschangesi, kijkt hem in de ogen en zegt zacht en met nadruk:
„Ik heb haar gezegd, dat je naar Afrika gegaan was. Naar
je vrouw en je kind."
Ontzet staart hij Boeboeloe aan, verlamd van schrik. De
smart knijpt hem de keel toe. „Je bent een slecht mens,
Boeboeloe!" Hij draait zich om en loopt haastig weg.
In Atlantis kijkt Hayes hem zo eigenaardig aan. Eigenaardig? Hij kijkt hem aan zoals altijd. De mond half geopend,
de lippen vooruitgestoken. Maar op Ndschangesi werkt dat
bijzonder irriterend. „Wou je wat?" vraagt hij hem strijdlustig. „Niets", antwoordt Hayes. „Mister Zeb en Rebecca
zijn naar de Tabarin. Ze wachten daar op mister
Ndschangesi."
„Goed." En hij gaat naar boven naar zijn kamer.
De hotelkamer is ook niet meer zo vriendelijk als tevoren.
Stilte. Verdachte,, vijandige stilte. Soms kraakt een kast. Dan
is het weer stil. Die kasten, stoelen, bedden en handdoeken
zijn allemaal spionnen van mister Sam. Zij bespieden hem,
loeren op hem. Als hij in zichzelf spreekt, luisteren ze, als
hij zwijgt, kijken ze in zijn hersens.... Betaalde vijanden.
Waarom willen ze hem toch allemaal behoeden, beschermen,
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genezen en redden? Waarom gaan ze zo met hem om? Hij
zoekt het leven en zij versperren hem zijn weg, de weg van
het geluk. „Ga van me weg!", schreeuwt hij, hees van op%
winding. „Handen af van Ndschangesi!"
Haastig ontdeed hij zich van zijn kleren. Hij wilde zich van
hen bevrijden. Ook dit costuum is immers een vertrouweling
van mister Sam, hij beschikt over hem, neemt beslissingen
voor hem, leidt hem, beveelt hem. Hij zou weer zijn oude,
gerafelde broek willen aantrekken, het verkleurde hemd, de
kapotte schoenen. Maar waar zijn die spullen? Zijn kast is af;
gesloten, die oude vodden hebben zich verstopt. Zij schamen
zich en willen niet, dat hij ze aantrekt. Zij willen niet?
Op die stoel daar hangt een donker herencostuum, een smoking, een wit hemd, boord, das, kousen, zakdoek. Onder de
stoel staan lakschoenen. Heeft men dat voor hem klaargezet
of voor mister Sam? Ze laten hem roepen naar het Tabarin,.
naar de dancing. Dansen. Met Rebecca. Met Ninette. Met
een ander? Zijn ademhaling gaat zwaar. Iemand volgt zijn
spoor.... en komt, komt, komt. Vandaag heeft die iemand in
weinige minuten duizend kilometer afgelegd. Nog maar één
of twee kilometer en die iemand heeft hem ingehaald....
Half mechanisch trekt hij het andere costuum aan. Hij
heeft de das gestrikt, zijn haar geborsteld, de donkere, slappe
hoed op zijn hoofd gezet. Als hij ook zijn ulster heeft aange%
trokken, kijkt hij in de spiegel.... Hij ziet zijn beeld niet
Mister Zeb en miss Rebecca wachten op mij in het Tabarin.
Mister Zeb, mompelde hij en miss Annabell.... miss Anabell
en mister James....
Als in een droom liep hij de straat op, schreed hij voort
in het licht van de avond door het duizendstemmige lawaai
van de stad. James en Annabell.... Hij wenkte een taxi
„Hotel Astoria". Hij ging naar den portier en zei heel eenvoudig, als sprak hij in een droom....
„Miss Annabell en mister James verwachten mij."
„Miss Annabell en mister James?"
„Mister James uit Baltimore en miss Annabell uit Boston."
„Zijn vertrokken, mijnheer."
„Vertrokken?"
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„Een kwartier geleden zijn ze naar Le Bourget gegaan. Ze
vliegen met het nachtvliegtuig naar Marseille.”
„En ze komen nooit meer terug?"
„Ze komen terug, mijnheer. Over twee dagen zijn ze terug.
Wie mag ik zeggen, dat er geweest is?"
„Over twee dagen ben ik weer hier."
Ze komen terug, ze komen terug, over twee dagen, meer
dan duizend kilometer, komen ze naar hem terug.... In
vijftien minuten is de weg, waarlangs het geluk komt, met
duizend kilometer verlengd.
Komt het, het geluk? Neen, het gaat.
Hij zit in het Negro. Chimpans en tante Oembi besnuf,
felen hem als jonge honden. Ze zijn blij, dat hij weer terug
is. Hij hoort het niet. Ze spreken tegen hem, hij hoort hen
niet.... Ze brengen hem cognac en koffie. Hij drinkt en
proeft het niet.... Annabell en James zijn naar Marseille.
Mevrouw Lenoir, de mooie, slanke negerin zit naast hem,
streelt hem met de droeve blik uit haar mooie ogen, praat
en praat. Hij hoort niets.... Over twee dagen komen ze
terug.... „Als ik geweten had, dat ik zo teleurgesteld zou
worden", zegt de vrouw, „en dat jullie zo mooi bent, jullie,
jonge Afrikanen.... dan zou ik vandaag net zo denken als
Rebecca of Ninette .... Een mens doet alles voor zijn kinderen. Zich mengen! Zich mengen!.... Opdat wij morgen
mooier en verstandiger zijn.... Zich mengen! Zich mengen!
Dumas was ook een halfbloed en wat een heerlijke fantasie!
Ook Poeschkin .... de grote Russische dichter.... ik ben
dol op lyriek, op de schilderkunst .... Zeg Ndschango, wie
was die schilder, die je in het ziekenhuis getekend heeft?
Dat kun jij natuurlijk niet weten.... jij zweefde toen
tussen leven en dood...." Ndschangesi ontwaakte uit zijn
dromen: „André Cogall was dat.... André Cogall, mijn
beschermer en vriend." Hij staat op en wil gaan. Ook
mevrouw Lenoir staat op. „Ga mee naar het Colonial,
Ndschango, het is Donderdagavond." Ze zitten in de taxi.
Mevrouw Lenoir fluistert tegen hem en weent. Ze heeft zo
'n spijt, dat ze een blanke getrouwd heeft, haar kleur en
ras verraden heeft .... De blanken zijn het niet waard..
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het eerste jaar zijn ze geboeid door de exotiek, dan gaat het
nog.... maar later zijn ze gevoelloos als doden .. , . en als
de kleine Poeschkin niet ter wereld wil komen, waarvoor
dan dat alles 2 Waarvoor? Heeft het leven nog zin? „Ja,
het heeft zin," fluistert Ndschango zacht en geheimzinnig,
„het heeft zin."
Ook in het Colonial zegt hij steeds maar datzelfde, terwijl
hij met madame Lenoir op de onstuimige jazzmuziek danst.
„Het heeft zin." Het verdriet van madame Lenoire neemt
geleidelijk af. Ze kijkt al naar de anderen, praat en praat... .
Zie eens, Don José is nog hier.... en mister Haiti. ... en
Toto, ze heeft alweer een nieuwe broche en een nieuw
collier. Er moesten hier geen soldaten komen. Ze ruiken zo
schunnig naar schoensmeer.... Goedenavond! Goeden.
avond! Hij heeft je gegroet Ndschango, zijn hoogheid de
prins. Daar maakt hij al weer een ander het hof .... Moet je
die platinablonde zien. Het moet een hofdame zijn uit
Brussel. Jammer, dat die lieve, kleine Rebecca er niet is.. .. "
Tam!
De koperen bekkens sloegen luid op elkander. Woest sloeg
een grote vuist op de trom. Madame Lenoir zweeg ver.
schrikt. De dans hield op. Hield hij op? Niets hield op. Er
werd doorgedanst. Een meisje stond in de geopende deur.
Zij was juist aangekomen. Vlammend en blank in dofzwarte
zijde. Een brandende kaars in een zwarte luchter. Annabell!
De dansenden drongen alle naar haar toe: de zwarte vrou,
wen, de blanke vrouwen in gedecolleteerde toiletten, de sol,
daten, de portiers, de heren in rok en in smoking. Zij trok
hen allen aan. De lampen aan de zoldering wierpen hun schit ,
terend licht op haar. Ndschangesi's hand gleed van madame
Lenoir's naakte schouder. Hij liet de vrouw midden in de zaal
staan en schreed vlug tussen de dansenden door. Naar de
deur! Toen hij eindelijk voor haar stond, greep hij haar
hand.
„Over tweeduizend kilometer afstand, Annabell.... In
twee minuten zijn twee jaren voorbijgevlogen.
„Ik wist,, dat ik je vinden zou", antwoordde Annabell.
Zij keek hem aan, lachte hem toe, sprak met hem, zoals ze
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reeds jaren met hem sprak. Sinds jaren? Altijd had zij hem
zo aangekeken, tegen hem gelachen, met hem gesproken. Zo
zacht, met half gesloten oogleden, dat zijn bloed kookte....
En altijd hadden ze al zo gedanst, sinds de wereld bestaat.
Zo vrij, zo razend, in dat onstuimige tempo....
„Ik was blij, dat ik met hem weg kon gaan", zei Annabell.
Al het licht trok samen in haar ogen, op haar lippen en op
haar gezicht. Het licht straalde van haar uit en sprak. „Ik
was blij, naar het Zuiden te gaan, naar Marseille.... Een
grote transactie.... Een millioenenleverantie van zeil en
zeildoek. Jij had misschien dezelfde weg genomen.... naar
huis. Misschien was je zelfs nog bij de haven.... Je vrienden
zeiden me, dat je teruggegaan was naar Afrika. De zwarte
ster zou je terugtrekken: vrouw en kind. In Le Bourget was
het, alsof iemand mijn hand greep en mij terugtrok: ga niet!
James, ik zal niet vliegen.... Ik moet in Parijs blijven. Goed
Annabell, als je niet durft, blijf dan hier! Ik ging terug naar
het hotel. Is er iemand voor me geweest? Ik wist, dat jij het
was. Ze wisten je naam niet. Ik ging regelrecht hier naar toe.
Het dansen met jou bedwelmt me! Je brengt me aan de rand
van de zwarte afgrond. Op de zuil van de brug.... 0, als ik
wist, wat je in je ogen hebt! Een zachte, onstuimige hel!"
„Co, Iblis!" fluisterde de jongen. „O, Iblis!"
„Iblis!" fluisterde het meisje. „Jouw Iblis!"
Het huis was leeg. Clamart was leeg en verlaten. Ook buiten het stadje was alles uitgestorven. Ook Parijs was eerla
ten. Slechts zij leefden hier onder de hemelhoge vlammen
van de Eif f eltoren, tussen de hemelse en aardse lichten der
nacht, slechts zij beiden.
Zij keken elkaar aan, verwonderd, huiverend, twee vlam
mende naaktheden. Ze dronken de glans, zogen het licht op,
de glans van het brandende zwart, het zwarte van het
gloeiende wit. Ze vielen op elkaar aan als wilde dieren.
Verre werelden wisselden hun vruchten uit, gretig, onver,
zadigbaar.
Twee werelddelen omarmden elkander in het verlaten huis,
in het huis der verlaten wereld. Het zwarte en het blanke.

-

188

Afrika en Amerika. Het zwarte werelddeel sprak:
„Driehonderd jaren ben ik slaaf. Je handelaren kwamen
bij mij, kochten mijn gespierde zonen, mijn krachtige dochteren. Voor een paar rinkelende, valse paarlen, voor een kleurige, katoenen lap, voor een fles rum namen zij de mooiste en
beste van mijn kinderen. Waar deze betaling niet hielp, daar
hielp je bijbel, het verleidelijk, menselijke woord. Met den
verlosser op de lippen beloofde je de zaligheid, het paradijs
van een nieuw leven. Als wij dat niet begrepen, trok je met
geweer en lasso tegen ons op. Je drijvers hielden de zweep in
de hand, de zweep en het zwaard, zo dreven ze mijn kinderen
van de oevers van de Senegal, van de oevers van de Niger
naar de Ivoorkust, naar de Slavenkust. Mijn dorpen werden
vervuld van ontzetting; jongelingen renden, jonkvrouwen
vluchtten voor de omarming, steeds dieper in het moeras, in
de wildernis, waar slangen, schorpioenen en wilde dieren
huisden. De beesten waren barmhartiger geweest, als de
drijfjacht niet ook de beesten wild gemaakt had. De edele
Portugezen, de ridderlijke Fransen, de trotse Genuezen, de
hoogontwikkelde Hollanders en de liberale Engelsen wed=
ijverden met elkander. Het was een goede zaak en beloofde
duizenden procenten winst. Aan mijn stranden laadden jouw
schepen de schatten der donkere wereld, elfenbeen, stof:
goud, peper, vermiljoen, palmolie. Maar kostbaarder dan alle
schatten was de levende lading, het zwarte ivoor. De slavenhandelaar wreef zich in de handen en richtte dankbaar zijn
blik ten hemel, de ladingmeester, de ruwe kapitein en de
ruige matrozen baden voor ons tijdens de hele reis. Iedereen
was bezorgd voor ons, iedereen bad, iedereen, die procenten
kreeg. Maar ook het gebed baatte niet veel. Wij lagen op het
dek of in de buik van het schip, geboeid, aaneengeketend, de
een ademde de stank van den ander en onze adem was verpest. ... Waar het slavenschip voorbij voer, werd de' zee
mijlenver door onze lijken verpest; zwermen vraatzuchtige
haaien volgden ons. Maar als er van de zeshonderd maar
tweehonderd overbleven, dan was de zaak toch altijd lonend.
In Cuba, in San Domingo, in Jamestown, Bancroft, Carey,
wachtten in spanning makelaars op de lading. En vrome f ar189

mers en femelende mijneigenaren. Zij betastten de spieren
der mannen en het tere vlees der jonkvrouwen,, zij knip,
oogden en smakten met de tong en lieten het geld rinkelen in
de buidel. Voor enige armzalige ducaten kregen zij het tweebenige trekvee in erfpacht, de mooiste teelexemplaren. En
het Afrikaanse mensenvee werkte voor jou, nieuwe wereld,
voor het lichte, voor het verlichte werelddeel. In jouw mijnen
groef het naar koper en goud, zwavel, salpeter en steenkool,
naar al datgene, wat jij voor je macht nodig had, die op geld
en buskruit berust. Het rooide oerwouden en bemestte de
velden met zijn bloed en zweet. Voor jou plantte het gummi,
koffie, tabak en indigo, cacao, rijst en suikerriet. In jouw
fabrieken maakte het de touwen, weefde de zeilen, brandde
de jenever en kneedde het deeg. En als het niet vlug genoeg
was, het zwarte negervee, als zijn meester verdriet had,
omdat er geen regen viel of omdat de prijzen in Cincinnati
daalden, of als de wrede lust in de meesteres ontwaakte dan
werd de aarde dronken van negerbloed en het leed der
negers steeg hoog op tot de wolken. Driehonderd jaren
arbeidden zij voor jou, wenend en bloedend. En als zij hun
vrouwen kusten, deden zij het op jouw bevel. Want Afrika
begon uitgeput te geraken en de concurrenten schreeuwden
om humaniteit. Het slavenschip kan slechts heimelijk zijn
zuchtende, jammerende last vervoeren. Maar daar was
mers de negermoeder, laat haar baren! Laat haar baren tot
zij verrekt. Brengt zij jaarlijks tweelingen ter wereld, des te
beter! Jij keek naar de slaventeelt 't oog van den meester
maakt het vee vet en betaalde met je genadige glimlach.
Tien, twaalf, vijftien zwarte, schreeuwende, krijtende kinde
ren. Al kreperen er ook vijf of zes, er blijven toch altijd een
aantal over. Scholen gaf j e hem niet. Wie van buiten donker
is, moet ook maar van binnen donker blijven. Wij zongen
psalmen, zonden ons halleluj a uit de diepte op en kleurden
het met onze twijfel, met zwarte wanhoop, met ten hemel
stijgend leed. Onze taal hadden wij vergeten. Maar jou taal
verzachtten wij met bloed en smart, met zinloos gelach.
Zo zaten wij aan de oevers van de Missisippi, aan de oevers
van de Orinoko en van de Amazone, zo zaten wij daar en
-
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weenden. Honderd jaren weenden wij, tweehonderd jaren
driehonderd jaren. Uit onze stuiptrekkende lichamen steeg
een rhythme op, uit ons wenen gezang. Jij leefde alleen voor
je zaken, je zocht rente en winst, zag niets en hoorde niets.
Steeds verdiende je, won je aan de beurs, zelfs als je
verloren had. Je werkte rusteloos, richtte pyramiden op
van koffie, rijst en goud, bouwde wolkenkrabbers en beurs
tempels. Wij brachten het materiaal, wij leverden de
kalk voor de stenen: tranen, zweet en bloed; speeksel
uit onze mond, merg uit onze beenderen. En toen er bij ons
niets meer te halen was, spuwde je ons in het gezicht, nam
je het stuiptrekken van ons lichaam als dansrhythme. En wij
namen onze harpen van de wilgen en acacia's, sloegen op de
trommel van onze smart en zetten de schetterende saxofoon
aan de mond. Hoe zouden wij schone liederen zingen, als wij
zo vertoornd en treurig zijn? Zingt maar! Vrolijk en treurig,
toornend en spottend! Maar pas op, dat de spot zich niet
tegen jou zelf richt.... Je zag, dat de neger nog iets bezat,
dat jij bij de grote drijfjacht, bij het eeuwige zoeken en jagen
verloren had, dat jij op de beurs onherroepelijk verspeeld
had.... ziel noemden het je oude schrijvers; de jongeren
hebben geen woord meer daarvoor. Geef op neger! Toen
zongen wij de bijbel, innig, zacht, met fluisterende stem. Wij
speelden jazz, zonder heldenpose en zonder plechtigheid:
grappig, dwaas, weemoedig, met stormachtige hoon en storm=
achtig vreugdeleed. En jij danste. De zaken gingen goed. Je
danste. De zaken gingen slecht. Je danste. En als je wild
werd, trapte je met je laarzen op onze instrumenten en bond
ons een touw om de nek, omdat onze stem de mens in jou
wakker geroepen had. Daar wilde je niet van weten. Je
wilde...."
„Stop!" riep het blanke werelddeel. „Nu heb ik het woord.
Driehonderd jaren was je mijn slaaf. Ik beval je te werken
op de aarde en onder de aarde, ik beval je, het vuil en het
bloed van mijn laarzen te poetsen. Het was niet in je nadeel,
dat je leerde mijn werktuigen te hanteren. Ginds zou je
je lui hebben uitgestrekt in de zon, zou je gewacht hebben
tot de bananen je in de mond vielen, tot de apen de vruch=
,
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ten van de broodboom en van de cocospalm naar beneden
wierpen en je brede neus nog platter maakten. Ik heb je ook
geslagen, maar alleen omdat je van nature lui en traag bent.
Ik moest je met de zweep slaan, tot je bloed vlugger stroomde, je voeten en handen vlijtiger werden. Wild of half wild
was je, toen ik je overbracht. Ik heb je veredeld door arbeid
en onderdrukking. Want arbeid en onderdrukking veredelen.
Al deed ik je ook vaak pijn, ik was toch ook bezorgd voor je.
Ik zond je den chirurg, als je ziek was. Pleister en verband
legde ik op je wonden. Ik gaf je woning en voedsel, opdat je
niet te klagen had. Ik heb je weggerukt van de moeder.
borst? Maar ik bracht ook je vrouw over, opdat je de nachten met haar delen kon. En de nachten zijn aan de Missisippi
en aan de Amazone-rivier, in Virginië, Georgië en Texas, in
Zuid- en Noord:Carolina even donker als in Afrika. Andere
sterren spande ik aan het firmament, een andere legerstede
gaf ik je om uit te rusten. In plaats van je lallen en brabbe'
len gaf ik je een taal, opdat je van Alaska tot Kaap de
Goede Hoop aan alle oren je leed zoudt kunnen klagen. Ik
gaf je gelegenheid om te zien, te leren, om ervaring op te
doen. En terwijl er thuis vierhonderd jaren lang niets in je
veranderd was, rijpte je bij mij tot mens. Naakt was je, toen
ik je bracht, had geen kleren aan je lijf. Nu draag je schoenen
en hoed, een gestreken hemd en een rok, gaat naar de
schouwburg en naar de bioscoop, luistert naar de radio, rijdt
met de tram en met de autobus. Je danst op het toneel en op
de parketvloer, slaat de trommel en de houten simbaal, blaast
op hoorn en fluit. En vergeet niet: nimmer heb ik met honden
en drijvers jacht op je gemaakt, zoals ik in mijn bergen en
bossen,. in de prairi's en de pampa's op dat koperkleurig wild
joeg, dat gemener en wraakzuchtiger is dan jij, maar dat in
de mijnen en op de suikervelden, bij het rooien van bomen en
bij het katoenplanten reeds na twaalfurige arbeid uitgeput in
elkaar zakte. Jij had prachtige spieren, stevige, lenige
rugwervels. Jij hield het ook achttien uur uit. Daarom
waardeerde ik je. En ik voedde je op en onderrichtte je,
zoals een vader zijn kind, zoals een meester zijn leerling.
En toen je eindelijk alles kende, maakte ik je ook vrij. Drie
,
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honderd jaren was je mijn slaaf, maar zeventig jaar geleden
voerde ik strijd tegen mijn eigen zonen, omdat ze je niet
vrij wilden laten. Ken je de naam van Abraham Lincoln en
weet je hoe bloedig de strijd was tussen Noord en Zuid?"
„Ik weet het", antwoordde het zwarte land. „Lincoln was
een edele blanke, doch niet hij riep het Noorden te wapen,
maar de beurs. Lincoln begon zijn heerschappij door de sla=
eenhouders in het Zuiden de hand tot vrede te bieden. Maar
de beurs was strijdlustiger. Het Zuiden drukte door dumping
de prijzen. Waar moet dat heen, mijne heren, als jullie maar
voortgaat met goedkope arbeidsautomaten te werken en het
Noorden hoge arbeidslonen moet betalen. Niet om ons wel
zijn ging het, het ging om het zijn of niet-zijn van Amerika.
De economische wereldheerschappij van Amerika stond op
het spel. De heilige oorlog voerde je terwille van de wereldprijspariteit van je producten. Die pariteit overwon en
maakte ons vrij, gaf ons vrijheid en rechtsgelijkheid. We zijn
dus gelijk, gelijk voor God en de mensen. Maar zijn wij gelijk
voor den huiseigenaar, die ons de kelder van het huis niet
verhuren wil, als jullie de rest van het huis bewoont? Zijn
wij gelijk in de trein, waar de conducteur ons de coupé uit=
jaagt, waarin de blanken zitten met hun fijne reukzenuwen?
Zijn wij gelijk in de scholen, in de ziekenhuizen, voor de gerechtelijke autoriteiten? Onze leraren, dokters en juristen
slaat men de deur voor de neus toe: voor honden en negers
is de toegang verboden! En zijn wij gelijkgesteld voor jullie
rechters, die jullie zonen laten lopen wanneer zij moorden
en ons opknopen, omdat wij liefhadden? Je spreekt van
Lincoln. Denk maar aan een andere van je grote voorvadederen, die haast net zo heette, alleen was zijn naam nog
korter, één lettergreep korter, Amerikaanser: Lynch. John
Lynch uit Carolina verhief de volkswoede tot een ongeschreven wet. Die volkswoede richtte tweehonderd jaren lang
over den slaaf, die zich ook maar een ogenblik tegen zijn lot
verzette. En die volkswoede richt ook nu nog steeds over
den vrijen dienaar, die in goddelijke zelfvergetenheid zijn
blik op jouw dochteren richt. Thans zijn wij geen slaven
meer. De aanduiding is een graad minder: wij zijn het perso.
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neel. Het personeel stinkt, het personeel is vuil, maar onze
vrouwen wassen en bleken jullie lijfgoed, zij bereiden jullie
spijzen, die de manlijke en vrouwelijke zwarte bedienden
serveren. Onze dochteren verzorgen jullie kinderen van
vroeg tot laat, rijden hen rond in nieuwe wagens, maar
's avonds stuurt men hen naar het ghetto terug, opdat zij
met hun adem zijne majesteit de blanke baby niet verpestten. Maar als het negermeisje moeder wordt, als haar de
een of andere zwarte, arme drommel tot moeder gemaakt
heeft, dan komt de krachtige, zwarte moederborst de blanke
spruit ten goede. De blanke moeder bezoekt de f ive:o'/clock
tea's en danst uit weldadigheid, opdat het zwarte zoogzusje
in het vondelingenhuis haar melkfles krijgt. Gelijk zijn wij?
Gelijk? Belachelijk, blanke broeder, belachelijk!"
„Het is niet waar, zwarte broeder, het is niet waar! De
liefde trekt aan en stoot af, kust en slaat. En zij moordt ook,
de gekrenkte liefde. Ik heb je teruggestoten, geslagen. Maar
ik heb ook toegegeven aan de aantrekking, heb je gekust.
Niet alleen de zwarte, arme drommel minde je dochters. Ook
ik had hen lief. Heimelijk omarmde ik hen in de schaduw
der struiken, in de donkere nachten en vermengde zo het
zaad in de mensentuin Gods. Jij plantte je voort en verme,
nigvuldigde je. Duizendmaal honderdduizend zijn jullie in
aantal, jullie zwarten, en nog meer. En duizendmaal honderd,
duizend is het aantal der half zwarten en nog meer. Nieuwe
rassen heb ik geschapen, nieuwe kleuren, nieuwe lijnen; je
mond werd menselijker, je neus fijner, je haar zachter. Ik heb
duizenden vlotte mulattenjongens verwekt, ik heb het edele
bruin der meisjes op het palet gemengd. En als ik je verliet
en als ik je na de liefdesdaad bespuwde en je met voeten
trad, dan was ik het, die in jou de verbittering, die in jouw
zacht gemoed het oproer wekte. En als ik je nu sla, krenk en
je opnieuw onderdruk, dan verweer ik me slechts. Wetten en
kanonnen heb ik tegen je uitgevonden; jouw woordvoerder
en verdediger echter is de negermoeder, die legers van stem=
gerechtigden en soldaten ter wereld brengt om mij te bestrij=
den. Jou kan men niet vernietigen. Oerkracht sluimert in -je.
Jij overwint de zware eeuwen zoals een ander de minuten.
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Nu wapen je j om de heerschappij te veroveren. Als je eenmaal de macht hebt, zal ik jouw slaaf zijn. Wat heb ik van
jou te verwachten, als ik onder jouw laarzen kom? Genade
zeker niet. Is het niet waar, zwarte reus?"
„Niets daarvan is waar, niets.... Als je mij liefhebt en ik
jou liefheb, dan is het niet waar, dat je mij enig leed hebt
toegevoegd. Nimmer heb je dat gedaan. Heers ik of heers
jij? Wie bemind wordt, die heerst, wie zelf bemint, wordt
slaaf. Bemin me, opdat ik ook jou beminnen mag en wij
zullen heerschappij en slavernij met elkaar delen. De aarde
is groot, de arbeid eindeloos. Bespuw mij niet, als je me een:
maal bemind hebt. Laat ons naar buiten gaan, naar het koren=
veld, met de sikkel in de hand en de zeis op de schouder,
laat ons gemeenschappelijk oogsten, gemeenschappelijk de
fabriek ingaan en tezamen de steiger beklimmen! Laat ons
een wereld opbouwen, die de hebzucht en de haat overwonnen heeft. Jij leerde mij werken, ik leer jou liefhebben, dan
sen en zingen."
Het meisje sloeg haar armen om de hals van den zwarte.
Zij zag hem aan, keek en keek en sloot toen de ogen.
„Je ging in de dood, omdat je mij liefhebt en je kwam
terug uit de dood om mij lief te hebben. Ik haat ze, ik ver=
acht ze. Allen willen ze wat van mij. Ieder wat anders. Dat
andere was altijd meer dan mijn schoonheid, mijn lichaam,
mijn overgave. De één wilde geld. Daar! Mijn geld! De ander
wilde een toekomst. Ik gaf hem een toekomst. De derde wilde
kracht en moed. Hier: kracht, moed, levenslust! De vierde
begeerde een muze. Ik kus je op het voorhoofd, bemin mij
maar. De vijfde wilde mij voor zijn verwarde gedachten winnen. Ik geef mijn wereld, mijn logica, alles.... De zesde, de
zevende, de tiende.... Nimmer zullen zij voor mij iets betekenen. Never, nevermore! Maar jij moet bij me blijven! Jij,
sterke, zwarte mens. Jij alleen, die nooit méér wilde dan mij
beminnen. Niet waar?"
„Ik wilde jou liefhebben", fluisterde de jongen en bedekte
met zijn zwarte hand de naakte, kleine borst van het meisje.
„Ik heb geen geld nodig. Geen rijk leven. Geen Parijs,
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geen New York, geen Europa, geen Amerika. Jou heb ik
nodig. Daar, alleen daar heeft het leven zin, waar jij bent.
Nooit ga ik meer van je weg. Nooit meer. Nooit zal ik je verlaten. Nooit! Nooit!"
Onstuimig vielen zij op elkaar aan en namen bezit van
elkaar. Twee verre werelden ontmoetten elkander en hadden
elkander lief.
De zon kwam eerst tegen de middag in hun kamer. Het
licht sloop door de reten van de vensterluiken en danste
geruisloos langs hun bed.
De jongen keek in het licht en lachte. Het meisje keek naar
het licht, stond op en rekte zich.
„Ik heb honger."
Zij ging voor den jongen staan en lachte hem toe met bijtgrage tanden.
„Heb je het niet gehoord: ik heb honger!"
De jongen sprong op.
„Lal ik wat halen?"
„Jawel, garçon. Oesters. Brengt u me oesters. ik wou oes%
ters hebben. En dan, kellner .... "
Zij greep den neger bij de hand. „Ben je dol? Wil je j
aankleden? Weggaan van me en niet meer terugkomen? Je
blijft hier, tot mijn laatste ademtocht blijf je bij me! Tot aan
het graf."
„Tot aan het graf!" fluisterde de neger ontroerd.
Het meisje omarmde hem onstuimig en bedekte zijn ge:
zicht met kussen. „Heb jij geen honger, kannibaal?"
„Neen, ik niet."
„Je hebt je natuurlijk aan mij verzadigd."
„Ik heb me aan jou verzadigd."
„Wil dat zeggen, dat je genoeg van me hebt?"
„Ik heb niet genoeg van je."
„Mijn God, wat ben je dom. Er is hier heerlijke Bordeaux.
Wil je wijn drinken? Maar als jij Frankrijk ook verafschuwt,
mag je ook geen Bordeaux drinken."
„Ik verafschuw Frankrijk niet. Ik houd van Frankrijk."
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„Is Frankrijk dan zo goed voor jullie, lelijke vrouwenmoor=
denaar?”
„Frankrijk geeft ons alles."
„Geld, vrijheid, schone vrouwen."
„Jou, Annabell."
Annabell lachte, zette de wijn op de tafel en een schaal
met theegebak. Ze stiet met hem aan en dronk.
„Zeg!" riep ze. „Laat me je grote mond kussen. Die krach=
tige mond!" Ze liep naar het venster en trok het rolgordijn
omhoog. „Bij licht ben je nog veel mooier." Ze liep naar het
andere raam en wierp de luiken open. Ze keek naar buiten.
„Die kerel!" fluisterde ze en deinsde achteruit. „Die kerel
staat alweer te loeren."
„Wie dan?" vroeg de jongen strijdvaardig en stapte naar
het venster.
„Ben je waanzinnig?" schreeuwde Annabell en trok hem
terug. „Waag het niet, je te laten zien en nog wel zo! Als hij
je gezien had...."
„De man met de wandelstok!" zei Ndschangesi zacht.
„De man met de wandelstok? Londres van Pinkerton. Die
is hier om mij te bespieden. Die schoelje weet alles."
Ze kleedde zich haastig aan. Zenuwachtig praatte ze
verder.
„Wat is het vandaag, Vrijdag of Zaterdag?
Wat zeg
je? Gisteren was het Donderdag? Makkelijk gezegd. Wan
neer was gisteren? Die gesloten vensterluiken. Jouw verplet,
terende kracht. De zwarte opium.... Kom, kus me.... Je
bent onvergetelijk.... Goed, goed.... ik moet me haasten.
Moet voor een uur naar Parijs. Ik heb honger als een paard,
alsof ik in twee dagen niets gegeten had.... Een mooie ge
schiedenis, als het vandaag Zaterdag is. Ik hoop maar dat
het Vrijdag is. Sluipt die spion nog altijd om het huis?"
Zij bekeek haar gezicht in de spiegel, poederde en
schminkte zich, haalde de schouders op.
„Hij kan naar de hel lopen. Laat hem loeren als hij niets
beters te doen heeft. Dat is mijn landgoed. Ik zal hier komen
als het mij behaagt en weggaan als het mij behaagt.... Je
hebt me mooi toegetakeld, zwarte mephisto. Kijk eens, hoe
,
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vermoeid ik er uit zie! Wat een vreselijk verfomfaaid gezicht.
Wat mompel je daar? Ik ben heel mooi? Ja, ik zal weer
mooi zijn, als ik van jou genezen ben.... Omarm me nog
eens! Verpletter me! Vermorzel me! Wild dier! Wild dier!..
Niet zo heftig! Nooit zal ik van jou genezen!.... Ik geloof,
ik ga nog huilen en bederf de mooie schmink op mijn gezicht.
Als het niet zo hartverscheurend was, afscheid van je te
nemen...."
Ze greep de hand van den jongen, streelde die, legde toen
haar eigen hand naast de zijne.
„Zwart'wit! Wat past dat goed bij elkaar." Ze kuste zijn
hand, beet in zijn vingers.
„Wat zijn je vingers smal! Nu zie ik pas, dat je schedel
spits toeloopt. Jullie bent toch een edel ras, jullie negers!
Echte aristocraten naast al die raszuivere rondschedels!"
Zij nam de ring met de rode steen van haar vinger en
schoof hem aan de pink van den neger.
„Die moet je dragen. Begrepen? Je hele leven! En als je
dood bent ook!"
Ontsteld keek hij haar aan.
„Wil je hem niet? Geef hem terug! Neen, geef hem maar
niet terug. Wees maar niet bang, ik verlaat je niet. Geloof je
me niet? Moet ik het je op schrift geven?"
Ze opende haar tasje, zocht er in. Ze scheurde een blad uit
haar blocnotes, schreef haastig enige woorden:
„Vurig, zwart tropendier, mijn mooie, sterke zwarte, nooit
zal ik je verlaten. Annabell." Ze legde het blad voor
Ndschangesi neer.
„Nu geloof je me toch eindelijk? Ik verlaat je niet. Alleen
dit keer.... Voor een klein uurtje, hoogstens voor twee
uur.... Tegen de avond ben ik terug. Ik moet me verkleden.
En dan heb ik nog wat te doen in de stad. James komt mis=
schien naar Parijs. Als het Zaterdag is, is alles uit. Was het
maar Zaterdagavond! Ik stuur een telegram naar Boston:
Good bye! en ik ga met jou naar de Galapagos-eilanden.
0, o! Laat me los! Je tropenlucht maakt me dol...."
Ze maakte zich uit zijn omarming los en trok vlug haar
mantel aan. Toen zette ze haar hoed op en snelde naar de
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deur. Ze bleef staan en zei haastig: „Kleed je toch aan; je
zult nog kou vatten zo. Maar waag je vooral niet naar buiten!
Laat hij je niet zien! Die Londres, die man met de wandelstok
beloert het huis. Tegen de avond ben ik weer terug. Van
avond op zijn laatst. Zonder jou kan ik niet leven, zou ik
krankzinnig worden. Wat ben je mooi en sterk! Nietwaar,
je hebt me lief? Kom hier en kus me! Jij bent de enige, de
enige, de enige! Mijn God, wat is het moeilijk, van hier weg
te gaan!"
Ze sloeg de deur achter zich dicht en trippelde met ner
veuze, harde stappen de trap af .... Men hoorde, hoe ze de
deuren sloot, langs het tuinpad voortrende, de motor liet
aanlopen. Knarsend ging het hek open wie opende het? —
en de wagen suisde weg.
Hij stond midden in de kamer en luisterde met ingehou
den adem. Hij waagde het niet, naar het venster te gaan. De
man met de wandelstok loopt voor het huis heen en weer en
kijkt omhoog naar de ramen. Annabell wil, dat die hem niet
ziet. Monsieur Londres van Pinkerton. Halt! Dat is toch die
mijnheer, waar Victor het zo druk over had. Die mag hem
toch niet zien!
Langzaam, als in een droom, kleedde hij zich aan. Hij keek
voor zich uit. Wie glimlachte daar tegen hem? De glimlach
welde uit zijn hart. Een zalige geur steeg op. Het was
een zijden doekje, dat Annabell in het Colonial in zijn
binnenzak gestopt had. In de hoek van het ragfijne doekje
twee grote letters: A. B. Annabell's naam is het begin van
alle kennis: A. B. Hij zoog de lucht en de geur in, die haar
lichaam in de kamer had achtergelaten en sprak zacht met
zichzelf.
„Tegen de avond is ze weer hier. Tegen de avond is ze
hier. Tegen de avond, Ndschango."
Een zalige, verheerlijkte glimlach speelde over zijn gelaat.
,
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Tegen de avond was Annabell nog niet terug. Ook
's avonds kwam ze niet. Het was al donkere nacht. Voor het
huis liep niemand meer heen en weer, noch monsieur Lon,
dres, noch iemand anders. Zij kwam niet. De gaslantaarns
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dutten in. Ook de sterren gingen slapen. Zij kwam niet.
Ndschangesi zat aan de tafel. Hij keek naar de brief, keek
naar de ring met de rode steen aan zijn vinger, peinsde en
peinsde. Hij verwachtte Annabell. Ze had hem beloofd, hem
nooit te verlaten. Had beloofd, terug te komen. Er moest iets
gebeurd zijn, dat zij er nog niet is, maar er is geen ongeluk
gebeurd. Dat zou hij moeten voelen. Zij zal tegen de avond
terugkomen. Als ze gisteravond niet kon komen, vanavond
komt ze beslist.
„Tegen de avond beslist", fonkelde de rode steen in de
ring enigszins ongelovig.
Tegen de avond.... tegen de avond.... tegen de avond...
beslist.
Beslist?
Heel beslist.
Hij verdroeg die opwindende dialoog niet langer. Hij trok
de ring van zijn vinger en liet hem in zijn zak glijden. Hij
staarde naar de harde, overtuigende letters op het papier en
wachtte weer met geloof in het hart.
Tegen de avond hoorde hij voetstappen op het grind. Een
sleutel knarste in het slot. Er komt iemand de houten trap
op. Is zij het het? De deur ging op en voor hem stond hijgend
en bleek André Cogall.
„Ze is naar huis gegaan", zei hij zonder enige inleiding.
„Vanmorgen is mister James teruggekomen. Ze zijn recht
streeks van Le Bourget naar Cherbourg gevlogen. Om twaalf
uur vertrok de ,Quebec'. Ze zijn al onderweg naar Amerika."
„De ,Quebec'?" stamelde Ndschangesi verbluft. „De
,Quebec'?"
„Ja, de ,Quebec'. Ken je dat schip misschien? Voordat ze
vertrokken, is ze nog bij me geweest. Als ik helemaal here
steld ben, moet ik naar Amerika komen om haar portret te
schilderen. Ik moet ook hun woning inrichten in Baltimore.
Annabell heeft me de sleutel gegeven. Ze zei, dat je hier
opgesloten was en vroeg me of ik Victor wilde sturen om je
te bevrijden. .Ik ging maar liever zelf. De buitenlucht heeft
me goed gedaan. Ik ben gekomen, opdat je niet langer zoudt
wachten en je niet ongerust zoudt maken. Opdat je geen
200

gekke gedachten in je hoofd haalt of dolle streken begaat. Je
moet het nemen, zoals het is. Ze zei: naff! en ging weg."
„Zei ze: naff?" vroeg hij ontsteld. „Zei ze: naff?"
„Ja. Wat zou dat? Zij had genoeg en wij hadden ook ges
noeg. Zij is weg en wij leven verder, nietwaar?"
De jongen haalde diep adem. De schilder gaf hem een arm
en nam hem mee naar buiten. Cogall voelde, hoe Ndschangesi
over zijn hele lijf beefde, maar hij deed, alsof hij het niet
merkte. Voor het huis stond een taxi, hij duwde hem er in.
Ndschangesi liet zich leiden als een kind. Naf f ! .... Door
het raam van de auto keek hij naar de andere kant van de
straat, hij huiverde en stamelde onthutst:
„Monsieur Londres! Hij heeft me gezien, monsieur
Londres!"
„Wie is dat, monsieur Londres?"
„Daarginds staat hij."
De schilder zei tot den chauffeur: „Rue Michelet 18b",
bood Ndschangesi een cigaret aan en gaf hem vuur. Hijzelf
rookte niet. Hij maakte een handbeweging, alsof hij de rook
verjagen wilde.
„Wie je ook gezien mag hebben, jou kan het geen kwaad.
Zij zal alles netjes vergeten en ontkennen. Naf f ! En als mister James iets mocht vermoeden, dan geeft mister Papa een
paar honderdduizend dollar bruidsschat meer en de wereld
draait verder."
,,Naf f ! heeft ze gezegd!" fluisterde de jongen. „N af f ! heeft
ze gezegd!"
Toen ze thuis uit de lift stapten, gaf Cogall hem een arm
en liet zich door hem naar zijn woning geleiden. Hij voelde
nog steeds de opwinding van den neger en toen ze door het
atelier gingen, leek het of hij nog erger beefde. Cogall deed
zijn best op onverschillige toon te spreken.
„Nu, dat uitstapje vandaag was toch wel wat gewaagd. Ik
voel het nog in mijn knoken. Als de dokter het hoort, zal hij
me stevig op mijn kop geven." Hij zonk in de leunstoel en
haalde zwaar adem. „Ik zou graag willen, dat je bij me bleef.
Victor heeft vandaag vrij. Die brave jongen is al twee weken
niet in de frisse lucht geweest. Lucy, zijn vriendin, mop=
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perde al. En niet zonder reden. Niet? Je blijft bij me, Naftali,
mijn jongen? Een zieke mag je niet alleen laten."
Met een fijne glimlach bespiedde hij het as-grauwe gezicht
van den neger. De jongen antwoordde met een vermoeide
blik: ja, hij blijft.
„Ik begin te geloven, dat jullie mooier zijn dan wij. Ook
jullie vrouwen zijn mooier. In de kleur van de blanken is
geen diepte. Die smalle neus en die kleine mond vervelen
me al lang. De langwerpige ogen en wenkbrauwen, het rode
oorlelletje, de gegolfde haren: limonade, filmkitsch. In het
schoonheidsinstituut gefabriceerde sexappeal. Dat wenende
jonge meisje in het ziekenhuis en die negerin met de diepe
smart in de ogen waren veel origineler. Als ik maar wist, wie
die negerin is! Ik wilde haar aanspreken, maar de situatie
veroorloofde het niet. Morgen kom ik toch terug, dacht ik.
Maar toen overviel me die verdomde ziekte."
Ndschangesi glimlacht vermoeid. „Ik weet het wel, het
was mevrouw Lenoir. De vrouw van een blanken Fransman."
„Dat is prachtig!" riep Cogall geestdriftig. „Je moet haar
zeggen, dat ze me interesseert.... Niet maar zo.... Ik wou
haar schilderen. Ik heb de negers nu pas ontdekt. Ik heb de
goede kleur voor jullie gevonden.... Die zachte, donkere
smart in haar ogen en op haar gezicht. Die zachte glimlach
en het oudtestamentische Gehenna achter die glimlach! Als
ik dat alles nog eens vast kon leggen!"
Ndschangesi beloofde, mevrouw Lenoir te zoeken.
„Goed", zei Cogall, maar hij was niet meer zo enthousiast
als tevoren. „Maar eerst moet ik uitrusten. Er is niet zo'n
haast bij. Over een week, over twee weken. Als ik helemaal
hersteld ben. 't Is niet zo'n makkelijke taak. Daarvoor is de
hele mens nodig. Heb je geen slaap?"
De volgende morgen kwam Victor binnen en André Cogall
zei: „Wel, Victor, nu heb je twee dagen gehad om je uit te
razen, nu mag Naftali wel eens vrij hebben." Hij wendde zich
tot hem en zei: „Je kunt uit die kast wel een fatsoenlijk pak
nemen. Een gentleman kan overdag niet in smoking gaan
wandelen."
„Ik heb toch costuums", zei hij en moest glimlachen.
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In het Atlantis-hotel ontving Hayes hem met ongewone
vriendelijkheid. De heren waren erg kwaad geweest, dat hij
er twee dagen voor zijn vertrek vandoor gegaan was, terwijl ze alles al in orde gemaakt hadden. „Ze zeiden, dat het
ook maar beter was, dat u hier bleef. Zo iemand konden ze
daarginds niet gebruiken."
„Zeiden ze dat?" vroeg hij verschrikt.
Hayes maakte een minachtend gebaar. Hij moet zich dat
niet aantrekken. Hij ,zelf vond het best, dat Ndschangesi niet
mee ging naar Amerika. Wat ze daar willen is toch niets als
waanzin en misdadigheid. Er is maar een enkele manier om
het negervolk gelukkig te maken: als men het een koning
geeft. „Maar daar spreken we nog wel over, mister
Ndschangesi.... De kamer is tot het eind van de week be.
taald." •
Hij ging naar boven en voelde wroeging, dat hij zijn vrien/
den bedrogen en verlaten had. Wat was Sam toch goed voor
hem geweest en ook mister Zeb en de kleine Rebecca. Ook
zij zeggen nu: naff, genoeg van Ndschangesi, zo iemand
kunnen we niet gebruiken. Allen hebben hem verlaten. En
als hij er goed over nadenkt, begint ook monsieur Cogall
zich van hem terug te trekken. Omdat hij ook van Annabell
houdt.
Op de tafel ligt een brief. Lange, dunne, krachtige letters,
met violette inkt geschreven. Engels en Frans. „Aan mijn
broeder Ndschangesi". Dat kon alleen Rebecca geschreven
hebben. Ja, het was van haar. Merkwaardig! Alsof ze hier
zat en hem met haar grote, wijd geopende ogen aankeek.
Haar fijne, donkere stem spreekt tot hem door de slanke
letters. Verwijtend en ook enigszins vertoornd.
„Waarde vriend en broeder. Papa is zeer boos op je en ook
dokter Sam is zeer boos. Ze hadden een kaart voor je geno
men voor de ,Quebec'. Die kostte veel geld en toen was je
weg. Het vertrek konden we niet meer uitstellen; we hadden
het al een keer voor je uitgesteld. Sam zei tegen Papa: Dat
is Afrika! Dat onbeschaafde volk zal ons nog heel wat te
doen geven. Ja, beste vriend, ook jij moet weten, dat je niet
alleen op de wereld bent. Je hebt honderdvijftig millioen
,
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zwarte broeders en ook de anderen, die niet zwart zijn en
lijden, zijn je broeders. Wie mens zijn wil, voor die is disci
pline eerste plicht. Denk daar over na en als je naar Amerika
wilt komen, schrijf dan. We zullen dan je kaart op een ander
schip laten overschrijven.
Een kus van je zuster Rebecca."
-

Hij leest de brief nog eens en nog eens. Zeb is boos op hem
en Sam ook, maar Rebecca roept hem. Hij ziet het strenge
gezichtje van het meisje, hoort haar verwijtende stem. Zij is
er en zij is er toch niet. De discipline, zegt hij tot zichzelf.
Discipline is de eerste plicht. Rebecca zal wel gelijk hebben.
Hij heeft honderdvijftigmillioen zwarte broeders. Als men
dat weet, is men niet meer alleen. En ook de anderen, die
lijden, zijn zijn broeders. Wie zijn die anderen? Lijdt hij ook?
Nu niet meer. Maar wie mens zijn wil.... hij leest het nog
eens .... voor die is discipline eerste plicht. Maar wat be
doelt zij daar mee: discipline? Wat zou het mooi zijn, als ze
samen waren en zij hem dat uitlegde. Moet hij naar Ame
rika? Amerika is Baltimore! Wat zoekt hij in Baltimore?
Annabell heeft gezegd: naff. Hij moest de brief beantwoorden, maar dan moet hij eerst weten, wat er in staat. Wie
mens zijn wil.... denk daarover na....

-

-

„Eindelijk ben je verstandig geworden, Ndschango", zei
Kauwi. „Het is heel goed, dat je niet naar Amerika gaat. Je
bent een Franse neger. Een zwarte Fransman. In Amerika is
de neger maar een stiefkind."
Ndschangesi antwoordde niet en ook Boeboeloe kreeg
weinig antwoord toen hij opmerkte, dat Ndschangesi blijkbaar toch veel van Longologa en het kind hield. Als hij in
Parijs of in Banza Ntombo een gezin wilde stichten, was het
toch altijd beter in Parijs te blijven of naar Banza Ntombo
terug te keren. Wat had het voor zin, naar New York te
gaan en zich zo ver van de twee middelpunten der wereld
(van Parijs en van Banza Ntombo) terug te trekken. Hij ant,
woordde slechts, dat hij er voorlopig niet aan dacht, naar
Banza Ntombo terug te keren.
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Hierop gingen Kauwi en Boeboeloe met hem naar Ibrahim,
die nu nog maar achttienhonderd francs voor zijn zaak vroeg.
„Het is geen geld", fluisterde Kauwi hem toe. „Ibrahim's
zaak is een goudmijn."
Hij verlangde die Parijse goudmijn niet. Hij dacht aan
Rebecca's brief en aan de ,Quebec', die hem Annabell en
ook Rebecca ontvoerd had.... Misschien ontmoeten ze
elkaar op het schip. Misschien spreken ze ook Engels met
elkaar. Ibrahim aarzelde al, of hij ook van die achttienhor
derd nog wat moest laten vallen. Toen bedacht hij zich plot=
seling en zei: „Een week zal ik wachten. Als jullie dan nog
niet beslist hebt, kost het tweeduizend en geen centime minder. Ik zou de zaak liever aan een neger overdoen, maar als
de neger zaagsel in zijn hoofd heeft in plaats van hersenen,
dan geef ik het aan een Arabier."
Daarna stond Ibrahim op en ging weg.
Ndschangesi was blij, dat de zaak zo verliep, maar Kauwi
werd boos en zei:
„Ik geloof, dat het herenleventje jou naar het hoofd is
gestegen. Ik ben ook een mijnheer, maar ik werk toch. Je
moet leren, wat discipline is, beste jongen."
Bij het woord discipline spitste hij de oren. Graag had
hij Kauwi gevraagd, wat dat eigenlijk betekent, discipline.
Maar ze gingen uiteen en zo kwam hij er niet toe. Hij begon
te vermoeden: discipline is, als je iets doen moet, waar je
geen zin in hebt. Neen, hij heeft geen zin in die zaak van
Ibrahim. Hij heeft helemaal geen zin hier in Parijs te blijven.
Hij heeft toch een passagebiljet, dat men maar hoeft te
laten overschrijven en in Amerika wachten ze op hem. Iedereen is nu in Amerika, in Harlem, in Boston, in Baltimore....
In Baltimore zal hij doen, wat hij doen moet en waar hij zin
in heeft. In Baltimore zal hij werken en zich voor zijn grote
taak voorbereiden. De grote taak, zeiden Rebecca en Zeb
altijd en Sam ook. Hij weet al weer niet wat dat is, maar als
ze bij hem waren, zou hij het weten. Hij moet het toch weten.
Steeds meer dacht hij aan Rebecca, hij miste haar. Annabell
had hem wakker geschud. Maar Rebecca geleidde hem door
de donkere gangen, maakte licht om hem heen. Zij verhief
,
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hem tot mens. Discipline, Ndschango, discipline.
Hij ging naar Boeboeloe: „Leen me dan maar het geld,
Rebecca wil, dat ik werk. Ze zegt, geld verdienen is de eerste
plicht."
Toen de zaak met Ibrahim geregeld was, ging hij naar
Hayes en nam nachtwerk aan van negen tot twaalf.
Nu poetst hij voor iedereen de schoenen aan het Gare du
Nord, dankt voor iedere franc fooi, die hij in Atlantis krijgt,
denkt voortdurend aan Rebecca. Dat kleine meisje heeft hem
op de goede weg gebracht, die weg is zo lang als het leven
zelf. Nu stuurt ze hem een prentbriefkaart uit New York:
een reusachtige vrouw heft een grote fakkel ten hemel. Die
fakkel belicht ook zijn weg. Ze schrijft geen woord over het
passagebiljet. Mister Zeb heeft waarschijnlijk het geld daarvoor al teruggekregen. Dat is maar goed ook. Als hij gaat,
gaat hij voor eigen geld. Rebecca zal zien, wat er uit hem
gegroeid is, sinds zij weg is.
Nu schrijft ze: „Hartelijke groeten uit Harlem. Wij allen
denken in liefde aan je. Rebecca" Ook dat weer zo verstandig! Hartelijke groeten! Altijd weet ze precies, wat ze schrijo
ven moet. Wat zit er toch veel in dat kleine negerkopje! Wat
mooi en liefdevol is haar handschrift. Hij zal haar antwoorden. Ook op haar vorige brief had hij al willen antwoorden,
ze had immers al het adres geschreven: New York, Noord,
135e straat, nummer 7, 13e etage, C. Maar hoe moet hij haar
schrijven met zijn gebrekkige handschrift? Rebecca heeft
les gehad van professoren, maar hij slechts bij den eerwaar
den heer Lyon. Van het vele schoenpoetsen zijn zijn letters
heel grof geworden. Al had Rebecca hem nog nooit uitgep
lachen, nu zal ze het zeker doen. Neen, hij zal niet schrijven.
Hij zal geld sparen en het passagebiljet kopen. En op een
goede dag zal hij in de 135e straat zijn, nummer 7 op de 13e
etage en zal aan deur C kloppen: daar ben ik, Rebecca!
Er waren nog andere dingen, die hem verontrustten Strako
gezicht liet hem op het bureau komen en vroeg hem, waarom
hij in Parijs gebleven was, terwijl hij toch een passagebiljet
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had. „Ik ben hier gebleven, omdat ik het geld voor het pas=
sagebiljet zelf wilde verdienen."
Strakgezicht werd onhebbelijk. „Houd je j weer idioot?"
Die woorden maakten hem woedend. Hij balde de vuisten,
gesticuleerde hevig en schreeuwde: „Zoudt u wat gratis
aannemen, mijnheer, als u het ook voor geld kon krijgen?"
„Maak, dat je er uit komt, zwarte hond!" schreeuwde
Strakgezicht woedend.
En daarna kwam monsieur Londres bij hem aan het Gare
du Nord. Hij liet zijn schoenen poetsen en vroeg hem, wanneer hij naar Amerika dacht te gaan. Niets kwaads eermoe=
dend, antwoordde hij: „Als ik het geld eindelijk bij elkaar
heb." Monsieur Londres zei: „Hm!" en hij voelde, dat hij al
te veel gezegd had. Waarom het beter geweest was, niets te
zeggen, wist hij eigenlijk niet, ook 's nachts peinsde hij vergeefs daarover; maar het „hm" van monsieur Londres klonk
hem onheilspellend in de oren. Tot de morgenschemering
streed hij met den Pinkerton/man. Hij wil toch niet naar
Amerika om de reden, die Londres denkt. Rebecca roept
hem, verwacht hem. Annabell roept hem niet, verwacht hem
niet. Annabell zei, toen ze weg ging: naff!
En dat is ook waar. Naarmate zijn geldvoorraad groeide,
dacht hij steeds meer aan Harlem en minder aan Baltimore.
Met Harlem stond hij in levendige briefwisseling. Naar
Baltimore stuurde hij slechts een enkele maal een prentbrief,
kaart. In werkelijkheid gingen deze brieven nooit weg. Ze
werden zelfs niet eens geschreven. Maar in gedachten werkte
hij ze mooi uit en als hij in zijn leunstoel zat en er geen
klant wilde komen of als hij in het warm gestookte kamertje
lag, las hij telkens weer de brieven over: Lieve Rebecca....
mijn lieve, zwarte zusje.... mijn lieve, lieve, kleine meisje.
Waarde Annabell.... Hij schreef in het Frans, hij schreef in
het Engels en in de voorname negertaal Bangala. Aan het
slot schreef hij altijd de regels van een matrozenliedje, dat
hij in het Negro gehoord had en die hij zacht voor zich heen
neuriede: „Good bye, little girl, good bye". Dat aan Rebecca.
„I never come back to you". Dat aan Annabell.
Het geld had hij al bij elkaar. Hij zou het passagebiljet al
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kunnen kopen, maar hij stelde het telkens weer uit. Waarop
wachtte hij?
In Parijs was het in die dagen zeer onrustig. Mevrouw
Blanchet, die vrouw uit Maroni, zei tegen hem: „Je zult zien,
er gebeurt wat."
Op zekere avond ontmoette hij Victor met zijn vriendin.
Ze liepen haastig voort en schreeuwden: „Die vuile afzetters!
Die dieven!"
Victor zei opgewonden: „Ons geld hebben ze gestolen.
Meer dan een milliard hebben ze gestolen."
„Had je dan zoveel?" vroeg Ndschangesi verbluft.
„Ik had wat op de bank en Lucy ook."
„En dat hebben ze gestolen?"
„Neen, dat niet. Maar als ze zoveel gestolen hebben, kun%
nen ze op een goede dag dat van ons ook stelen."
Op straat stroomden steeds meer mensen samen en
schreeuwden. Over de grote boulevards trok een razende,
tierende menigte. „Afzetters! Bedriegers! Schurken! Af tre%
den! Aftreden! Weg met de regering! In de Seine met die
schurken! Stelen je zuurverdiende centen!"
Politieagenten en bereden politie drongen de mensen van
de rijweg op het trottoir. Pantserauto's trokken ratelend door
de straten. Auto's met machinegeweren. Soldaten met stalen helmen op, geweer op schouder.
Ook Ndschangesi werd door de opwinding van de straat
aangegrepen. Hij snelde naar het Negro. Het lawaai en de
opwinding verminderde ook in de late avond niet. Voortdurend hoorde men het geschreeuw van de straat. Plotseling
ging de deur open en tot Ndschangesi's grote verwondering
stapten Araki en Fenj a binnen. Gigi en Toto loerden, maar
Araki en Fen j a verwaardigden hen met geen blik. Zij stapten
de zaal door, wisselden vlug enige woorden met Chimpans
en verdwenen even snel als ze gekomen waren. Ndschangesi
voelde het hart in de keel kloppen. Hij snelde hen na, maar
reeds waren ze in het gewoel van de straat en in de duisternis verdwenen.
Wat hij van hen had willen vernemen, dat was hij zich
nauwelijks bewust. Maar hij voelde, dat er een grote gebeur%
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tenis op til was, anders zouden Fenj a en Araki het immers
nooit gewaagd hebben, uit hun schuilplaatsen voor de dag te
komen.... Waar waren ze tot nog toe geweest? De een of
andere geheimzinnige opdracht had hen uit Parijs verdreven.
En op even geheimzinnige wijze keerden ze naar Parijs terug.
De hele nacht hield het hem bezig. Maar hij kon niet begrij=
pen, wat Fenja en Araki in de hoofdstad wilden, waar de
politie achter hun aan zat.
De volgende dag had hij nauwelijks geduld om te werken.
Reeds vroeg in de middag liet hij zijn zaak in de steek. Het
tumult nam toe en dichte drommen mensen trokken over de
rijweg voort als soldaten. Maar het waren geen soldaten.
Het waren mannen en vrouwen, arbeiders en winkelmeisjes,
midinettes. „Aftreden! In de Seine met die schurken!....
Stavisky-bende! Kreperen!"
Agenten en soldaten kwamen aanmarcheren. Commando's
klonken en Ndschangesi zag met wijd opengesperde ogen,
hoe van de andere kant van de straat zwarte soldaten aan,
stormden, met wapens in de hand, de stormhelm om de
kin gegespt. Hun ogen fonkelden onheilspellend. Een man uit
de menigte snelt hen tegemoet, een neger. Hij is blootshoofds,
zijn gezicht is vertrokken. Hij schudt de vuisten. In Bangalische taal schreeuwt hij de voorwaarts stormende sol
daten toe: „Niet schieten! Jullie schiet op je broeders!"
Araki.... Maar reeds knallen de geweren, de menigte
schreeuwt, brult; rent in verwarring terug. Een meisje bindt
haar zakdoek om de mouw van haar zwarte mantel. De witte
doek is dadelijk rood van bloed. Ndschangesi loopt langs
haar heen, met schrik herkent hij in de gewonde Roschele.
Weer knetteren de geweren. Het is alsof de straat draait.
De mensen rukken de lantarenpalen en de ijzeren hekken
der bomen uit de grond. Een autobus komt aanrijden. Ze
werpen zich erop, gooien hem om. Een man springt achter
de wagen, schiet op de soldaten. Ook anderen schieten. Van
de daken der huizen wordt geschoten, uit de ramen gooit
men met bloempotten, hakmessen, strijkbouten naar de opmarcherende troepen. De zwarten zijn overrompeld, ze
,

14

209

trekken zich enige honderden meters terug. Met het gezicht
naar de grond gekeerd, het geweer voor zich uitgestrekt, ligt
een neger:soldaat midden op de straat. Bereden soldaten
komen aangalopperen ... .
Mister Zeb en dokter Sam ondervroegen hem tevergeefs
over de Parijse gebeurtenissen. Hij wist alleen wat hij zelf
gezien had en wat hij later had vernomen. De leunstoel van
Boeboeloe was aan stukken geslagen. Met de planken van
de zitting en met de stoelpoten had de menigte op de agen,
ten en de politiepaarden ingeslagen. De volgende morgen
had Boeboeloe op de plaats van zijn leunstoel slechts een
bebloed stuk flanel en een stukgetrapte borstel gevonden.
Toen Ndschangesi naar het Palais Royal ging, vond hij hem
op de grond zitten, schreiend als een kind. Zijn roodomrande
ogen waren nog meer gezwollen dan anders. „Je hebt gelijk
Ndschango, ga maar naar Amerika. Daar kan het alleen maar
beter zijn. Banza Ntombo heeft hier in Parijs niets meer te
zoeken." Hij had geprobeerd hem te troosten, wilde hem
zijn leunstoel voor het Gare du Nord afstaan, liever dan aan
zo'n Algerijn. „Je weet toch, wat een pracht-zaak dat is en
als Kauwi terugkomt, zijn jullie hier weer met z'n tweeën
van Banza Ntombo." Boeboeloe bleef bij zijn mening, dat
geld niet alles was en dat Kauwi nooit weer terug zou ko,
men.... Waarom Kauwi niet weer terug zou komen, daar
wilde hij niet over spreken. „Ga jij maar gerust hier van,
daan, voor mij zal het ook beter zijn in Banza Ntombo."
Die lui hier in Amerika weten er meer van dan hij. „Hoe
gebeurde dat eigenlijk met Kauwi?" vroeg Rebecca. „Met
Kauwi? Ninette ging met Hannibal naar Nice en toen is
Kauwi naar Toulouse gegaan en niet meer teruggekomen."
„Maar Ndschango, weet je dan niet eens, dat Kauwi ge,
vallen is?" De stem van het meisje is heel ernstig, maar het
leek hem, alsof ze hem spottend aankeek.
„Hij is gevallen voor het vaderland."
Ndschangesi voelde zijn bloed verstarren. „Kauwi gevallen? En Araki? En Fenja?"
„Fenja is gearresteerd. Araki werd gewond, maar ze kon
,
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den hem niet pakken. Hij is al in veiligheid. Nu leidt hij de
Ethiopische beweging in Addis Abeba."
Ze spreken over Parijs, over Amerika, over Afrika. Wat
is Rebecca groot geworden! Wat is ze mooi! Als ze van
school komt, de bruine muts op één oor, de volgestopte boekentas onder de arm, dan is ze een vreemd, klein meisje.
Maar als ze dan haar mantel en haar muts afdoet, haar blouse
recht trekt en het ruige haar glad strijkt, zich op de lippen
bijt en haar neus met het poederdonsje bewerkt, is ze meteen
weer de kleine dame, die zich met zoveel vaardigheid op de
Parijse boulevard begon te poederen. Ze is nog slanker, nog
ernstiger, nog verstandiger dan ze was.
„Zondagmorgen vroeg ga je naar Baltimore. Daar is alles
al voorbereid."
„Dus toch naar Baltimore?"
„Ja, mijn broer Gedeon is daar groepsleider. Je komt onder
zijn leiding. Dan hoeven we niet bezorgd voor je te zijn. Je
zult werken voor de „Negro Herald". Als je vlug bent en
goed kunt verkopen, zal je nog wat kunnen overhouden ook."
Rebecca schildert het leven en de toekomst in Baltimore
in verlokkende kleuren. Honderdduizend negers wonen daar
of misschien nog meer. En in Maryland, rondom Baltimore,
nog tweehonderdduizend. Het is een mooi arbeidsveld en
nog geen vierde gedeelte daarvan is bewerkt.
Ndschangesi heeft eigenlijk niet veel zin meer, naar Baltimore te gaan. Hij zou liever in Harlem blijven. Hij zegt het
niet ronduit, hij zegt alleen maar, dat New York wat anders
is dan Parijs. Het is alsof het door sterke magiërs en reusachtige, duivelse kerels gebouwd was. Parijs heeft maar één
Eif f eltoren, maar hier reikt de helft van de huizen tot in de
wolken. En in Harlem zijn zoveel mensen en allemaal negers.
Hij heeft er maar een paar blanken gezien: de groentenhandelaar en de schoenmaker.
„Dat zijn Italianen", zei Rebecca met een licht-verachtelijk
trekje om de mond.
Verder zag hij nog een scheefogige familie in de wasserij,
„Dat zijn Chinezen. Ook in Baltimore is het zo", merkte
Rebecca bedroefd op, „het ghetto is overal hetzelfde."
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's Avonds gingen ze naar Lafayette, het zwarte variété. De
hele familie was aanwezig, ook dokter Sam. Negerinnen zow
gen, negermuzikanten speelden banjo, saxofoon en marimba.
Gespierde jongens maakten acrobatische toeren op duize
lingwekkende hoogte. De komiek had een pikzwart gezicht
en een grote, wit geschminkte mond tot aan de oren. Ieder
een lachte om hem en om zijn grappen, zelfs de ernstige
dokter Sam.
„Ah!" zei Rebecca bij het zesde nummer. „Nu danst
Robby!"
Een magere neger strompelde over het toneel. Hij droeg
een ouderwetse smoking, had een platte strohoed op het
hoofd en een wandelstokje in de hand, waarmee hij zwaaide,
alsof hij dronken was. Onzeker bewogen zich zijn voeten
op de weifelende muziek. Hij viel neer, stond op, strom%
pelde verder. Het spektakel van het orkest maakte hem
steeds vrolijker. Steeds vlugger bewoog hij zijn benen, hew
pen en schouders. Daar danst hij al, huppelt en draait,
springt met grote, brede passen rond, stept, draait steeds
sneller op één plek in het rond en sleept geleidelijk het hele
toneel mee. De brandende lantarens buigen voorover en ook
de palen schijnen mee te dansen. Zelfs de brede piano richt
nu en dan zijn plompe lijf op. Robby danst steeds doller:
ineengedoken, met ingetrokken onderlijf .... Het is, alsof hij
geen benen meer heeft. Dan gaat hij op zijn handen staan
en danst op zijn handen verder. Hij danst in een kring rond,
wentelt zich als door de Sint Vitus-dans bezeten, als een
windmolen in de storm. Het ijzer van de lampen trekt krom.
De zuilen storten in. Ook de coulissen zakken in elkaar. De
piano valt om. De pianist probeert nog, op de grond liggend,
de stormachtige dans te begeleiden. Tenslotte zinkt hij levenloos neer. De dans gaat onder geluidloze stilte voort, tot plot=
seling op de toneelzolder de hoorns, de banjo's en de saxo=
foons weerklinken. Een tandeloze oude heks komt op, grijpt
met haar lange armen naar den neger, de neger sleurt haar
mee in de dans. De heks brult, hapt naar lucht, slaat hem. De
neger danst verder. De Iblis komt. Voor het gezicht draagt
hij een schrikwekkend masker. Hij grijpt den danser beet,
.
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ze dansen en dansen, tot ook de duivel Iblis omvalt. De dood
komt. Maar ook de dood houdt het niet lang vol, hij valt om
en sterft. Dan komt er een blank meisje in glanzende, lichte
zijde, een zoete glimlach op de lippen, lieflijke gratie in de
hele gestalte. Ze zweeft naar den danser toe, ontroerd blijft
hij staan. Zijn knieën sidderen, zijn schouders beven, zijn
gezicht vertrekt. Als betoverd volgt hij het meisje, dat hem
onder de dwang der steeds onstuimiger wordende muziek
ten dans voert. De coulissen rijzen op en gaan weer op hun
plaats staan. De lantarens komen weer overeind, ook de
piano richt zich weer op. De muziek verstomt voor een mo=
ment. Stilte. Robby danst, licht als een veer, met het blanke
meisje. De gehavende pianist slaat weer op de toetsen, van
honderd kanten stormt de muziek aan. Het wit-zwarte paar
danst en wentelt zich als de wervelwind. De oude heks springt
op, de Iblis springt op, de dode dood springt weer op zijn
benen. Allen zwieren rondom het danspaar. Daar flitst een
bliksemstraal. Het dondert. De bodem scheurt en verslindt
het hele gezelschap. Slechts het blanke meisje blijft achter.
Ze danst, ze lacht, met spottende verbazing kijkt ze haar
zwarten partner na. In de zaal een ogenblik van verbazing,
dan donderend applaus.
„Robby! Robby! Robby!"
Ndschangesi is bedwelmd als was hij het, die door de
bodem werd verslonden. Sam spreekt tegen hem. Hij hoort
het niet. Rebecca zegt iets. Hij hoort het niet. Eerst een hele
poos later begint hij te begrijpen, wat ze zei.
„Dat is nog mooier dan de film, nietwaar?"
Hij ontwaakt, schudt heftig het hoofd.
„Neen, dat is niet mooier."
's Middags zijn ze naar de film geweest. Hij en Rebecca.
Ze had hem de film verklaard, Niemandsland....
„Zie je die vijf soldaten daar? Vijf vijanden. Ze bestreden
elkaar in de oorlog.... Dat is nu al lang geleden. Ik ben vijf
maanden na het sluiten van de vrede geboren.... Die daar
is de Engelse soldaat, dat is de Fransman, dat is de Duitser.
Die doofstomme kleermakersjongen is een jood. . . . Ik ga
eens met je naar de East,Side, naar het jodenghetto, daar

213

werken de joodse kleermakers. En daar komt de zwarte broeder.... Wat straalt zijn gezicht!.... Mooi hè, zo'n zwarte
glans.... Hier zijn ze bij elkaar, zorgen voor elkaar, vechten voor elkaar, helpen elkaar wederkerig. Hier zijn ze allen
mensen. Zo zal het eens worden, misschien eerder dan we
denken...."
Hij was diep ontroerd door de woorden van het meisje en
door hetgeen hij zag. Hij weende stil voor zich heen. Toen
het weer licht werd, durfde hij Rebecca niet in het gezicht
zien. Maar toen hij toch naar haar keek, bemerkte hij, dat
ook in haar ogen een traan glinsterde.
Eerst nu zag hij, hoe mooi Rebecca's ogen waren. Tot nog
toe had hij die grote, glanzende oogappels met het als zilver
glanzende wit en de zwarte pupillen nog helemaal niet opge .
merkt.... Van het wit blijft bij de onderste rand een stukje
vrij, het zwarte bolletje begint pas hoger. Daardoor is het
dikwijls, alsof ze met open ogen droomt. Maar dat schijnt
maar een ogenblik zo. Als ze spreekt, is ze heel ernstig en
nuchter. Haar ernst dringt de verre lichtjes der ogen terug
en Ndschangesi moet aan het woord denken, dat zij hem
schreef : discipline.
„Zeg, Ndschango", zei Rebecca 's nachts, toen ze van het
variété naar huis gingen, „vertel je nog eens wat van Ikongo?
Ik kan dat kleine verhaal, waarin de leerling van den tovenaar
zijn vijanden met zijn tong verslaat, niet vergeten. Ook Papa
heeft het er vaak over en dokter Sam."
„Nu?" vraagt Ndschangesi aarzelend. Hij denkt nog steeds
aan die blanke danseres, aan haar lach, toen de zwarte Robby
in de afgrond verdween. In zijn oren klinken nog van verre
de woorden van Cogall.... de negerinnen zijn mooier dan de
blanke vrouwen en ook beter....
„Nu niet", antwoordt Rebecca nadenkend. „Nu heb ik
slaap. Morgenochtend moet je het opschrijven, als ik dan uit
school thuis kom, krijg ik het van je en dan zal ik er een
schoolopstel van maken. Maar schrijf het niet in het Engels
en ook niet in het Frans, maar gewoon in de Kongotaal,
zoals je het vertellen zou. Wil je dat doen, Ndschango?"
„Kakongolisch?" vroeg de jongen verbaasd.
:
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„Ja, Kakongolisch. Of in Bangala.”
„Ik schrijf zo lelijk."
„Laat eens zien.... Lelijk? Wel neen, dat is heel interessant. En je kunt niet zo lelijk schrijven, dat een mooi
sprookje niet mooi zou zijn."
Ze streelt de lange vingers van Ndschangesi, maar trekt
dan haastig haar hand terug. „Jammer, dat je Zondag al weg
moet. Zondag is de hele familie bijeen en ook dokter Sam
komt dan bij ons eten.... Maar ik zie je later toch wel
weer.... Maandag moet je al in Baltimore zijn."
„Jammer", zegt ook Ndschangesi zacht.
Maar hij heeft toch nog drie dagen eer het Zondag is en in
het huis van mister Zeb is het nu iedere dag Zondag. 's Morgens, als Rebecca naar school is, gaat hij naar den kleinen
Jim, die 's middags les heeft en nu juist bezig is, zijn huis=
werk te maken en vraagt hem een pen en een vel papier. Dan
schrijft hij na veel hoofdbrekens: Ikongo. Hij kijkt uit het
raam, kijkt naar de muur, naar de zoldering, naar den kleinen
Jim, maar hij weet niet wat hij schrijven moet. Hij wacht tot
Jim met zijn werk klaar is. Hij zal hem vragen, hoe hij zo
iets zou schrijven. Jim is haast net zo verstandig als Rebecca.
Maar nu spreekt Jim over heel andere dingen: over de
stratosfeer:ballon, over de raket=motor en hij vertelt, dat hij
van Afrika regelrecht naar de maan zal vliegen.
„Weet je wat dat is, de aantrekkingskracht van de aarde?"
vraagt hij Ndschangesi.
„Neen, dat weet ik niet."
„Dat hindert niet", troost de jongen, „dat weet niemand.
Ik zou zo graag willen zien, dat een steen, die men omhoog
gegooid heeft, niet meer naar beneden valt. Mister Walker,
de natuurkundeleraar, zegt, dat dat tegenwoordig heel goed
mogelijk is. Geloof jij dat?"
„Ja, dat geloof ik", en zijn gezicht klaart op, „als Ikongo
hem opgooit, valt hij niet meer omlaag."
„Wie is Ikongo?"
„De leerling van den groten Kongo:magiër, den tovenaar."
„Onzin! Wat ik denk, heeft toch niets te maken met
tovenarij."
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Ndschangesi schaamt zich, dat hij een domheid gezegd
heeft. Hij steekt het vel papier met de titel van het sprookje
in zijn zak. Als Rebecca thuis komt, verwacht hij, dat ze er
om vragen zal en dat ze hem verwijten maakt, omdat hij
Ikongo niet heeft opgeschreven. Maar Rebecca heeft zoveel
andere dingen te vragen. Misschien heeft ze de hele zaak
ook wel vergeten. Of geeft ze hem uitstel, omdat ze begrijpt,
dat het niet zo'n makkelijke taak is? Natuurlijk, iets vertellen is geen kunst, maar het opschrijven en nog wel in de
Kakongolische of in de Bangala.taal! De volgende dag gaat
hij bij Jim zitten en vraagt hem, hoe hij dat doet, dat zo
maar opschrijven wat hij in zijn hoofd heeft.
„Je moet eenvoudig denken", verklaart Rebecca's kleine
broer. „Ook de neger moet denken. Als we niet willen leren
denken, waarvoor brachten ze ons dan hierheen uit Afrika?"
Jim's woorden winden hem op. Een grote, grote waarheid,
denkt hij; het was, alsof men hem dat al eerder gezegd had.
Maar wie? Rebecca? Dokter Sam? Of monsieur Lyon? In
Afrika denken de mensen niet, ze voelen slechts, dromen
slechts.... en blijven negers in alle eeuwigheid. In Europa
en Amerika beginnen ze te peinzen en te denken en de gedachten ontsluiten voor hun alle poorten.
„Ook de blanke is zwart, als hij niet denkt", fluistert hij
Jim toe, als vertelde hij hem een geheim.
Jim kijkt hem met zijn grote kinderogen aan en vraagt verwonderd:
„Hoe kom je daar aan?"
Zaterdag bereidde mama Zeb een afscheidsdiner. Rebecca
heeft haar mond rood geschminkt en haar haar ziet er uit,
alsof het gestreken was. Het is zo glad als het haar van een
blanke dame.
„Dat is de kapper in Mount Vernon", zegt mevrouw Zeb
enthousiast. „Een echte tovenaar. Josephine Baker komt
altijd uit Parijs om hier haar haar glad te laten maken. In
mijn tijd hadden we alleen maar een ijzeren kam."
Ndschangesi vindt het mooi, dat gladde, glanzende haar.
Rebecca is nu heel anders dan ze vroeger was. Klein en
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groot, zwart en blank, ernstig en vrolijk. Ze lacht en lacht en
als je in haar grote, dromerige ogen kijkt, is het alsof ze
weent. Weent ze? Ze weent niet. Het lijkt maar zo, omdat
haar ogen zo glanzen....
„Met Pinkster zien we elkaar toch weer."
Ze vertellen elkaar, wat ze op de zeereis beleefd hebben.
Rebecca vertelt van de „Quebec". Gespannen kijkt hij haar
aan. Zou ze Annabell gezien hebben? Zou ze daarvan vertel=
len? Het meisje verstomt plotseling. Lang, diep zwijgen.
Zwijgt ze, omdat ze denkt aan Annabell? Als ze eindelijk
weer spreekt, vraagt ze Ndschangesi, bij wie hij verder
Engels geleerd heeft, dat hij het zo goed spreekt.
„Bij Ginja", antwoordt Ndschangesi.
„Wie is Ginj a?"
„tinja, de kleine Ginja. Mevrouw Lenoir. Je kent haar
toch."
Rebecca's gezicht versombert. Weer zwijgt ze lange tijd.
Nu zwijgt ze, omdat ze aan Ginja denkt.
Na het avondeten neemt Zeb hem mee naar zijn kamer.
Ook dokter Sam is daar. Ze spreken met hem over ernstige
dingen, over het werk voor de PAO, over het negerland,
over het grote doel. Na dit gesprek maakt Zeb nog een op=
merking. Hij zegt het maar terloops, maar zijn stem is waar=
schuwend, als van een vader. „O, ja, mijn zoon Ndschango,
één ding moet je hier in Amerika nog beslist weten. Een
blanke vrouw mag je niet aanraken. Voor niets ter wereld.
Je mag niet eens aan haar denken. Dat is anders dan in
Parijs, dat is Amerika. Geen ogenblik mag je vergeten, dat
jij zwart bent en zij blank. Het doel van de blanken is
vreugde en wellust, jouw doel is de arbeid en de toekomst
van het lijdende en uitgebuite volk."
Dokter Sam zwijgt en knikt instemmend en Ndschangesi
weet, dat beide aan Annabell denken. Zijn lippen bewegen,
maar er komt geen geluid uit zijn keel. De ongesproken woor=
den zeggen: „Ik zal niet aan haar denken."
Er wordt geklopt. Rebecca treedt binnen. In de hand heeft
ze een telegram.
„Van Ged. Zondagnacht verwacht hij Ndschango aan het
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station. Hij kan dus tot morgenavond blijven."
„Heb je Ged getelegrafeerd?" vraagt mister Zeb streng.
„Ik heb alleen maar gevraagd, wanneer hij tijd heeft naar
het station te gaan. U weet toch hoeveel hij werkt voor de
krant en voor de partij."
„Dat weet ik", antwoordt Zeb ironisch. „Hij werkt wat te
veel."
„Meer dan nodig", zegt dokter Sam somber.
Zondagnacht in de trein. De negers, die om hem heen zit%
ten, kijken hem verbaasd aan. Ze besnuffelen hem, betasten
zijn spieren. Ze merken, dat hij een Afrikaan is en verbazen
zich erover, dat hij in deze tijd van grote arbeidscrisis in
Amerika heeft kunnen komen.
„Ben j e 'n zanger?"
„Neen."
„Kunstenaar?"
„Neen."
„Heb je een farm in Afrika?"
„Neen."
Hij lacht. Hij is eenvoudig overgekomen bij zijn vrienden,
bij mister Zeb en mister Sam....
„Aha! mister Zeboelon!"
Een dikke, lange kerel lacht, dat hem de tranen haast over
de wangen rollen.
„Mister Zeboelon is gek! Die wil de negers uit Amerika
wegbrengen. Naar Afrika! Wat heb je in Afrika? Hitte en
armoede! Heb je New York gezien, mijn jongen? Ja? Nu
dan, zou je New York willen opgeven voor Timboektoe?"
Neen, dat zou hij niet willen. Ofschoon hij Timboektoe helemaal niet kent, hij heeft er alleen maar van gehoord. Het is
het beloofde land der karavanen, de parel der woestijnen.
Een man en twee vrouwen, de éne in een witte japon, de
andere in een blauwe Russische blouse, zitten in een hoek de
krant te lezen.... „The Negro Champion". Ze leggen de
krant weg, kijken Ndschangesi aan en luisteren naar het ge,
sprek. De man staat op en wendt zijn mager en ernstig ge%
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zicht naar Ndschangesi. Hij probeert hem duidelijk te maken,
dat er voor de negerarbeiders maar één weg bestaat: die van
de derde Internationale. Hij heeft een diepe basstem. De
meisjes vallen hem bij. De oudste, die met de Russische
blouse, zegt:
„We moeten een nieuwe wereld scheppen, de wereld van
de werkers."
De andere verklaart: „Uit Moskou komt het licht."
Ndschangesi weet niet waarom, maar hij moet aan Araki
denken en Roschele, de dochter van Ephraïm.
Een oude neger met diepe rimpels dwars over het voorhoofd, die in een andere hoek van de coupé uit een grote
houten pijp zat te roken, nam nu het woord.
„Laat de neger maar zwijgen! Hij hoeft niet trots te zijn
op New York, waar hij geen deel aan heeft en niet op Moskou, dat ook aan de blanken behoort. De neger heeft maar
één vaderland: Afrika. Eens bracht men hem hier uit Afrika,
tegen zijn wil, daarheen moet hij terug."
Die taal doet Ndschangesi goed. Dat begrijpt hij. Maar alle
anderen in de coupé zijn boos en verontwaardigd.
„Hebben wij daarvoor vierhonderd jaar gezwoegd en ge
slaafd?" schreeuwt de man met het strenge gezicht en hij
knijpt de „Negro Champion" in zijn hand samen. „Hebben
we daarvoor geduld en geleden, om, nu het eindelijk begint
te schemeren, alles hier achter te laten?"
„Wat laat je hier achter? En wie zegt je, dat het begint te
schemeren? Hier in het Zuiden leven de koffie- en katoennegers net zo ellendig als driehonderd jaar geleden. Tien
cents per uur in de katoenmolen en als er geen werk is, zelfs
dat niet. Zolang ze slaven waren, kregen ze tenminste vrij
wonen en voedsel."
„Je begrijpt er niets van, vadertje!"
„Eén ding begrijp ik heel goed, jongeman! De neger, die
deze welvaart en deze vrijheid opgeeft en naar het land zijner
vaderen terugkeert, heeft niets verloren."
„Dat ben ik met je eens; de neger heeft niets te verliezen
als zijn ketenen. Maar het veld ruimen mag hij niet. Juist nu
moet hij blijven. Schouder aan schouder met het blanke pro =
-
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letariaat moeten we strijden.... In de Zuidelijke staten
richten we de zwarte sow j ets op."
De discussie gaat over Ndschangesi's hoofd heen alsof hij
niet bestond. De ogen rollen, de aderen zwellen op aan de
slapen, de vuisten worden gebald. Men zou kunnen denken,
dat het tot een vechtpartij komt. Maar in de hoek bij het
raampje zit een blanke passagier. Hij kijkt, luistert en zwijgt.
Hoe kwam hij hier? Wie zag hem binnenkomen? Op zijn
krachtige neus zit een hoornen bril. Zijn loerende blik doet
plotseling de hartstocht bekoelen. Waar kijkt hij naar?
•Wanneer kwam hij binnen? Waarom is hij in de negercoupé
gekomen bij de luidruchtige zwarten? Hij kijkt helemaal niet
meer, hij heeft een krant genomen en leest. Maar hij is er.
De lange, dikke neger wenkt: het zal verstandig zijn, zich
wat stiller te houden. Die met het benige gezicht spuwt
nijdig op de grond:
„Wij storen ons aan niemand, we hoeven geen blad voor de
mond te nemen, we zullen zeggen wat ons op het hart ligt."
En de beide meisjes zijn het met hem eens.
„Zolang er uitbuiting en onderdrukking bestaat, is de
plaats van den neger naast de arbeiders der wereld."
De oude man doet een trek aan zijn pijp. „Jawel, maar in
Afrika."
De trein houdt stil: Elizabeth. De man met het benige ge
zicht zegt nog een paar scherpe woorden, dan haalt hij zijn
bagage uit het net, geeft het meisje met de Russische blouse
de hand, groet de negers en stapt met de andere vrouw uit.
Bij het portier keert het meisje zich naar Ndschangesi om.
„Laat je maar niet in de war brengen! Ook jij zult per slot
zelf inzien waar je plaats is."
Nieuwe reizigers stappen in. Ze gaan zitten, bekommeren
zich niet om hem. In Philadelphia loopt de coupé leeg en er
stapt niemand meer in. Hij blijft alleen met zijn blanken reisgenoot. De blanke staat op, draait het licht laag en trekt zich
in zijn hoek terug. Slechts een kleine, blauwe vlam brandt
nog aan de zoldering; de hoornen bril glanst raadselachtig in
het zwakke licht. De man schijnt de ogen te sluiten; maar hij
heeft ze nog niet geheel dicht. Hij kijkt nog steeds door de
-
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spleet van zijn oogleden. Kijkt hij? Zijn glad geschoren -ge
zicht is onbewegelijk. Misschien slaapt hij toch. Op zijn voor
hoofd tekent zich een diepe rimpel af. Als op een apenge
zicht• De onderlip staat wat vooruit.
De trein hield stil.
De vreemdeling staarde hem aan. Hij vertrok geen spier
van zijn gezicht. Eerst toen de conducteur aan kwam lopen,
stond hij op. Hij rekte zich uit, gaapte, liet zijn krachtige
kaken zien.
„Baltimore!" riep de conducteur.
Ndschangesi pakte vlug zijn bagage. De vreemdeling nam
een handtas uit het net en volgde hem met langzame
schreden.
Onder de lantaarn stond op het perron een jonge neger.
„Ndscha,nge,si!" riep hij, „hallo, Ndscha,nge,si!" Ndschan,
gesi liep naar hem toe, omarmde hem.
„Jij bent toch Ged, de broer van Rebecca?"
Gedeon nam hem zijn koffer af, gaf hem een arm en bracht
hem naar de autobus. Op straat waaide een zachte wind, aan
de hemel zweefde de maan. De lantaarns brandden nog,
maar de morgenschemering brak reeds aan. Ndschangesi
dacht niet meer aan den vreemdeling, de vrees week uit zijn
hart. Hij snoof de lucht op, hij rook een aangename geur van
versgebakken brood, de ontwakende stad zoemde. Lachend
zei hij tot Gedeon, die hem vriendelijk onderzoekend aan,
keek:
„Daar ben ik eindelijk!"

-
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„Verdomde neger!"
Hij staarde verbaasd naar het straatgewoel. Een heer, die
grote haast had, botste tegen hem op: „damn nigger!"
Hij liep de rijweg over, een auto snorde vlak langs hem heen,
de chauffeur schudde de vuist: „damn nigger!" Hij wierp een
sinaasappelschil, een verkreukt stuk papier op de straat:
„damn nigger!" Hij liep op het trottoir of in de tunnel links,
terwijl hij rechts had moeten lopen, daar snauwde men
hem toe: „damned .... damn nigger!"
Dit Amerika is niet erg vriendelijk tegen hem. In Parijs
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had men gelachen, toen hij aankwam en terecht: hij had die
grote hoed van Banza Ntombo op zijn hoofd en zijn hemd
was vol vlekken, verkreukeld en vies. Hier loopt hij netjes
gekleed als een beambte, op het hoofd heeft hij een pet met
gouden letters van de „Negro Herald" en toch! De blanken
kijken hem aan, boos, minachtend, als een indringer. Hij
zou al blij zijn en dankbaar als ze hem uitlachten zoals in
Parijs. Die lui hier lachen nooit. Ze vragen hem kortweg,
antwoorden hem minachtend, zelfs als hij hun geld geeft. De
sigarettenhandelaar gooit hem de cigaretten op de toonbank,
hij kan gaan. In de kroeg duwt men hem de bierpot in de
hand en wendt zich dan vlug van hem af. De man in de witte
jas achter de toonbank van de drug=store schreeuwt hem
ongeduldig toe, dat hij kort en duidelijk en verstaanbaar
moet spreken. Ook de verkoopsters bij Woolworth en in het
warenhuis Brodway zetten een strak gezicht en halen de
neus op boven de hartvormig geschminkte mondjes, als hij
hun wat vraagt. Dat is een ander land, een heel ander land.
De krantenjongens van de „Negro Herald" lachen om zijn
Afrikaanse gevoeligheid.
„Ik dacht altijd", zegt Bill, de gebochelde, „dat de Afrikaanse negers nijlpaarden waren. Maar nu zie ik, dat het
sentimentele juffers zijn. Damned nigger? Voor ons zijn dat
paardevijgen. De yankees kunnen die gerust uit hun bek
laten vallen en we denken er niet aan, ze op te rapen."
„Ze krijgen een beroerte", zei Gandhi, een tandeloze, oude
neger, „als ze merken, dat wij bestaan. Laat ze maar een be%
roerte krijgen. Wij blijven wel."
's Middags trokken Charlie, Bill en Gandhi er op uit en
sinds enige dagen ook hij, Ndschangesi met de nummers van
de „Negro Herald" en van de „Af ro%American". Zolang het
rotatie%monster broedt, zitten ze genoeglijk te praten en
politiseren. Maar zodra de machine begint te razen en
de eerste kranten uitspuwt, rennen ze weg, ieder naar zijn
wijk. Bill, Charlie, Gandhi en de andere oudere krantenjon%
gens nemen zoveel bladen, dat ze hun arm zo ver mogelijk
moeten uitstrekken om het pak te kunnen omvatten.
Ndschangesi krijgt voorlopig maar een heel klein pakje,
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alleen maar om de stad en het vak te leren kennen. Als er
een kleurling aankomt, blijft hij staan en zwaait hem zijn blad
toe: „Koopt kranten bij Ndschangesi! Negro, Negro Herald,
World, Champion, American." De negers kopen, omdat hij
zo mooi zingt en omdat hij zich bovendien bij iedere krant
voorstelt.
De melodie herinnert een beetje aan de Parijse deun:
„Ndschangesi mooi schoenen poetsen.... ", maar dat weten
ze hier niet. Na enkele uren kan hij al gaan afrekenen en de
colportageleider zegt tegen hem: „Goed zo, Ndschango, ga
nu maar naar huis; morgen krijg je wat meer kranten. De
volgende dag krijgt hij vijf stuks, dan tien, dan vijfentwintig
meer. Ook die meerdere zet hij met gemak af, want zoals hij
al spoedig begrepen heeft, bestaat een flinke krantenjongen
uit een paar vlugge benen en een klinkende stem. Maar dan
is ook iedere neger een goede krantenjongen, denkt hij,
want hollen en brullen leert iedere neger heel gauw. Een, die
zoveel klappen krijgt....
Merkwaardig, dat in Amerika ook dat heel anders is. Hij
woont aan de rand van het ghetto bij Nick, den expeditiechef. 's Morgens beveelt Nick hem in het PAO/huis, dat hij
enveloppen moet dichtplakken, touwtjes knippen, stijfsel
koken voor de adresbanden en voor de redacteuren schrijf,
papier op hun tafel klaarleggen. Maar 's avonds praat hij zo
vriendelijk met hem alsof hij helemaal niet zijn directe chef
was. De familie Nick woont in de Zebra=wijk. Dat is niet
meer zuiver ghetto; hier wonen ook blanken. Wel zijn het
maar Polen, Italianen en Zuid-Slaven, dagloners, venters,
orgeldraaiers en havenarbeiders. Maar in ieder geval
blanken.
„Mooi, dat ze hier bij elkaar leven", zegt Ndschangesi de
eerste dag. Maar mevrouw Barbara, de vrouw van Nick,
schijnt daar niet enthousiast van te zijn.
„Als God wil", zegt ze, „gaan we gauw weer naar het
ghetto terug, waar geen spoor meer van ze te zien is. We zijn
hier wel in de meerderheid, maar waar duizend negers zijn en
maar twee blanken, daar moeten die twee toch heersen."
In de eerste dagen gaat hij veel om met de kinderen van
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Nick en met andere negerkinderen. Meestal tegen de avond,
als zijn werk gedaan is. Dat vindt hij prettig, want in Parijs
ging hij bijna uitsluitend met volwassenen om. De afstand
tussen hen en hem was groot, ook al waren die volwassenen
negers. Met Rebecca en de kleine Ruben voelde hij zich
het meest vertrouwd. Ook hier voelt hij zich tot het kleine
volkje aangetrokken; hij kan ook veel van hen leren. Zeker
zijn ze verstandiger dan hij. Maar ze gedragen zich soms ook
zo zonderling, vooral als er blanken in de nabijheid zijn. Dan
kruipen ze bij elkaar, zitten te fluisteren en liegen er maar
op los. Ze spreken niet zo moedig en ongegeneerd als
Rebecca en Jim, het woord blijft hun vaak in de keel steken
en ook hun grote ogen zijn vol angst en wantrouwen. Voor
wie zijn ze bang? Ze zijn bang voor Beppo, dien schreeuwlelijk en Tade, dien vechtersbaas. Beppo is de zoon van een
Italiaansen nachtkellner, Tade de spruit van een Poolsen
havenarbeider. Beppo en Tade zijn werkelijk maar met z'n
tweeën en zij meer dan honderd.
„Maar als we terugslaan", zegt Tom, „halen ze ook nog de
jongens uit de blanke straten en dan komt de politie...."
Op een dag hoort hij buiten geschreeuw, hij wil de straat
op om de negerkindertjes te hulp te komen, maar mevrouw
Nick loopt hem na, grijpt hem bij zijn mouw en trekt hem in
de kamer terug.
„Om godswil, Ndschango, stort je niet in het ongeluk!"
Hij staat voor het raam naar buiten te kijken, bevend van
opwinding. Tade slaat een parapluie stuk op het hoofd van
een negerjongen.
„Dat is Boembi", zegt de kleine Diana.
Boembi loopt niet weg en huilt ook niet. Hij staat grauw
en onverzettelijk voor zijn aanvaller en zwijgt. Als het bloed
hem over het gezicht loopt, veegt hij er met zijn hand overheen, wist het af, maar hij huilt niet. Tenslotte begint Tade
nog te huilen: Boembi heeft zijn parapluie gebroken. Beppo
zegt, dat hij het ook gezien heeft, hij bezweert het, waar ,
achtig, hij heeft het gezien. Hierop komt Tade's moeder naar
buiten en begint te schreeuwen, dat alle mensen de straat op
komen. De politie-agent komt en brengt Boembi's vader naar
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het bureau. Toen Nick thuis kwam, ranselde hij Tom en Fred
af, omdat ze bij de kloppartij betrokken waren en toen
Boembi's vader thuiskwam, sloeg hij Boembi, Tom en Fred
nog eens, omdat ze zeker begonnen waren.
Dagenlang sprak de straat over niets anders. Ndschango
zit in zijn kamertje en hoort wat de kleine Diana tegen Tom
zegt:
„Als oom Ndschango blank was, zou hij Beppo en Tade
zeker op hun kop geven, want hij is heel sterk."
Maar Tom troeft zijn zusje af: „Wat ben je toch dom,
Diana. Als oom Ndschango blank was, zou hij ons ook afranselen!"
Nick was afkomstig uit het Zuiden. In zijn jonge jaren
is hij worstelaar geweest, heeft hij veel geworsteld.... ook
buiten de ring. Ook nu is hij nog heel sterk en hij lijdt er
onder, dat hij zijn krachten braak moet laten liggen. In de
vechtpartijen op straat mengt hij zich nooit, hij is immers
beambte van de „Negro Herald". Hij moet zich beheersen.
Een groot litteken loopt over zijn linkerwang van zijn oor tot
zijn mondhoek, een kleiner litteken over zijn rechterslaap
door de wenkbrauw. Hij noemt dat Yankeeschrif t•
„Maar ik schreef hun mijn naam tussen de ribben. Hiermee!" zegt hij en schudt zijn machtige vuist.
Zijn vrouw zucht telkens : „Er moest een hoge muur opgetrokken worden, dat we die blanken niet meer te zien
kregen."
Waarop Nick zijn sterke borstkas uitzet en dreigend zegt:
„Ik verzeker jullie, als we eenmaal weer terug zijn in
Afrika, dan komt daar geen blanke meer aan land."
Zo spreekt hier bijna iedereen. 's Avonds komen de buren
bij Nick om naar de radio te luisteren. Nick heeft een kortegolf-toestel, waarmee men Europa kan horen. Dan komt de
vader van Boembi en ook een neger, die algemeen Terpenfijn genoemd wordt. Hij verraadt zijn naam al op een mijl
afstand; hij werkt in een terpentijnbranderij. Aandachtig luisteren zij naar de berichten: nieuwe dollarinflatie, verhoging
van de levensmiddelenprijzen; stakingsgevaar in de metaalen textielindustrie van San Francisco, Japan wil Rusland aan.
15
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vallen en het Panama-kanaal verwoesten; weer bomaanslagen
in Oostenrijk, een Poolse minister vermoord.
„Die Polen alweer!" zegt Boembi's vader, die tengevolge
van Tade's optreden nog woedend is op de Polen. „Zolang
de Russen ze niet met huid en haar hebben opgevreten, zullen ze voortgaan met onruststoken."
„En dan worden de Russen weer opgevreten door de
gelen", meent Nick. „Over honderd jaar zal men de blanken
hier op aarde met een lantaarntje moeten zoeken."
„Nu, nu", antwoordt Terpentijn. „Ook dan zullen er nog
blanken zijn, alleen geen kapitalisten en geen fascisten."
„Of 't nu een kapitalist, een fascist of een proletariër is,
alles wat blank is, dat zijn honden. Als het er om gaat,
een neger af te tuigen of hem in de goot te trappen, dan
trekken ze altijd één lijn."
Boembi is het daarmee eens, maar Terpentijn zegt zacht:
„Blanken zijn ook mensen."
„Mensen? " Nick spuwt op de grond. „Honden! Ratten! Ik wou, dat ik over honderd jaar weer op de wereld
terug kon komen en dan weer als Nick en als neger. Dan
zullen wij overal de baas zijn. Ha! wat zullen ze jammeren,
die blanken, als wij hun de plaats onder de zon wegnemen!"
Alle poorten open, Ndschango! Opletten! De oren spitsen!
Ieder woord in je opnemen en verwerken! In Amerika moet
je denken! Als je niet denken wilt, waarvoor ben je dan hier
gekomen?
Hij probeerde te begrijpen, zich duidelijk te maken wat hij
hoorde en zag. Zwart-blank, dat is hier een ernstige kwestie,
veel ernstiger dan in Afrika of in Europa. Waarschijnlijk
hadden Araki en Fenja het ook zo opgevat, maar hij begreep
het destijds niet. Hier verafschuwt de blanke den neger en
de neger haat den blanke. De mening van Terpentijn wordt
hier door weinigen gedeeld. Hij is het er mee eens, maar hoe
lang nog? Hij durft hier niemand vertellen, dat hij daarginds
blanke vrienden had, die hij lief had en nog lief heeft. Heeft
hij ze nog lief? Hij wil zich aan de gedachte wennen, dat hij
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ze uit zijn hart rukt. Maar hoe moet hij dat doen?
Dagenlang worstelde hij met de gedachte: hoe zal hij hen
kunnen haten? Hij sprak erover met Terpentijn. Met de
anderen dorst hij er niet over spreken. Terpentijn verklaarde
hem, dat men alleen de rijke en machtige blanken moest
haten, diegenen die de baas zijn. Dat bevredigde hem niet.
Ephraïm is rijk, Victor heeft geld op de bank, ze hebben het
hem haast gestolen.... En Annabell.... Hij bedekte zijn ge=
zicht met de handen, neen, aan haar mag hij niet denken....
Het mooist zijn hier in Baltimore de ochtenden. Maar ze
zijn ook vol kwelling en beproeving. 's Morgens werkt hij als
loopjongen bij de PAO en bij de „Negro Herald" onder
leiding van Nick• Van acht tot half elf is er haast niets te
doen. Hij kan in de expeditiekamer rondlummelen en kijken
naar de zon, die door het raam naar binnen sluipt en hem
bij het nietsdoen behulpzaam is. Geluidloos komt het binnen,
het blanke, naakte licht, komt naast hem staan, blijft naast
hem staan.
Kwart over negen, kwart over negen, kwart over negen;
die wijzer wil maar niet vooruit, de klok heeft geen zin om te
tikken, Nick zwijgt, het hele huis zwijgt. Waarom zwijgt
hier iedereen? Ze verdenken hem, ze letten op hem, zelfs de
klok verdenkt hem, bespiedt hem.
Rrr, nu bellen ze van drie, vijf, tien kanten tegelijk, de
minutenwijzer springt vooruit, huppelt als een geitje, springt
zestig minuten over en nog eens vijftien. Het is al over half
elf, het PAO,huis dreunt en zoemt. De secretarissen komen,
de steno:typistes, de redacteuren, de directeuren, de advi=
seurs. Nick komt aanstormen, schreeuwt, vloekt, zwaait met
zijn handen, in razend tempo volgen zijn bevelen elkaar op.
„Ndschangesi, naar hoofdredacteur Jef f ries !"
„Ndschangesi, naar redacteur Absalom!"
„Ndschangesi, naar de PAO!"
„Ndschangesi, de advertentie:afdeling heeft opgebeld!"
„Ndschangesi, naar Rodolph, de cliché's halen van het
atelier!"
„Ndschangesi, pakjes dichtmaken!"
„Ndschangesi, naar de post!"
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„Ndschangesi, breng eens vlug de dictafoon naar de
directie!”
„Ndschangesi, ga cigaretten halen en bier!"
„Ndschangesi, zeg dat mister Short uit New Orleans er is!"
„Ndschangesi, vertel die bedelaars even, dat het steun ,
bureau aan de andere kant is!"
„Ndschangesi, zet de radio aan! Niet op de korte golf, slim%
merd, op de lange!"
„Ndschangesi, breng die schaar naar de kamer van
juffrouw Carolina! .... "
„Ndschangesi, waarom doe je niet, wat ik je gezegd heb?
Heb ik nog niets gezegd? Dan wacht je maar, tot ik je wat
zeg en intussen doe je het!"
Ndschangesi wordt opgejaagd als een hond, maar hij vindt
het prettig. Het doet hem goed, als de mensen streng tegen
hem zijn, dat heeft hij nodig. De strengheid van Nick neemt
hij niet al te ernstig, want Nick is thuis immers zijn vriend.
Jef f ries, Absalom, juffrouw Fanny en juffrouw Carolina zijn
ook, als ze hem wat opdragen, zo vriendelijk alsof hij hun
broer was. Soms, als ze een ogenblikje niets te doen heb=
ben, v ragen ze hem allerlei over Afrika en Parijs en hij ant
woordt graag. Hij vertelt veel en niets, want er zijn dingen,
waarover hij niet praten mag.
Hetty is de vriendin van Gedeon. Ze werkt hier bij de
PAO. Ze kent het werk, ze kent het doel van de negers, ze
kent ook zijn leven in Afrika en in Parijs. Hoe weten Gedeon
en Hetty dat? Uit Harlem? Soms, als hij op bevel van Nick
krantennummers uitzoekt en inpakt of als hij postzegels op
de brieven plakt (niet met de tong, maar met een natte spons)
staat er iemand achter hem. Hetty of Gedeon. Ze kijken en
weten, waarover hij nadenkt. Net zo kijken ze hem aan, als
hij met de belegde broodjes en met de cigaretten terugkomt,
die hij voor hen gehaald heeft of als hij naar de post geweest
is en te lang uitbleef. En net zo kijken ze hem aan, als hij
's middags terugkomt en de verkochte kranten afrekent.
Voor Gedeon is hij bang. Gedeon's blik is als die van dokter Sam, zijn mond is als Rebecca's mond. En hij spreekt als
mister Zeb. Maar zijn stem is de stem van alle drie tezamen.
,
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Alleen nog ernstiger en nog harder. Gedeon spaart zijn eigen
vader niet als hij zeggen wil, wat hem op het hart ligt. Eens
luisterde Ndschango in de PAO naar de gewone debatten
van de jongeren en de ouderen. De jongeren met Gedeon
aan het hoofd, becritiseren alles wat de leiding tot nog toe
heeft gedaan of nagelaten. Gedeon roept ongeduldig en
hartstochtelijk:
„Men moest Parijs van de aarde wegvagen. De kameraden
trekken er alleen maar heen om zich te amuseren en als ze
een blanke hoer ontmoeten, vergeten ze niet alleen hun zen,
ding, maar ook het feit, dat ze zwart zijn. Wat hebben Zeb,
Sam, Hannibal en de anderen in Parijs uitgericht? Zo goed
als niets, nee, minder dan niets! Ze hebben al het geld uit=
gegeven, dat de broeders hier cent voor cent hebben bijeen:
gebracht, uit hun mond hebben gespaard! Maar wat is het
resultaat? De zwarte troepen schoten op onze kameraden en
op onze bondgenoten. De bodem is nog nooit zo gunstig ge=
weest als juist nu, maar er is niemand, die hem bewerkt. Er
is daar meer dan één uitstekende kameraad, kerels, die werkelijk onze bewondering verdienen. Maar wat kan iemand
als Araki, Fenja, Hayes uitrichten, als de leiders gedachteloos
over hen beschikken? Tegen ons zeggen ze: kalm aan! kalm
aan! En ze zeggen: morgen, overmorgen. Over twintig jaar,
over honderd jaar zal het land ons behoren. Maar wie wil
honderd jaar wachten? Wie wil tien jaar wachten? Geen
jaar kunnen we wachten! Ik eis, dat we de leiders ter verantwoording roepen en wegjagen."
De ouderen verdedigden zich tevergeefs: men moest reke=
Hing houden met de tijd en met de mogelijkheden. De jongeren schreeuwden en maakten hen het spreken onmogelijk; ze
gaven Gedeon gelijk. Hetty, Gedeon's vriendin, was nog
onverdraagzamer dan Gedeon.
„Wie zich met de blanken afgeeft, die moet de organisatie
uit!"
Deze strijdlust werkte dikwijls zelfs meeslepend op
Ndschangesi, ofschoon hij er vast van overtuigd was, dat
Zeb en Sam eerlijk, ernstig werk presteerden. Over Hannibal
durfde hij niet spreken, maar dat Hayes geen ware vriend
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was van de zaak, dat zei hij tegen Gedeon, toen ze samen
van de vergadering naar huis gingen. Want Hayes werkte
slechts voor de heerschappij van Bimbo Diëko en voor de
rest was hij tegen iedereen.
„Laat hem maar" zei Gedeon, „ook dat werk is heel nuttig
voor ons."
Ndschangesi dacht na, maar begreep er niets van.
Strenge ogen waren op hem gericht. Stevige handen hielden
zijn polsen omvat, men volgde hem en leidde hem op zijn
nieuwe levensweg. Hij had die leiding nodig, die strenge,
onverzettelijke wil: Gedeon wilde het, Hetty wilde het,
Rebecca wilde het, Zeb, Jef f ries, Sam, allen wilden het zo.
Soms ontwaakte in hem het verleden en hij, die eens was
uitgetrokken om het geluk te zoeken, glimlachte nu weerroedig: nu streeft hij naar een hoger doel! Voorlopig is het nog
moeilijker dan het geluk na te rennen, maar ze leven hier
immers allemaal zo; allen nemen ze trots en gelukkig die
zware taak op zich. Hij begon reeds iets te voelen van hun
trots geluk: 's avonds in de school is ook hij een jonge neger
en een toekomstige propagandist. En 's middags verbreidt
hij de kennis onder de negers van Locust Point en van de
Chesapeake:bocht.
Thuis liggen in zijn koffer het zakdoekje van Annabell,
haar brief en de ring met de rode steen. Eens had hij al het
zakdoekje, de ring en de brief in de Seine willen gooien, maar
op het laatste moment had hij zich bedacht, hij wierp geld in
het water en kocht zo de drie waardevolle souvenirs....
Hier, aan de vissershaven, waar hij dagelijks zijn zwarte
klanten bezocht, waar hij stond te kijken naar de oestervissers, werd hij door een machtig verlangen aangegrepen, de
dingen in de zee te gooien om zo de achting van zijn broe
ders te verdienen. Hij haatte de ring, de brief, de zakdoek, hij
haatte Annabell, die hem zo laaghartig verraden had. Naff,
had ze gezegd, nadat ze hem eeuwige liefde gezworen had.
Genoeg! Dus genoeg van Annabell!
Hij heeft die vervloekte dingen niet nodig. Hij is toch niet
in Baltimore gekomen om aan Annabell te denken. Als hij
daarvoor gekomen was, wist hij toch in welk stadsdeel men
/
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Annabell zou kunnen vinden.... Als hij dat gewild had, had
hij haar al lang gevonden. Maar hij wilde niet. Neen, neen,
neen! Twee woorden hielden hem als twee rode signalen
van haar af: naff en Iblis. Hij wil niets weten van Annabell.
In de eerste dagen was hij nog zwak. Zijn voeten droegen
hem naar de straten der blanken, naar Lexington Street, naar
Howard Street, naar Baltimore, en Charles Street. Gelukkig
wisten dat ook Gedeon, Hetty en de colportageleider, daar,
om plaatsten ze hem over van de zonnige Streets naar Locust
Point en Chesapeake. Het speet hem, maar hij wist, dat
het goed was.
Hij ging naar huis, keek naar de gesloten koffer en had
niet de moed hem te openen. Die dingen lagen heel onder,
in.... Zouden ze er nog wel zijn? Ze zijn er immers hele,
maal niet, zei hij zacht tot zichzelf, je hebt ze immers niet
eens meegebracht. Je hebt die dingen allang verlaten, zoals
zij jou verlaten heeft. 's Nachts wentelde hij zich in bed om
en om. Hij ijlde. De ring met de rode steen straalde door de
wanden van de koffer heen. De zakdoek zond zijn geur uit.
De letters van de brief begonnen zich te bewegen, alsof ze
leefden. Hij strijdt met zijn broeders, met Annabell, hij haat
zijn broeders en begeert Annabell. Het blanke lichaam van
het meisje straalt naast hem, is heel dicht bij hem. .. . en
toch onbereikbaar. Daarvoor ben ik toch niet hier gekomen,
zegt hij duizendmaal tegen zichzelf, daarvoor niet! Ik had in
Harlem kunnen blijven, ik had naar Alabama kunnen gaan.
Daarvoor ben ik niet hier gekomen. Het grote doel heeft
mij geroepen. Het doel. Het doel! Het doel is opzicht=
baar, het heeft geen kleur, geen geur, het heeft geen ziel, geen
lichaam. Maar Annabell....
De volgende dag zetten ze hem tevergeefs aan bij de
PAO, alles loopt mis. Jef f ries zegt hem heel verbaasd, dat
hij hem niet geroepen heeft. Gedeon kijkt hem streng in de
ogen. Nick schudt hem heen en weer, de colportageleider
scheldt hem uit. Hij schrikt op, schaamt zich, maar als hij
eindelijk de kranten onder de arm heeft, loopt hij niet naar
de haven maar naar de binnenstad. Hij kijkt en kijkt naar de
schoenen, naar de slanke bamboestengels. Hij biedt zijn krap231

ten aan: zij is het niet, zij is het niet. Hij loopt naar de stadswijk van de rijken. „The Negro Herald! Afro.American!" Hij
rent de stenen brug over van Jones Falls Creek, holt voort
langs de wandelpaden van Druid Hill Park: niemand! Nieí
mand? In de verte ziet hij een zwarte krantenverkoper: den
ouden Gandhi. Dit is immers zijn wijk! Komt hij naar hem
toe? Hij springt op een autobus, snelt naar de haven. Zijn
klanten mopperen, dat hij vandaag zo laat komt. En als hij
eindelijk laat in de avond naar school gaat, voelt hij wroeging
in zijn hart. Niemand maakt hem verwijten, maar toch zijn
z'n antwoorden aarzelend en stamelend. Hij moet zich erg
inspannen om zo te werken, als zijn veel jongere Ameri,
kaanse medeleerlingen.
Op school had hij kameraden, met wie hij goed kon op.
schieten: Inez en Jemmy. Inez was spoelster in een automatiek, Jemmy liftboy in een warenhuis. Ze waren beiden
arm en zwart, maar vlijtig en weetgierig, men kon veel van
hen leren. Toen ze nu samen naar huis gingen, zei Jemmy,
dat de negers, als ze hun zeshonderd talen verenigden, rijker
zouden zijn dan ieder ander volk ter wereld. En dan konden
ze de woorden, die ze van de blanken geleerd hadden, met
rente terugbetalen. De blanken hadden bovendien slechts
hun lelijkste en domste woorden geleend, die de negers best
konden missen. Rum was een woord van de blanken en
geld en god en duivel ook.
„Ja", zei Jemmy, en zijn jeugdig gezicht zag er in het licht
der straatlantaarns plotseling uit, alsof hij de baard van
Absalom en de hoornen bril van Jef f ries droeg, „zelfs den
Iblis, die de Haussa en Foelbe onder ons verbreid hebben, is
door Arabische makelaars tegelijk met de koran, het buskruit en de slavenzweep bij de Haussa en Foelbe geimporteerd. Vóór die tijd hadden de negers geen Iblis."
„Naff !" schreeuwde Ndschangesi woedend. „Geen woord
meer!" Hij holde weg, liet den verbluften jongen staan en
verdween in een donkere zijstraat.
Geleidelijk kwam zijn hart tot kalmte en ook zijn geest
werd rustiger. In deze nacht sliep hij alsof een vertoornde
geest het zo bevolen had. De volgende morgen ontwaakte hij
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deemoedig en gedwee en spoedde zich naar zijn werk. Hier
wist reeds iedereen van zijn geheim; ieder had het recht het
te weten en er over te oordelen. Jemmy liep hij dagenlang
uit de weg. Maar Jemmy zocht zijn gezelschap.
„En als je het niet gelooft, wat ik van den Iblis gezegd
heb, dan zal ik je wel de boeken van Frobenius en D. J.
Holmsen lenen, daarin kun je het lezen. Maar eer je Fro
benius of Holmsen begrijpt, zul je nog heel veel moeten
leren."
Dat maakte grote indruk op hem. Het toeval wilde, dat
Rebecca's brief, die hij dezelfde avond ontving, als een ver,
volg en een bevestiging van Jemmy's woorden klonk. „De
negers zijn een gevoelig volk", schreef Rebecca, „ze hebben
een groot hart. Ons hart mogen wij niet verliezen, maar ons
verstand moeten wij ontwikkelen. Het verstand is de kracht
van de blanken. Maar als wij ook alles geleerd hebben wat
zij weten, zullen wij sterker zijn dan zij, want wij zullen dan
hart en verstand hebben."
,,.1 e hebt gelijk, Rebecca", zei hij stil voor zich heen, „ik wil
sterker worden dan zij is." En nog stiller dacht hij bij zichzelf,
dat hij veel kennis vergaren moest, opdat hij zou kunnen
lezen, wat de blanke geleerden over den Iblis schreven. In
hun boeken zou hij veel verklaard vinden, wat hij niet weet.
Nieuwe inzichten drongen tot hem door, hij las veel en stu=
deerde veel. 's Nachts in het kleine ghetto;kamertj e, overdag
als hij niets te doen had in de expeditietaf deling van de
Negro Herald, in de namiddag, als hij zijn kranten verkocht
had, onder de elevatoren van de haven of aan de kade van
de oesterbocht.....
,

Het leven in de haven was niet gemakkelijk.
De matrozen, de ketelpoetsers en sjouwerlieden, de kolen ,
dragers plaagden hem, noemden hem een Papoea, een Hotten.
tot. Hij schudde zwijgend het hoofd. Hij is geen Hottentot en
geen Papoea; hij is een neger uit de grote Bantoe,familie. Dat
heeft hij geleerd en de tijd zal komen, dat ook zij het leren
zullen. Een twistzieke, Poolse zakkendrager, die door zijn
vrienden steeds Whisky genoemd werd (eigenlijk heette hij
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Rakowisky), de vader van Tade, begon stemming tegen hem
te maken: hij had wel bij de kannibalen kunnen blijven, waar
de negers elkaar allemaal opvreten. Maar nu hij toch naar
Amerika gekomen was, mocht hij zijn rasgenoten leren, hoe
men de negerkindertjes aan het spit braadt of hoe men ze
kookt, er waren toch al veel te veel van die zwarte schoeljes.
Toen hij daarop niets antwoordde, schreeuwde Whisky,
dat hij alleen maar naar de haven kwam om hun het vak af
te kijken.
„Morgen zul je ook wel zakken sjouwen en een blanke het
brood uit zijn mond stelen, of we niet al weinig genoeg
hebben."
Hij antwoordde, dat hij helemaal geen zakken wilde s j ouwen, hij had zijn brood, hij verkocht negerkranten.
Deze zachtmoedigheid prikkelde den zakkendrager nog
meer.
„Natuurlijk, jullie hangt hier de mijnheer uit. Als jullie het
even lappen kunnen, trekken jullie de lijn."
De negers probeerden hem in bescherming te nemen, maar
de blanken vielen Whisky bij, traden steeds dreigender op.
Ze schudden de vuisten en vloekten en tenslotte raadden de
negers Ndschangesi aan, zich uit de voeten te maken.
Hij had ook nog andere vijanden en vervolgers in de haven.
wijk. De gevaarlijkste van hen was Jim Bog, een matroos van
de „Potamac". Eens gaf hij hem onverwachts en zonder de
minste reden een hevige stomp tegen de kin en nam zijn
kranten weg. En toen redacteur Jeffries Nick met een
politie-agent naar het schip stuurde, begon Jim Bog geweldig
te schelden. De zwerver van een neger had oproerige ge
schriften op het schip willen verspreiden. Er had in gestaan,
dat de zwarte neger net zo goed een mens was als mister
Roosevelt of mister Bootmaker. Daarom had hij ze zonder
aarzelen in zee gesmeten.
„En als je nog eens het lef hebt, met dat vuile communisme
op mijn schip te komen, jij hondsvot.... Ye son of a bitch.
Hier, waar mijnheer de commissaris bij is, beloof ik je, dat ik
je overhoop zal schieten en in de zee zal gooien."
Ndschangesi verdedigde zich vergeefs, vertelde vergeefs,
,
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dat hij niet op het schip, j a, niet eens op de steiger geweest
was en dat hij geen enkel exemplaar van de Negro Champion
meer bij zich had gehad.
De politieman geloofde Jim Bog en noteerde Ndschangesi's
naam en adres. En Ndschangesi had het slechts aan Nick's
welbespraaktheid te danken, dat hij niet onmiddellijk naar
het bureau gebracht werd.
Gelukkig is de haven zeer groot. Als het bij de graan=
schepen mis gaat, kan hij nog altijd naar de katoenloodsen
gaan, naar de koffiezakken, naar de tabaksbalen, naar de
opslagplaatsen van conserven. Hij zoekt eenvoudig bij dc
torenhoog opgestapelde waren een verborgen hoekje uit,
waar hij rustig gaat zitten met zijn boek op de knie, op het
boek legt hij een vel papier en bewerkt de witte vellen met
een scherp gepunt potlood. Papier en potlood kreeg hij van
Nick en wat hij schrijft is voor Rebecca. Het is geen brief,
brieven schrijft Rebecca alleen aan hem, ze zijn geschre
ven met mooie violette inkt. Dezer dagen schreef zij op een
dubbel blaadje papier slechts: „Ndschango, waarom schrijf
je me niet?" De letters keken hem zo verwijtend aan, dat
hij drie maal probeerde, haar te schrijven. De derde proeve
begon aldus: „Lieve Rebecca, thans leert Ikongo in Balti=
more de toverkunst en de wetenschap van de blanke
magiërs." Maar ook deze brief verscheurde hij en wierp hem
weg. Eerst moet hij zijn schuld afdoen en het verhaal van
Ikongo schrijven, zoals Rebecca verlangd had.
Achtereenvolgens beschrijft hij Ikongo's streken, wonder=
daden en toverkunsten. Zoals Rebecca het gevraagd heeft;
het is ook werkelijk heel makkelijk: ten eerste omdat hij
het in negertaal mag schrijven en ten tweede, omdat hij
het net zo mag schrijven als het hem invalt.
Het lawaai van de elevatoren, van de voorbijvarende
schepen en van de sirenen stoort hem niet, integendeel, het
is zelfs goed, dat hij ze hoort en ziet; hij hoeft nu niet op
zijn potlood te bijten.
De kraan doet denken aan gespierde reuzen, die met
één hand de grootste palm of de dikste olijfboom uit de
grond rukken. De zoemende scheepsmachine wordt een
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groot monster, dat in de val gelopen is, de locomotief voor
de trein een olifant, die aan ketenen gelegd is om lasten te
slepen. Hij lacht, als hij denkt aan de spuwende, vloekende
matrozen. Hij stuurt ze met Jim Bog aan het hoofd in de
bananenbomen en in de cocospalmen, daar kauwen ze op dc
schillen en doppen der vruchten, zoals hier op hun korte,
houten pijp. Whisky, de zakkendrager, wordt een luie gorilla,
die tussen de lianen zijn geweldig zware knots voortsleept.
De oestervissers met de harken worden tandeloze chim
pansé's, die op de takken van de baobab'boom zitten; ze laten
de lange, lange armen omlaag bengelen en vissen uit dc
Kongorivier de geweekte vruchten van de apenbroodboom.
Toen de Afrikaanse stof uitgeput was, stuurde hij de
avontuurlijke leerling van den magiër de wereld in....
Ikongo in Parijs, Ikongo in Harlem, in Baltimore. Waar die
kleine schelm verscheen, daar smolt de sneeuw, daar werd
de lucht warm en geurig, een zachte zomerregen viel ruisend
neer, de zon scheen in alle kleuren en de mensen bloeiden
als de bomen in de lente. Uit de hoofden van de blanken
groeiden bruine rozen, uit de hoofden der zwarten witte
rozen. Ikongo plukte de bloemen, schikte ze dooreen en
bond ze samen tot een ruiker. Van nu af zagen de zwarten
en de blanken elkaar heel anders aan. De blanken vergaten
te schelden, de zwarten vergaten het hun aangedane leed.
Zij liepen in de mensentuin naast elkander voort, keken
elkander verwonderd aan, zij aten van elkanders vruchten.
De kokovogel in de takken lachte en lachte.
Toen hij de lange, lange brief aan Rebecca verzonden had,
schaamde hij zich zeer. Want hij had voor boom de uitdrukking „mti" gebruikt. Maar Jemmy vond dat niet goed,
want „mti" zou men gemakkelijk kunnen verwarren met
„mtoe" en „mtoe" betekent hoofd. De woorden tschiti, ili of
etaitai vond hij veel beter.
Tegen de avond gaat hij met een grote omweg naar huis.
Een onbestemd gevoel drijft hem naar de drukte en het
lawaai van Lexington Street. Bij een kruispunt stopt voor de
hoog opgeheven hand van den verkeersagent een blauwe
auto. Zijn voeten worden zwaar .... het is haar auto! Hij
,
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kijkt naar het stuur, een vlammende haarlok verblindt zijn
ogen.
Annabell!
Ze is al weg. Ze snelt voort, vlucht over de brede rijweg.
Hij zou haar willen nalopen, maar hij kan niet. Ook met zijn
ogen mag hij haar niet volgen. De waarschuwingen van Zeb
en Sam doen zijn bloed verstijven, zijn voeten zijn als lood.
Hij kan geen stap doen. Eerst als hij aan zijn werk denkt,
aan de plicht, aan de discipline, zet zijn lichaam zich weer in
beweging. Hij moet toch naar de Negro Herald om zijn col%
portagegeld af te rekenen. Nick zegt tegen hem:
„Je werkt goed, de heren zijn heel tevreden."
Anders hoort hij zoiets graag, maar nu doet het hem geen
plezier. Nick zegt nog iets, maar hij hoort het niet. De
expeditiechef moet het herhalen.
„Gedeon heeft je gezocht, Ndschango. En ook redacteur
Absalom wil je spreken."
Hij gaat naar de redactiekamer. Gedeon vraagt hem stug,
wat hij daar allemaal aan Rebecca geschreven heeft. Hij
schrikt, want hij moet aan de critiek van Jemmy denken.
Beschaamd zwijgt hij, maar Absalom zegt:
„Dat heb je goed gedaan, mijn jongen. Over een dag of
acht beginnen we je Ikongo af te drukken en ik zelf zal het
in het Engels vertalen. Ga nu maar naar boven naar het
atelier, dan zal Rodolph je fotograferen. Maar zet een vriew
delijk gezicht, we zullen je in het geïllustreerde weekblad op
de titelpagina brengen."
Als hij de kamer uitgaat, hoort hij Absalom zeggen:
„Een nieuwe dichter in negerland geboren."
Rodolph laat hem op een hoge stoel plaatsnemen, drukt
hem de pet op het hoofd, duwt hem een pak kranten onder
de arm, draait hem naar links, draait hem naar rechts, schakelt de Jupiter%lampen in en zegt:
„Glimlachen! Laat je mooie, witte tanden eens zien!"
Hij kan niet glimlachen.
„Denk aan wat goeds! Denk er maar aan, dat je twee=
honderd dollar voor je verhaal krijgt of nog meer. Je bent
geen krantenjongen meer, maar een vrij man, een schrijver.
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Je zult beroemd worden."
Hij probeert aan dat alles te denken, maar het lukt hem
niet. Hij ziet maar altijd de blauwe wagen. Die staat op de
rijweg en als hij er naar kijkt.... naff! snelt hij weg als
een opgejaagde antilope.
,,Nu goed", zegt Rodolph, „ik heb een ander idee."
De volgende morgen neemt hij hem mee de straat op,
laat hem hard lopen en roepen: „Hallo! De Negro Herald!"
Hij knipt en is tevreden. „Het was heel goed!" Ndschangesi
staart in de verte: hij zoekt de blauwe auto.
Tegen de avond snelt hij naar huis, gooit zijn uniform af,
wast zich, kamt zijn haren, trekt zijn mooiste costuum aan,
stapt op de autobus en rijdt naar Lexington Street. Hij blijft
bij het kruispunt staan en wacht op de blauwe wagen. De
politie-agent is er nu niet en lichtsignalen regelen het ver=
keer. Rijen wagens komen aan, bruin, groen, geel, zwart,
grijs. De blauwe zijn heel anders blauw. Zou hij zich vergist
hebben? Had hij haar de vorige avond niet gezien? Nu....
nu is haar wagen hem voorbijgeflitst! Iets treft zijn oog....
De blik van Annabell? Bliksemsnel draait hij zich om, haar
achterna! Zijn voeten zijn nu heel licht. Hij rent voort.
Reeds beginnen de mensen hem na te lopen, zoals in Parijs
langs de Seine. Iemand grijpt hem beet, duwt hem van het
trottoir.
„Damn nigger!"
Een blanke. Hij heeft een lang gezicht met diepe rimpels
als een aap, een grote hoornen bril op de neus.... Kent hij
hem? Onderzoekend kijkt hij hem in de ogen. Ook de ander
ren schreeuwen:
„D amn nigger!"
„Die is stapelgek!"
„Krankzinnige Afrikaan!
Hij moet maken dat hij wegkomt.... De blauwe wagen is
nergens te zien.
"

Deze avond ging hij niet afrekenen en hij ging niet naar
school. Hij dacht niet aan den colportageleider, niet aan
Gedeon, niet aan Hetty. Ook voor Goddard, Jef f ries en
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Nick was hij niet bang. Hij zag maar steeds de blauwe auto
voor zich en het vlammende rood; hij liep verder in de
richting, waarin Annabell's wagen verdwenen was.
Zo had hij haar ook destijds in Clamart gevonden. Hij
had eenvoudig zijn instinct gevolgd. Toen hij haar gevonden
had, was het als sloeg zij hem met de hand, waarmee ze de
blonde melkmuil streelde. Hij was weggelopen, regelrecht
naar de Seine. Nu zou hij niet het water ingaan, met wie hij
haar ook zou treffen. Ze had hem verlaten. Maar iets was ze
hem schuldig gebleven. Iets had ze hem nog moeten zeggen.
Slechts één woord. Of het wel waar is, dat zij gezegd had:
„Naf f". Maar als het niet waar is? Hij moet weten, wat ze
destijds zei: Annabell had hem verlaten voor James en voor
Amerika. Ook hij verlaat Annabell voor zijn werk en voor
het grote doel. Maar dat éne woord moet ze uitspreken,
opdat ook hij het hoort. Als het is naff, dan moet het ook zijn
naff! Als het wat anders is dan naff, moet hij het ook horen,
eer hij haar voor altijd verlaat en alles vaarwel zegt, wat eens
geweest is. Annabell is een ander leven begonnen en ook hij
begon een ander leven. Maar het oude hebben zij beiden nog
niet verlaten. Voordat dat éne woord gevallen is, geldt en
heerst het laatste, het woord, dat ze hem ook schriftelijk
gaf. En, ver of nabij, zij kunnen nimmer zonder elkander.
Zijn schreden waren onzeker als van een slaapwandelaar,
maar zijn geest was wakker en helder. Hij wist en begreep
alles, ook wat er achter hem en ver van hem gebeurde. Hij
bleef hier en daar staan en gesticuleerde heftig alsof hij met
iemand twistte. Dan liep hij weer verder, luisterde naar het=
geen in hem en om hem gebeurde. Annabell had hem vanuit
haar wagen gezien. Een ogenblik had haar blik op hem ge=
rust: wat betekende die blik? Riep zij hem of joeg ze hem
weg? Misschien riep ze hem niet, want haar kleine hand
greep het stuur en de wagenwielen vlogen opgejaagd voort.
Waar snelde zij heen? Wilde ze hem niet zien? Of wilde ze
hem zeggen: loop me na als je kunt! Hij zal ook dat vervemen, maar wat hij in de eerste plaats en bovenal vernemen
moet, dat is het woord, dat zij hem in Parijs was schuldig
gebleven.
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Als hij zich omkeerde, zou hij mister Apentronie kunnen
vragen, waar Annabell woont. Hoe weet hij, dat mister Apentronie hem volgt? Heeft hij hem gezien? Neen, hij heeft hem
niet gezien en toch weet hij het. Men hoeft niet alles te zien
om het te weten. Als hij de volgende zijstraat ingaat, volgt
hij hem. Als hij aan de hoek van de straat blijft staan, is hij
er over twee minuten ook. Niet hier, maar aan de overkant.
Nu zet hij het op een lopen. Ook de ander loopt vlug. Niet
hard, alleen maar vlug. Vele mensen lopen op straat; trams,
auto's, motorfietsen en autobussen razen voort over de
rijweg, maar toch hoort hij de steeds vlugger wordende stap
pen achter zich. Een echo? Hij is hier toch niet in een tunnel, niet in een oerwoud; hij is hier in een straat van Balti
more. Hij blijft staan, de echo zwijgt. Hij keert om, hij is het,
mister Apentronie! Naast een aanplakzuil blijft hij staan.
Het is schrikwekkend, hoe veel hij op de man met de wan=
delstok lijkt. Neen, eigenlijk lijkt hij helemaal niet op hem,
maar de manier, waarop hij het aanplakbiljet staat te lezen,
is dezelfde. Hij heeft zijn ogen op de letters gericht en kijkt
om de letters heen naar hem.
Een idee komt in hem op, laat hem geen rust. Ga naar
hem toe en vraag hem, waar Annabell woont. Hij zal het
weten. Zo goed als monsieur Londres het wist. Hij gaat naar
den vreemdeling toe. De mister houdt op met lezen en trekt
zich terug. Hij gaat vlug een huis binnen. Ndschangesi blijft
voor de deur staan en wacht tot hij terugkomt. Maar hij
komt niet.
Hij gaat naar de aanplakzuil. Vandaar kan hij de deur in
het oog houden en kan hij bovendien nog lezen wat mister
Apentronie las. Hij zucht. Zal hij nooit vernemen, waar
Annabell is? Hij is het spoor bijster. Die aanplakbiljetten
kent hij al. De Driestuiversopera, Citylights met Chaplin.
De danser van Parijs. The dancer of Paris. Alsof hij iets met
dien danser van Parijs gemeen had. Wat heeft hij met hem
gemeen? Niets, hoogstens dat hij ook in Parijs is geweest.
Ook hij danste in het Negro, in het Colonial.... In die eind=
loos diepe nacht danste hij in het Colonial met zijn Iblis. Nu
komen een paar plakkers met een ladder op de schouder en
-
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een stijfselemmer in de hand, ze lopen langs hem heen. Eén
blijft staan en beplakt de hele zuil met één enkel groot
biljet. The dancer of Paris. Baron X. Verbluft staart hij naar
het biljet. Baron Boris!
Hij beeft van schrik. Die hier in Baltimore! Hier! Baron X!
De danser van Parijs in het Lexington Variété. Wat duidelijk
staat hij daar op de zuil, slank, met lakschoenen, het haar
glad en glimmend achterovergekamd, met de brutale kin, de
haakneus, de schitterende monocle in het oog: alsof hij zo
voor je stond, met je praatte. Wat zegt hij? Hij fluistert zo
zacht, dat men hem niet verstaan kan. Hij weet zeker waar
Annabell woont. Daarom is hij hier gekomen. En Annabell
moet ook weten, dat hij hier is. Lexington is de grote Boule,
yard van Baltimore, iedereen gaat er naar toe. Annabell ook?
Misschien is ze er al. Nu begrijpt hij eindelijk, waarom de
blauwe wagen zo snel reed. De roofvogel is hier in Balti.
more, Annabell wil hem zien.
Blauwe, gele, rode, citroen, en oranje-gele lampen, spook,
achtig violet licht, dat door glazen buizen stroomt: dat is
het Lexington,Variété. Voorbij het huis staat een lange rij
wagens. Boven de ingang prijkt een reusachtig portret, tien
maal zo groot als de gier. De danser van Parijs, de eerste
danser der wereld. Baron X... morgen en volgende avon,
den. Waarom Baron X? De portier in de vestibule, een grote
sterke neger, zal het hem misschien kunnen zeggen. Hij stapt
op hem toe en vraagt haastig, bijna hijgend:
„Is de baron hier? Ik moet hem spreken."
„Baron X is pas morgen te spreken. Op het ogenblik heeft
hij een belangrijke conferentie."
„Ik moet hem spreken."
„Morgen."
„Neen, nu. Het moet."
„Zo? Wacht even, ik zal zijn secretaris vragen. Hoe
heet je?"
„Je behoeft hem alleen maar te zeggen: een mijnheer uit
Parijs."
„Ben je een artist?"
Ndschangesi blijft het antwoord schuldig. De portier
,
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neemt de hoorn van de telefoon. Of mijnheer de secretaris
beneden wil komen. Een mister uit Parijs wilde hem spreken.
De secretaris komt, rekt zijn lange, magere hals met de
bewegelijke adamsappel, draait zijn tanig gezicht naar rechts
en naar links, stapt op den portier toe.
„Wel? Wat is er van uw dienst?", zegt hij met zijn lang,
zame, vadsige stem, die eeuwig de tijd schijnt te hebben.
Ndschangesi ziet hem verbaasd aan en roept:
„Alias!"
„Hoe? Wat?" vraagt de secretaris en heft verschrikt zijn
driehoekige hondenkop omhoog. „Ik heet Graaf des Obry."
„Des Obry woont in Clamart."
„Wat praat u toch?"
„In Clamart heeft hij dat oude landhuis, dat roodstenen
huis."
De bewegingen van den slomen hond worden nu leven
diger. Hij zegt in het Frans:
„Komt u uit Parijs?"
„Uit Parijs, monsieur Alias."
„Ik heet niet Alias."
„Jawel. U bent toch die man, die kaartspeelde?"
„U verwart mij zeker met een ander. Ik heb nooit van
mijn leven kaart gespeeld."
„Heeft u niet gespeeld?"
„Uw verdenking is ongegrond, mijnheer."
„Met den baron heeft u gespeeld."
Alias herademde.
„Met den baron? Slechts om kleine bedragen en altijd
correct."
„Waar kan ik baron Boris vinden, monsieur Alias?"
„Sst, hier bestaat geen baron Boris. Alleen baron X. Gaat
u maar even mee, alstublieft, hier kan iedereen ons horen."
Hij nam hem mee naar een leeg, hel verlicht vertrek,
duwde hem in een leunstoel en bood hem een sigaret aan.
„'t Is me heel aangenaam, maar met wien heb ik eigenlijk
het genoegen? Uw ras is mij altijd uiterst sympathiek geweest."
In het aangrenzende vertrek wordt een hevige woorden.
.
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wisseling gevoerd. De deur stond half open en een schrille
stem riep:
te weinig!...."
„ .... vijf tigduizend 7
„Dat is baron Boris", zegt Ndschangesi en wil opstaan.
Maar Alias houdt hem tegen, dwingt hem weer plaats te
nemen.
Vlug loopt hij naar de deur en trekt die dicht. Hij luistert even. Dan draait hij zich om. Hij knikt tevreden met
het hoofd. Dat is weer de oude Alias, die slome hond.
„We moeten hier niet storen. Hij heeft het zwaar genoeg,
die arme man; die voortdurende verliezen aan de katoenbeurs."
Ndschangesi houdt voet bij stuk.
„Baron X is baron Boris."
Alias wendde het hoofd half terzijde en zei cynisch:
„Nu, dan maar baron Boris, mijnheer de neger. Nu kunt
u zeggen, wat u wilt. De mister heeft de zaak begrepen;
hij wil geen schandaal en de zaak is afgedaan."
Om zijn grote, wijd uiteenstaande ogen speelde een boos;
aardige glimlach:
„Verdomd jammer, dat ik niets met die juffrouw gehad
heb. Of u bijvoorbeeld. 0 jé, voor dat feit alleen zou ik die
ouwe heer ook bij de tegenwoordige malaise een kwart
millioen laten dokken. Daar mocht ik er dan toch zeker
vijftigduizend van hebben. Twintig procent zou je me toch
ook geven, niet?"
Hij lachte en omdat de neger verbaasd zweeg, klopte hij
hem op de schouder en zei terloops:
„Helaas kan daarvan geen sprake zijn."
Plotseling nam hij weer zijn secretarishouding aan.
„Over welke kwestie wilde u mijn principaal spreken?"
„Dat kan ik hem alleen zeggen."
„Deelt u het ons dan maar schriftelijk mee."
„Het is dringend."
„U zult toch wel tot morgen kunnen wachten?"
„Dat kan ik niet."
„Dan moet u in ieder geval wachten, tot we deze affaire
hebben afgedaan."
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Hij loopt heen en weer, blijft voor de deur staan en terwijl
hij zich tevreden in de handen wrijft, zegt hij zacht en
haastig:
„Pardon mijnheer, bij de eindregeling van deze zaak is
van mijn standpunt gezien ook de aanwezigheid van mijn
persoontje uitermate gewenst. Bij zo'n zeldzame gelegenheid
kan men zich heus niet de weelde permitteren het bescheiden
viooltje te spelen. Weest u dus zo vriendelijk mijnheer, een
weinig geduld te hebben. Het zal hoogstens enige minuten
duren. Dan kunnen we rustig verder praten. En ook vanavond
kunnen we elkaar nog ergens zien. We kunnen immers zo
goed met elkaar overweg. En mocht het een beetje langer
duren.... neemt u 't me dan niet kwalijk, Papa's lieveling!"
Hij wierp hem een kushand toe en trok zich terug.
Ergens in het gebouw klonk muziek en daarop langdurig
applaus. Uit het aangrenzende vertrek drong geen geluid tot
hem door. Ndschangesi dacht ingespannen na. Waarvoor is
hij eigenlijk hier? Wat wil hij van den baron? Hem vragen
waar Annabell woont? Een rare vraag. Hij zag den baron
voor zich met een spottende lach op het gezicht en het
bloed schoot hem in de wangen. Roofvogel! Aasgier! De
oude haat ontwaakte weer in hem. Hij stond op, liep heen
en weer. Baron Boris, zal hij tegen hem zeggen, waarom
bent u hier gekomen? Hij zal verrast zijn, zal hem verbluf t
aankijken net als Alias, toen hij hem bij zijn naam riep. U
bent naar Baltimore gekomen om te dansen? U kunt toch
ook in Harlem dansen, in Alabama, overal ter wereld, waav
om juist in Baltimore, baron Boris? En wat doet u geheimzinnig met uw naam. Waarom mag niemand weten, dat de
ene Boris heet en de andere Alias?
Hij ging zitten, stond weer op, ging zitten, keek naar de
deur. Maar noch Alias, noch Boris verscheen. Door een
zijdeur kwam met rasse schreden een rijzige dame in een
zwarte kantoorj as binnen. Zeer beleefd vroeg ze
Ndschangesi, op wien hij wachtte.
„Op baron Boris."
„Wie is dat? De danser uit Parijs? De heren zijn boven
in de directiekamer."
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De juffrouw liep haastig het vertrek uit en Ndschangesi
bleef geduldig wachten. Plotseling herinnerde hij zich, dat
de juffrouw bij de woorden „de heren zijn boven" naar de
zoldering gewezen had. Ze waren dus niet meer in het aangrenzende vertrek. Hij ging naar de deur en luisterde. De
muziek en het applaus, dat hij voor enkele minuten gehoord
had, waren verstomd. Hij ging zitten en dacht na. Morgen
avond zal iedereen hier den danser van Parijs toejuichen.
Ook Annabell zal applaudisseren met haar mooie, kleine
handen. Ze zal ook met hem dansen. Een hele maand lang.
Misschien had zij hem wel geroepen. Hem had ze geroepen.
Zijn hart klopte onstuimig. Het is toch heel eenvoudig: dat
moet hij dien gier vragen. Hij moet hem ter verantwoording
roepen, vragen of zij hem geroepen heeft, ja of neen. Dat
moet hij weten.
Hij ging naar de deur en klopte aan. Niemand antwoordde.
Hij wilde de deur openen. De deur was afgesloten. Hij
bonsde op de deur. Niemand kwam. Hij raasde, schreeuwde.
„Gier! Aasgier! Alias!"
Een kleine, dikke man en een magere mister met grijs
haar traden de kamer binnen. De dikke schreeuwde:
„Wat is er? Wat zoekt u hier?"
„Den gier!"
„Wat voor een gier!"
,,Den baron."
„Baron X?"
„Baron Boris."
De grijze mister keek Ndschangesi enige ogenblikken met
een strenge koude blik aan. Ndschangesi voelde zich
onbehagelijk onder die blik. Iets kalmer zei hij:
„Alias heeft me gezegd, dat ze meteen zouden komen."
„Wie is Alias?" vroeg de kleine man achterdochtig.
Hij ging naar de schrijftafel en drukte op een knop.
„Kaarten-Alias. De markies."
„De secretaris?"
„Ja, die."
De oude man wendde zich tot den ander; zijn stem klonk
streng en wantrouwend.
.
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„Wie is die neger?”
De kleine dikke haalde de schouders op. De deur werd
opengerukt, de portier trad binnen.
„Wat is er van uw dienst, directeur?"
„Wijst u uw landsman even", zei de dikke, „waar hier de
uitgang is."
„Jawel, directeur."
De portier greep Ndschangesi bij de arm en bracht hem
naar buiten.
„Ik zou maar naar huis gaan", zei hij, toen ze op de trap
stonden. „De voorstelling is afgelopen. Sluitingsuur."
„Ik wou alleen maar den baron spreken", verdedigde
Ndschangesi zich. „Alias zei toch, dat ik op hem moest
wachten."
„Wie weet waar ze zitten, de baron en zijn Alias."
„Zijn ze dan al weg?"
„Ze hebben je er tussen genomen, broertje. Jou ook. Net
als de directie. We kondigden hem aan als de grote attractie,
besteedden duizenden en duizenden aan reclame en nu
krijgt de beroemde danser één dag voor zijn optreden
rheumatiek in zijn been. Hij is al op weg naar huis."
„Is hij vertrokken?"
„Een half uur geleden naar New York en vandaar morgenochtend naar Europa. Wat had het voor zin, hier te
komen?"
Ndschangesi wist niet, op wien de laatste woorden van
den portier betrekking hadden. Op hem of op den baron.
Hij stond nog steeds voor het variété, liep eindelijk naar
de overkant van de straat en wachtte. Waarop wachtte hij?
Dat wist hij zelf niet. Zijn ogen waren onaf gewend op de
grote, helverlichte ingang gericht. En toen de kleine, dikke
man en de oude mister naar buiten kwamen, knikte hij hen
toe, ofschoon hij weten moest, dat zij hem niet zagen. Hij
wachtte nog, tot de portier de auto, een grote, donkerrode
wagen, wenkte. Toen begreep hij, dat hij hier niets meer te
zoeken had. Hij zag nog, hoe de oude mister instapte en
een geheimzinnige heer, die plotseling, als uit de aarde verrezen, opdook, naast hem plaatsnam. Maar toen mister
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Grijshaar en mister Apentronie want hij was de geheimzinnige heer snel wegreden, rende ook hij weg als had
iemand hem een duw gegeven. Gejaagd, uitgeput liep hij
door de straten. Waaraan moet hij nu denken? Waar moet
hij naar toe? Wat moet hij doen? Plakkers schoten
hem voorbij op fietsen en motorfietsen. Ze droegen een
ladder op de schouder, een emmer en een lange kwast in
de hand en grote rollen papier onder de arm. Ze maakten
voor iedere reclamezuil halt, bestreken den danser van Parijs
van het hoofd tot de voeten met stijfsel en plakten er een
biljet overheen, dat met koeien van letters bedrukt was:
De nieuwe sensatie van Lexington!
Vandaag en volgende dagen
„The dancing babies"

Tom, Boembi en Harry kwamen in zijn kamer, gingen op
de rand van zijn bed zitten en zwegen. Ndschangesi
knoopte zijn hemd dicht, borstelde en kamde zijn weer=
barstige haren, bekeek zich in de kleine handspiegel en
vroeg niets. Maar Boembi zei plotseling:
„Er zijn hier twee mannen geweest, één met een kale
kop en de andere, een hele grote, gladgeschoren mijnheer."
Ndschangesi legde de spiegel neer.
„Waar zijn die geweest? Bij jullie?"
„Neen, hier in de straat."
„Wat zochten ze hier in de straat?"
„Tade heeft ze hier gebracht. Die gladgeschoren mijnheer
heeft hem twee dollar gegeven. Toen kwam Beppo en die
heeft hij er ook een gegeven."
„En toen?"
„Toen vroegen ze, waar oom Ndschangesi woont."
„Hebben ze het gezegd?"
„Ja. Ze brachten hen hier naar toe."
„Zijn ze hier binnen geweest?"
„Neen, hier binnen zijn ze niet geweest."
Tom zei:
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„Die kaalkop wou me vijftig cent geven en kauwgummi
ook.”
„Waarvoor?"
„Dan moest ik hem zeggen, waar oom Ndschangesi
woont."
„Maar dat hadden Tade en Beppo toch al gezegd?"
„Neen, ze vroegen mij, waar het raam was."
„Wat voor een raam?"
„Het raam van de kamer van oom Ndschango•"
„Heb je het gezegd?"
„Boembi heeft een raam aangewezen."
„Welk raam?"
„Het keukenraam."
„Waarom heb je dat gewezen, Boembi?"
„Omdat daar tralies voor zijn, oom Ndschango."
Ook de kleine Harry begon te spreken.
„Ik heb hun een raam gewezen op de zesde verdieping."
„Wie woont daar dan, op de zesde verdieping?"
„Oom Terpentijn."
„Daar heb je slecht aan gedaan, Harry."
„Oom Terpentijn heeft een hangslot op zijn deur. En oom
Terpentijn is naar Georgia gegaan, naar de tenpentijnf abriek. Hij komt pas in de herfst terug."
Hij keek de kinderen glimlachend aan.
„Dat betekent niets Boembi. Niets, hoor Tom."
Op straat ontmoette hij Nick, die hem een kaart van
Rebecca gaf en hem vroeg:
„Heb je Barbara gesproken?"
„Neen, ze is niet thuis."
„Dat gekke wijf maakt me het hoofd op hol met haar gelamenteer. Ze vertelt telkens weer, dat ze dadelijk, toen
je bij ons kwam, slecht van je gedroomd heeft. Ze zegt, dat
je haar achtste kind bent en acht is een ongeluksgetal. Pas
nu maar op, dat je niet gestolen wordt, zoals de baby van
Lindbergh. Wij kunnen de gangsters geen duizenden dol,
lars betalen."
Hij lachte hartelijk en Ndschangesi lachte mee. Hij en de
baby van Lindbergh? Hij had daarover gelezen in de
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negerkranten. Het geïllustreerde weekblad had ook het
portret gebracht van het gestolen kind. De vergelijking was
werkelijk om te lachen....
Maar hij had toch een onbehagelijk gevoel. Een kale man
en een lange? Ze gaven geld en kauwgummi om gewaar te
worden, waar hij woont? Wat willen zij van hem? Wie is
die kale? En die grote, gladgeschoren kerel. Apentronie?
Hij ging niet naar Lexington Street, hij verlangde naar zijn
kameraden. Als hij hun dat alles vertelt, zullen ze misschien
ook lachen. Hun lach zal dan alle zorgen verdrijven.
Op school lieten ze hem vandaag niet aan het woord
komen. Maar de lof, die hem werd toegezwaaid en de
critiek stemden hem rustiger. Bill, de gebochelde, trad op
hem toe, grijnsde met zijn grote, scheve mond en schudde
zijn vuist.
„Damn nigger? Ikongo is zo goed! De grootste sensatie
van de ,Herald' en van de geïllustreerde. Donderdag ver=
koopt ieder van ons er twee; of driehonderd meer."
Inez ging naast hem zitten en streelde hem met haar
eeltige handen.
„Je zult een groot man worden, Ndschango."
Met haar grote, slaperige ogen keek ze Ndschangesi aan.
„Een dichter...."
Hij had nu graag wat met Inez gepraat, maar Jemmy
ging bij hen zitten en zei koel, haast vijandig:
„Of je sprookje gepubliceerd wordt of niet, ik blijf bij
mijn mening."
Gedeon zei voorlopig niets en ook Hetty zweeg. Ze
waren van iets anders vervuld. Ze organiseerden de oppositie, teneinde met de nodige kracht tegen de referaten van
Zeb en Sam te kunnen optreden. Ze wilden hun oude lei ,
ders ten val brengen, ook al mocht het hun gelukken zich
te rechtvaardigen. Wat deze leiding gepresteerd had, was
volgens hen bitter weinig, wat zij verzuimd had ontzettend
veel. De jeugd verlangde eindelijk daden en geen woorden.
Ndschangesi verwachtte Rebecca, mister Zeb en dokter
Sam. „Eind van deze week", schreef Rebecca hem, „is heel
Harlem in Baltimore. Ik kom natuurlijk mee." Hij verlangde
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naar hen. De blauwe wagen was voortdurend in zijn nabij=
heid en hij voelde, dat dat niet goed was. Hij wist, als
eenmaal zijn vrienden uit Harlem bij hem zijn en iets zullen
zeggen of doen, dan zal het klokje van Iblis verstommen en
het licht van den Iblis uiteenwaaien als nevel. Hij rekende
erop, dat Zeb en Sam zich nu niet veel om hem konden
bekommeren. Misschien zou ook de verstandige Rebecca
geheel door de politiek in beslag genomen worden. Hij
probeerde Gedeon te ontwapenen door hem voor te houden,
dat zijn vader toch veel van hem hield en Sam ook. Maar
ongeduldig weerde Gedeon af.
„Dat weet ik en ik houd ook veel van hen, maar van het
negervolk houd ik duizendmaal meer."
Dit antwoord schokte Ndschangesi zeer. Zou hij ooit zo
kunnen handelen?
Toen hij in zijn kamertje licht maakte, had hij het ge,
voel of zich daar buiten hem nog iemand bevond. Hij keek
rond: niemand. Alles is stil, zo merkwaardig stil en vreemd.
Hij trekt zijn j as uit, drinkt een glas water• Op de tafel ligt
een briefje. In onduidelijk handschrift zijn enige woorden
neergekrabbeld:
„Wees voorzichtig, Ndschango, m'n kind. Doe de ketting
op de gangdeur. Sluit de keuken en de kamerdeur tweemaal
af en laat de sleutel aan de binnenkant in het slot zitten.
Ik heb de kleerkast voor je raam geschoven. Zet hem niet
opzij. Mochten ze komen, schreeuw dan zo hard je kunt.
Nick heeft zijn revolver geladen en ik heb ook met de
buren gesproken. Wees niet bang, wij verlaten je niet.
Barbara."
Toen hij deze brief gelezen had, maakte een grote op,
winding zich van hem meester. Angstig kijkt hij om zich
heen, luistert, spiedt. Wat betekent dat? Hij ziet de ver,
schrikte gezichten der kinderen weer voor zich, hoort weer
hun fluisterende stemmen. Twee vreemdelingen wilden hem
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bespionneren, wilden weten waar hij woont, waar het raam
van zijn kamer is. Twee blanken. Boven hoort hij een eigen%
aardig rumoer, zacht geklop. Wie is dat, wat is dat? Dat is
op de zolderkamer van Terpentijn op de zesde verdieping.
Maar Terpentijn is toch niet thuis, hij is naar Georgia vertrokken. Een dief? Terpentijn is zo arm als een kerkrat,
hij bezit niet eens een fatsoenlijke blouse, wat heeft een
dief bij hem te zoeken? Hij herinnert zich Barbara's boze
droom, de luidruchtige spot van Nick. Nu zou Nick ook
niet lachen. Het rumoer wordt steeds luider, steeds veront
rustender. Zou hij schreeuwen? Hij schreeuwt niet. Hij
neemt zijn jas, doet het licht uit, haalt de sleutel uit het
slot, sluit de deur van buiten twee maal, snelt door de lege
keuken, verlaat de woning, sluit de buitendeur af, laat het
trappenhuis in het donker. Loopt de straat op, gaat naar de
overkant, gaat in een portiek staan. Luistert, kijkt naar de
zes verdiepingen hoge huurkazerne. Het venster van Terpenfijn is verlicht, achter het gescheurde rolgordijn bewegen
schaduwen.... Blanken? Schaduwen zijn zwart.... Nu gaat
het gordijn met een ruk omhoog, de kamer is donker. Er
valt iets uit het raam, een touw, een schaduw. Hij is al op
de vijfde verdieping aangeland, bengelt voor het venster,
voor zijn venster.... Hulp! Hulp! .... Schreeuwt hij? Hij
wilde schreeuwen, maar het was of zijn mond werd dicht.
geknepen. Zijn lippen gehoorzaamden niet, maar zijn benen
kwamen in beweging. Hij rent voort. Waarheen? Hij zoekt
iemand, die hij te hulp zou kunnen roepen. Hij wil de negers
in het ghetto wekken, de blanken roepen, de politie halen.
„Wel, wat is er, zwarte vriend?"
„Gangsters...."
„Waar?"
„In de Zebrawijk."
„Wat doen ze daar?"
„Inbreken."
„Bij wie?"
„Bij mij."
„Heb je geld in huis?"
„Neen."
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„Sieraden?”
„Neen."
„Geldswaardige papieren?"
„Neen."
„Wat zouden ze dan bij je zoeken?"
„Dat weet ik niet."
„Nu, ga dan maar netjes naar huis, m'n vriend. En als ze
werkelijk bij je ingebroken hebben, kom je morgenochtend
maar hier op het bureau om de zaak te melden. Heb je me
begrepen?"
„Jawel."
Eerst buiten op straat herinnerde hij zich, dat hij toch
sieraden had. De ring met de rode steen. Hij moet terug
naar het bureau. Hij draait zich om, doet een paar schreden,
blijft staan. Hij hoort een knal. Een autoband? Of een
schot? Naar huis! Naar huis! Het koude zweet parelt op
zijn voorhoofd. Hij heeft angst en voelt zich tegelijk be
schaamd, dat hij Nick alleen gelaten heeft. Die vecht nu
voor hem op leven en dood met die rovers. Voor het huis
kijkt hij verbluft op. Alles is stil. Het raam van Terpentijn
is donker. Ook zijn raam is donker.... Heeft hij slechts
gedroomd van die gangsters? Was dat, wat hij hoorde en
zag niets dan bedrog van een bozen tovenaar? De stilte stelt
hem een weinig gerust, misschien was het werkelijk slechts
bedrog en tovenarij.
Hij snelt de trappen op, opent de deur, luistert. Nick
snurkt. Men hoort het door de stenen muren heen. De
keukendeur en de deur van zijn kamer zijn afgesloten. Niets
wijst er op, dat men bij hem ingebroken heeft. Hij maakt
licht, ziet om zich heen, kijkt onder het bed, niemand. Zijn
ze er niet geweest? Halt! De kast staat niet meer voor het
raam, het venster staat half open, het rolgordijn wordt door
de nachtwind heen en weer bewogen. Dus toch! Of heeft hij
het raam opengemaakt om wat lucht te krijgen? Hij kan
het zich niet meer herinneren. Hij drukt zijn ogen toe,
denkt ingespannen na en weet nu met beslistheid, dat ze
hier geweest zijn. Wat wilden ze van hem? Wilden ze hem
beroven? Belachelijk! Zijn blik valt op de koffer, die staat
'
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wat scheef. Het deksel is open. De ring! De ring met de
rode steen! Opgewonden doorzoekt hij de koffer. De ring
is er niet. Ook de brief van Annabell is verdwenen. Ook
haar zakdoek is weg. Hij wilde schreeuwen. Nick, Nick! Er
zijn rovers in huis! Neem je revolver en kom boven bij
Terpentijn! Hij beheerst zich, schreeuwt niet. Barbara zou
jammeren, de kleine Diana, Tom en Harry zouden huilen.
Zoveel is het niet waard.
Is het zoveel niet waard?
Zoveel is het niet waard, niet waard, fluisterde hij nog
bij het aanbreken van de morgen, toen hij op zijn bed zat
en naar het steeds lichter wordende venster staarde. Al
hou je ook van Annabell, duizendmaal meer hou je van de
verschrikte kinderen, de angstige moeders, de vertoornde
mannen. Duizendmaal meer moet je houden van de gekwelde
en verachte massa, Ndschangesi!
„Ze hebben je vannacht niet gestolen, hè?" zei Nick
's morgens, toen ze naar hun werk zouden gaan. „Die wijven
met hun geklets zien altijd spoken."
Ndschangesi zweeg. Hij dacht aan de ring, aan de zalc
doek, aan de brief. Uit! Nu is alles uit. Is het zo goed of
slecht? Voor de oude Ndschangesi is het slecht, voor de
nieuwe misschien goed. Het lijkt niet onmogelijk, dat het
helemaal niet de blanken waren, die bij hem inbraken, maar
zijn eigen broeders. Zij wisten wel, dat hij zich van de talis
man van den Iblis niet kan losmaken en wilden nu ook de
laatste draden verbreken, die hem nog aan die blanke vrouw
bonden. Zouden zij het geweest zijn? Was ook Terpentijn in
het complot? Misschien is hij niet eens weggegaan en heeft
hij de samenzweerders in zijn woning ontvangen. Maar hoe
wisten ze, wat hij in zijn koffer had? Hij wilde naar boven,
naar Terpentijn.
„Ik wou even naar boven, naar Terpentijn", zei hij langs
zijn neus weg tegen Nick. „Ik wou nog iets met hem be
spreken."
„Die hoef je boven niet te zoeken. Die zit al lang in
Georgia. Hij kon hier geen werk vinden en toen heeft
.
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Jackson, die oude woekeraar, hem uit zijn woning gezet."
In het PAO,huis bleef Nick in de stille uren voortdurend
bij hem. Hij praatte veel en interesseerde zich tegen zijn
gewoonte voor persoonlijke aangelegenheden. Tenslotte
haalde hij zonder enige aanleiding zijn revolver voor de dag
en liet hem zien.
„Die heb ik voor alle zekerheid maar bij me gestoken.
Het is altijd goed, zo'n blaffer in huis, vooral als hij ook
bijten kan. We leven in een rare tijd. Als je een paar dollar
krijgt voor je schrijverij, moet je j ook zoiets aanschaffen.
Ze moeten je niet zo gemakkelijk klein krijgen en je moet je
leven zo duur mogelijk verkopen."
„Ik heb zoiets niet nodig", zei Ndschangesi stil.
„Er is ook niets aan de hand", zei Nick en lachte. Maar
zijn lach klonk niet echt. Het was hem aan te zien, dat
hem iets verontrustte. Was de angst van de kinderen of
van Barbara op hem overgeslagen? Van het gebeurde van
vannacht kon hij toch geen vermoeden hebben. Hij had de
hele nacht geslapen en gesnorkt.
Toen redacteur Jeffries op de redactie kwam, riep hij
Ndschangesi bij zich.
„Ga eens vlug naar professor Kingston op de John Hop,
kins,universiteit. Je bent er al eens geweest, nietwaar? Je
moet hem de drukproef brengen van het artikel van van,
daag en dan krijg je van hem een nieuw artikel voor het
weekblad. Maar je moet voortmaken, want er is haast bij
de drukproef en ook bij het artikel. In de drukkerij zitten
ze erop te wachten."
Ndschangesi wilde zich vlug op weg begeven, maar bij
de deur riep Nick hem terug. Hij moest maar netjes hier
blijven, ze konden hem nu niet missen. Hij moest de adres,
bandjes klaarmaken voor de nieuwe abonné's. Charlie kon
wel naar Kingston gaan.
„Morgen ben je een beroemd man", zei Nick onver,
wachts, „overmorgen kijkt heel Amerika naar je. Als je
Ikongo verschenen is, ben je beroemd over de hele wereld.
Nu ben je een arme neger, een krantenjongen. Het is beter,
dat je je nog twee, drie dagen niet op straat laat zien."
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Ndschangesi verzette zich heftig. Laat Charlie de bandjes
maar drukken en plakken. Ook de vorige keer was hij,
Ndschangesi, met de drukproef van het Garrison:artikel
naar professor Kingston gegaan en redacteur Jeffries had
het hem opgedragen en niet aan Charlie. Nick was verbaasd
over zijn koppigheid. Van die kant had hij den Afrikaan
nog niet leren kennen.
„Als je hier blijft", zei hij, „zal ik je wat laten zien, dat
je bijzonder zal interesseren. Kijk eens hier, van wie is dat
portret?"
Hij nam een gedrukt blad van de tafel en hield het hem
onder de neus. „Dat mag nog niemand zien", zei hij gewich
tig. „Jij ook niet. Dat is de titelpagina van morgen! Mijnheer
Ndschangesi uit Banza Ntombo, lees maar: Krantenjongen
en dichter! In het huidige nummer van de Negro Herald
beginnen wij met de publicatie van Ikongo, het voortref
felijke eerste werk van den thans in Baltimore levenden,
genialen, Afrikaansen negerdichter!"
Ndschangesi bekeek het portret: dat is hij, zoals hij op
straat loopt. De pet van de Negro Herald op het hoofd, de
mond wijd geopend, onder de linkerarm een pak kranten,
in de rechterhand zwaait hij een weekblad. Hij schudt het
hoofd,
„Niet mooi."
„Is dat niet mooi?" zegt Nick verontwaardigd. „Alle
redacteuren zeggen, dat het een meesterwerk is van Rodolph.
Kijk maar eens, hoe je daar loopt en schreeuwt. Gewoon
een klankfilm! Wie er naar kijkt, hoort je meteen roepen:
,The illustrated Negro Herald!' Dat is natuurlijk maar een
eerste afdruk. Als je een uurtje wacht, krijg je een keurige
afdruk te zien."
„Ik wacht niet, ik moet maken, dat ik weg kom."
Nick wierp het blad nijdig i op de tafel.
„Goed, ga dan maar, maar als je onderweg wat overkomt.
moet je mij niet de schuld geven."
„Wat zou mij overkomen?" vroeg Ndschangesi, om iets
te zeggen.
Waarom hij zich zo halsstarrig aan zijn opdracht hield?
.
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De lucht binnenshuis benauwde hem. Hij wist niet, wat
hij wilde, wat er in hem en om hem geschiedde. Nu sprak
redacteur Jef f ries het verlossende woord: loop wat je
kunt.... Hij wilde voorthollen.... langs de streets rennen,
zoals de neger over de warme Afrikaanse landwegen en de
moeilijk begaanbare paden rent, gejaagd door de hitte, de
vliegen, de blanken en door de wilde dieren.... Zoals het
wilde dier in het kreupelhout vlucht, wanneer het niet eens
vervolgd wordt. Wordt het niet vervolgd?
Die Nick is alleen te verdragen als hij schreeuwt en te
keer gaat; als hij voor je zorgt en je bemoedert is hij onuit
staanbaar. Hij kan niet meer voor hem vluchten. Hij rent
voort langs de straat en hoort nog steeds zijn stem. Wees
voorzichtig, Ndschango!
Kingston was niet in de universiteit. Hij moest naar zijn
woning. Hij stapte op de tram. Onderweg las hij de druk
proef. Het ging over Liberia, de vrije negerrepubliek, die de
blanken ruim honderd jaar geleden gesticht hadden, niet uit
liefde voor de negers, maar veeleer, omdat ze zich van
onaangename herinneringen en van de woeste, opstandige
slaven wilden ontdoen. Den opstandeling, schrijft Kingston,
hoeft men niet beslist op te knopen of neer te knallen, men
kan hem ook door vrijheid tot zwijgen brengen.
Kingston ontving Ndschangesi vandaag niet. Hij liet hem
de vlug gecorrigeerde drukproef en het nieuwe manuscript
brengen. Ndschangesi had het gevoel alsof de professor
tegen hem gesproken had. In het artikel over Liberia name
lijk. Het nieuwe artikel las hij niet, want het was met de
hand geschreven en behandelde bovendien een thema, dat
hem niet genoeg interesseerde. „Rassenkwestie: Strijdkreet
der minderwaardigen". Hij was blij, dat niemand hem op
hield, dat hij vlug weg kon. Waarheen? Naar de Herald?
Hier is de stille villawijk, hier kan hij ook op de rijweg
voortrennen, anders dan in de streets.
Waar komt plotseling die brandende onrust vandaan, die
zwoele, brandende zon? Een vlam laaide op voor zijn ogen
en in zijn binnenste: het bevel van een magiër. Hij wordt
niet vervolgd, hij wordt gezonden. Niet voortgesleept, maar
:
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geroepen. Een noodlottige macht roept hem, trekt hem. Ter .
wijl hij zo voortrent, heeft hij het gevoel alsof hij een wed,
loop houdt met het noodlot: wie het eerst aan het doel is,
heeft den ander overwonnen. Staan blijven! De blauwe
wagen!
Daar staat de wagen voor het witte traliehek, blauw, een
stuk gestolen Mei/hemel. Achter het hek: grasvelden, bloe,
men, bloeiende bomen en struiken en midden in deze lente,
pracht een groot, geel geschilderd huis. Steengeworden
zonneschijn. Hier woont Annabell! Plicht! fluisterde hij.
Discipline! En wilde verder gaan. Maar zijn voeten droegen
hem niet. Hij moest zich verzetten tegen zijn voeten. Die,
zelfde rebelse voeten hadden hem naar Clamart gebracht,
naar de Seine, naar de hel en het paradijs van Iblis. Die
voeten zijn sterker dan de discipline, dan zijn doel, zijn wil.
Je moet hier blijven, zeggen ze tot hem, je moet haar zien,
slechts één maal nog, dan gaan we verder met je en brengen
we je nooit meer terug!
Hij staat, kijkt, wacht. De drukproef heeft haast, de
nieuwe copie heeft haast. Jef f ries wacht ongeduldig. Pardon,
mijnheer Jef f ries, ze moet komen. Hij kijkt en wacht. Ze
zal komen. Dadelijk zal ze komen.... Dadelijk.... Ze komt
al. Ze komt. Een grote man met grijs haar, de ulster over
de arm, loopt naast haar. Ze draagt een blauwgroene japon,
een blauwgroene mantel, blauwgroene schoenen. De voet,
stappen van den man knarsen op het grindpad. Haar voet,
stappen zijn geluidloos. Slechts het klokje is te horen als zij
zich omkeert en roept:
„James! André! Komen jullie?"
Nu komt ze het hek uit en kijkt hem aan. Een rilling loopt
haar langs de rug. Wat wil je van mij? Waarom heb je me
gevolgd? Wat zoek je hier? Verbazing, verontwaardiging,
toorn is in haar ogen. Hij moest toch iets zeggen, haar ver,
klaren.... Hij is toch niet daarvoor gekomen.... Hij wilde
haar alleen zien.... Eenmaal en nooit weer. Hij wilde een
diepe buiging maken, zoals destijds in het atelier van den
schilder, toen zij binnen kwam en toen zij wegging. Maar
deze blik doet hem verstarren, hij kan zich niet buigen. Hij
17
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kijkt slechts naar Annabell, kijkt haar aan, neemt de Negro
Herald:pet van het hoofd en groet zwijgend.
„Wie is die nigger?" vraagt de oude heer.
Eén ogenblik van schrik. Die stem, die vraag, die ijzige
blik van den ouden mister, hij heeft ze al eerder gehoord
en gezien. De stem van Annabell klinkt ontstellend vreemd
en onverschillig.
„Ik weet het niet, papa. Ik ken hem niet."
Hij duizelt.... Woorden, stemmen, gestalten en situaties
warrelen door zijn brein. Victor, Londres, Boris, Apentronie,
Alias duiken op, praten, twisten, spreken dooreen en ver,
dwijnen. Verborgen draden komen plotseling aan het licht,
afgronden worden overbrugd, hij begrijpt haast alles, wat
hij tot nog toe niet begrepen had. Hij weet nu, dat hij het
ook al in het variété begrepen had: deze oude mister is
Annabell's vader. En hij weet, dat Annabell's vader hem
kent. Hij kende hem al, toen hij aan den dikke vroeg, wie
hij was.
De tijd staat stil.... Annabell gaat vlug langs hem heen,
gaat met kleine, nijdige stappen naar de auto. De oude heer
volgt haar. Zijn blik is nog dreigender dan tevoren. Daar
hoort hij voetstappen op het tuinpad. Gelukkig, hij kan zijn
blik van dat ijzige gezicht afwenden.
Twee hoeden buigen in de schaduw der bomen naar elkaar
toe, een slappe, grijze hoed en een gele, breedgerande. Twee
mannen komen naderbij. Een kort autosignaal. Annabell
zit aan het stuur.... kijkt hem niet meer aan, maar de
zwijgende, opeengeklemde lippen en de kleine gehando
schoende hand aan het stuur spreken tot hem:
„Maak dat je wegkomt!"
Zijn voeten gehoorzamen weer. Hij snelt weg. Rent voort.
Een wagen vliegt hem voorbij. Ik ken hem niet, ik ken hem
niet. Zei dat die wagen, of zeggen het zijn voetstappen?
Ik ken hem niet, ik ken hem niet. De woorden worden
harder, kloppen, hameren. Ze achtervolgen hem als een
tropisch onweer.
„Ik ken hem niet! Ik ken hem niet."
258

Hij blijft staan.... Hij kijkt om, luistert. Hij stampt op
de grond: een muildier dat niet verder wil.
Hij slaat met de vuist in de lucht en neemt een aanloop.
Zijn stappen hameren op het plaveisel, maar het hameren
heeft geen woorden meer. Het zijn de stappen van een rent'
bode. De renbode heeft haast, bij de Negro Herald wordt
dringend op hem gewacht.
Het doet hem goed, dat Nick hem uitscheldt, omdat hij
niet eerder teruggekomen is.
„Redacteur Jeffries is woedend."
„Mijnheer Jef f ries heeft gelijk", antwoordt hij. „Van nu
af zal alles anders worden."
Tegen de avond rende hij door de havenwijk met een pak
kranten onder de arm. „The Negro Herald! Negro World!
Harlem! AfroAmerican." Iemand liep hem na en riep hem
bij de naam: „Ndschan.gesi! Ndschango! Naftali!"
Hij wendde zich om. Wie riep hem bij zijn zwarte en bij
zijn blanke naam? Een man met brede, banaangele hoed
stormde op hem toe. Onder de hoed een kleine, asblonde
baard. Twee ogen als gloeiende kolen in het bekende, ge
rimpelde gezicht.
„Monsieur Cogall!"
Hij was het, Cogall, de schilder.
„Sinds tien dagen ben ik hier", zei hij hijgend. „Ik ben
uitgenodigd. Mij hebben ze natuurlijk uitgenodigd."
„Ik ben ook uitgenodigd", antwoordde Ndschangesi een
weinig gekrenkt. „Mijn broeders hebben mij geroepen."
„Goed", antwoordde Cogall, „daarover wilde ik het nu
niet hebben. Vandaag vernam ik eerst, dat je hier bent.
Waar ik je vinden kon, was makkelijk te raden. Je draagt
immers je adres op je voorhoofd geschreven. Nu ja, op je
pet, bedoel ik. Vanmorgen hebben ze je gezien. De oude
Bootmaker wist het toch al. Bij de krant zeiden ze, dat je
hier aan de haven werkt. Ik moet beslist met je spreken,
mijn vriend. Heb je tijd?"
„Die paar kranten moet ik nog verkopen."
.
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„Die koop ik van je. Kom mee! We gaan in een rustige
kroeg zitten en kunnen dan met elkaar praten.”
Hij ging graag mee, maar geld wilde hij niet aannemen.
Ook niet voor de kranten. Die zal hij straks wel verkopen.
In het ergste geval brengt hij ze terug. Hij heeft hem nodig,
dezen man, dezen goeden vriend. Juist nu heeft hij hem
echt nodig. Hij staat aan een kruispunt van wegen, hij wil
alle oude wegen verlaten. Hij kijkt niet om. Maar men zal
merken dat hij niet omkijkt. Monsieur Cogall zal het mer%
ken, ook Annabell en al de anderen, dat hij al net zo is als
de Amerikaanse negers. Zoals Gedeon, zoals Hetty. Hij
verzet zich tegen dat, wat hij lief heeft, wat hij eens lief had
en hij wil van nu af slechts dat éne liefhebben: de zwarte
massa's. De verachte, gehoonde negers. Zijn arme, met
zweet en vuil bedekte broeders. Goed, dat die Cogall hier is.
Zijn goede geest heeft hem op het juiste ogenblik gestuurd.
Ze gingen naar de „Touwslaper", een kleine, kwalijk rie%
kende havenkroeg. „Een fijn plekje", merkte Cogall op, „ze
schreeuwen hier zo, dat we rustig met elkaar kunnen praten."
Ndschangesi beviel de gelegenheid minder. Reeds had hij
spijt, dat hij den schilder hier gebracht had. De „Touwsla%
per" was een van de beruchtste dievenkroegen aan de haven.
Smokkelaars, helers, dieven, matrozen, lanterfanters,
schooiers en straatmeiden gaven elkaar hier rendez-vous.
Aan de dobbeltafel zaten ze schrijlings op de omgegooide
stoelen, als cowboys. Ze dronken, gesticuleerden, spuwden
en vloekten. In hun hemdsmouwen, maar met de pet of de
hoed op het hoofd en de revolvertas aan de zijde, speelden
ze biljart met zestien ballen. Langs de muur, in een donkere
hoek, waren twee scheepstouwen gespannen. Met de touwen
onder de arm hingen daar de slapers als wasgoed over de
lijn. Voor tien cents konden deze verliederlijkte slachtoffers
van de alcohol en van de werkloosheid hier een halve dag
uitrusten, van de middag tot middernacht of van midder%
nacht tot de middag. Wie maar vijf cents betalen kon, die
mocht maar op één touw leunen. Als de vijhcents%gast zich
in een onbewaakt ogenblik ook aan het andere touw vast%
hield, schreeuwde de waard hem luidkeels toe: „Afzetter!
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Schoelje l" De kellners schoten toe en rukten de tweede arm
los van het onrechtmatig verworven comfort.
De schilder Cogall zou zich onder andere omstandigheden
voor deze slaapstee zeer geïnteresseerd hebben, maar van ,
daag had hij er geen oog voor. Hij lette niet eens op den
man met de glimmende, kale schedel, die onmiddellijk na hem
de kroeg binnenkwam, dicht bij hen aan een tafeltje ging
zitten, wijn bestelde maar niet dronk en hen voortdurend in
het oog hield. Zijn blik was leeg en onverschillig, maar zijn
gezicht leek enigszins spottend. Alsof het wilde zeggen: hoe
kan toch een fatsoenlijk mens met zo'n damn nigger aan één
tafel gaan zitten? Of zei dit kauwende masker dat niet?
Een tijdlang verontrustte Ndschangesi de van drie kanten
omlijste, kale schedel van den man en zijn sterke paarde,
kaken, die geen ogenblik stilstonden. Maar André sprak
steeds hartstochtelijker op hem in en hij bekommerde zich
niet meer om den eenzamen vreemdeling.
„Ik geloof", zei Cogall, „dat ik juist op tijd kom. Op de
laatste minuut voor twaalven. Het heeft helemaal geen zin,
dat je hier blijft in Baltimore. Amerika is niets voor jou.
Je moet nog vandaag terug naar Parijs. Uiterlijk morgen."
Hij glimlachte en schudde het hoofd. Het zou geen zin
hebben hier te blijven? Dat moet monsieur Cogall maar aan
zijn broeders vragen: Gedeon, Hetty, Goddard, Nick, Caro
lina. Hij moet het maar aan redacteur Jef f ries vragen en aan
redacteur Absalom. Als hij morgenochtend naar het PAO%
huis ging, zou hij het ook merken. Vanavond beginnen ze
met het afdrukken van het geïllustreerde weekblad en mor,
genochtend lopen ze al door de stad, hij en zijn collega's.
Hallo! Het nieuwe nummer! Hallo! De grote sensatie! De
avonturen van Ikongo! Op de titelpagina zal hij de foto
kunnen zien van een krantenjongen met het onderschrift:
„Krantenjongen en dichter Ndschangesi uit Banza Ntombo."
En 's middags verschijnt ook in de Herald de eerste feuille,
ton van Ikongo. Op Cogall maakte dat alles geen indruk.
„Dat is alles heel mooi, maar daarvoor hoef je niet in
Baltimore te wonen. Je kunt ook in Parijs je Afrikaanse
sprookjes schrijven. Als je meer tijd hebt en meer geld,
-
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kun je in je kamer voor jeschrijftafel zitten als een ge=
vierd dichter en geld krijg je zoveel je maar wilt."
Ndschangesi streek met zijn koude hand over zijn voorhoofd. Onwillekeurig greep hij naar zijn glas, dronk een slok
van zijn bittere gin en zuchtte diep.
„Ik heb hun geld niet nodig. Ik ben geen bedelaar en ook
geen gier."
„Wat ben je niet? Een gier? Wat is dat een gier?"
„De roofvogel. De danser van Parijs. Ik ben hier geko=
men om te leren en om te werken."
„Dus ook dat weet je? Des te beter. Hij ziet er inder'
daad uit als een gier. Uiterlijk en innerlijk. Hij heeft de gemoederen hier vreselijk in opschudding gebracht. De journalisten hebben de directie al bestormd om gewaar te worden, wie die mysterieuze baron X. is. De oude heer is in een
moorddadige stemming. Drie brieven had die gigolo bij zich.
Verkreukelde vodjes papier. „Je bent mijn mooiste geliefde." „Vannacht slaap ik weer bij je", en dergelijke flauwi'
teiten. Hoeveel denk je, dat hij daarvoor gekregen heeft?
Als het British Museum of de een of andere rariteitenverzamelaar voor de minnebrieven van Cleopatra of Semiramis
het tiende gedeelte daarvan betaalde, zou het met koeien
van letters in alle kranten staan. Heb jij niet ook nog wat
brieven van haar?"
„Neen. Ik heb er een gehad, maar die hebben ze me gestolen."
„Zie je wel. Dat kunnen zij alleen gedaan hebben. Het
„Gij zult niet stelen" geldt niet voor dat tuig. Maar het is
ook helemaal niet van belang of je brieven hebt of niet. Het
is jou toch niet om geld te doen. Jij bent een gentleman. Jij
krijgt ook geen geld, jij krijgt de rust, die je nodig hebt, de
goede gelegenheid om te werken. Het landgoed in Clamart
geven ze je cadeau."
„Ik heb ook dat landgoed niet nodig", zei hij zacht. „Niets
heb ik nodig. Ik blijf hier. Ik moet hier blijven."
„Ben je stapelgek?" schreeuwde de schilder. „Je wilt hier
blijven? In Amerika? In Baltimore? Verstop je in de Afri'
kaanse jungle, waar de leeuwen huizen en de giftige slangen,
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dat is lang niet zo gevaarlijk voor je als hier in Amerika, in
Baltimore. Weet je, dat ze op het moment, dat jij je in
scheepte, hier al wisten, dat je komen zou? Weet je ook, dat
iedere stap die je doet, bewaakt wordt? Dat je nog leeft,
heb je aan je beschermengel te danken. Maar vandaag heeft
ook je beschermengel zich van je afgekeerd. Weet je, in
wiens hand je bent? Waag je het, je te verzetten tegen het
geld en de macht? Wie ben je wel? Een arme neger. Een
broze Ikongo. En zij? Zij hebben de gerechtigheid in hun
handen. Hun behoort de kerker, de gallei, de galg en de
beul. Weet je dat wel?"
„Ik ben niet bang."
„Of je bang bent of niet, dat doet niets ter zake. Je bent
blind. Ik kan ook niet van je verlangen, dat jij met je on,
nozel verstand de waanzinnige machinerie doorziet, die
men hier moraal noemt, maatschappij, bescherming van de
goede naam, vermijden van schandaal en God weet wat niet
al. Ik zelf doorzie het ook nog niet helemaal. Maar hoe
heb je je dat voorgesteld, toen je van Parijs wegging en
regelrecht hierheen kwam naar dit hol van de wilde beesten?
Dacht je, dat je hier kon leven zoals in Parijs? Dacht je, dat
je hier dat meisje ook maar zou mogen aankijken, dat in,
tussen getrouwd is, een Amerikaanse getrouwde vrouw? Al
was je honderd maal een van God begenadigd dichter! Al
was je de keizer van Afrika. Of de eerstgeborene van den
keizer, zijn troonopvolger! Ik ben een blanke, een beroemd
kunstenaar. En weet je wat ik hier ben? Een beter gesitueer,
de handwerker, bij wien men nu eenmaal bestelt omdat het
tot de bon=ton behoort. En weet je wat jij bent?"
„Damn nigger."
„Zo, dus dat weet je dan toch. Dan had je de rest ook
wel kunnen vermoeden. Maar zelfs als je verstand daarvoor
niet toereikend is, dan moet je het toch voelen als er ook
nog maar een vonkje van dat beroemde oerinstinct in je
leeft. Voel je dan niet, welk gevaar je bedreigt?"
„Maar mijn broeders zijn toch hier. Zij houden van mij
en zij zijn talrijk."
„Al waren er zoveel als er sterren zijn aan de hemel, ze
,
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zijn arm en machteloos. Maar laten we niet zoveel praten,
mijn vriend. Luister naar mij, ook ik houd van je. Als ik
je zeg, verlaat Amerika, dan moet je het verlaten! Als ik
mijn rijke opdrachtgevers verlaat en hun gastvrijheid niet
langer accepteer, dan doe ik dat slechts, dat kun je ge,
loven, uit liefde voor jou. Ik heb je altijd als een broer be,
schouwd, maar nu, nu je in gevaar bent, voel ik die broeder,
schap sterker dan ooit."
„Ik ben niet in gevaar", zei Ndschangesi zacht. Hij voelde
de innigheid van Cogall's woorden en was ontroerd. Hij keek
naar den kaalhoofdige aan het andere tafeltje, die oneer,
schillig op zijn kauwgummi beet. Hij kon er zich geen reken,
schap van geven, waarom dat onverschillige kauwen hem
zo opwond. Hardnekkig herhaalde hij: „Ik ben niet in
gevaar".
„Wees toch verstandig!" schreeuwde Cogall ongeduldig.
„Ga mee naar Parijs! In Parijs heb je het beter. Daar ben
je een monsieur, een Franse burger. Hier zul je het nooit
zover brengen, dat je een echte mister wordt. In Parijs heb
je vrienden en vriendinnen. Weet je, hoe Gin j á verlangt je
terug te zien? Je wilt het niet weten? En de kleine midi,
nettes in het warenhuis .... Ginj a heeft me verteld, dat
mooie, blanke meisjes je nakeken met tranen in de ogen.
Je wilt niet eens aan ze denken? Maar er zijn ook voorname
dames, die gelukkig zouden zijn als je ze maar met een blik
verwaardigde. Je danst met ze en voert ze dan naar je
zwarte hemelrijk.... Je wilt niet? Kijk, mijn jongen, hier
loop je haar tevergeefs na. Hier is ze voor jou zo onbereik,
baar als de ochtend voor de avond. Maar als je naar Parijs
gaat, dan kan het makkelijk gebeuren, dat ook mevrouw
Annabell overkomt. Jullie kunnen elkaar daar ontmoeten
in Clamart of mijnentwege in Parijs. Ik verzeker je, dat
Annabell over een maand in Parijs is."
Ndschangesi stond op. Zijn gelaatstrekken waren streng,
onverzettelijk, hard.
„Mevrouw Annabell kent mij niet. Ik wil mevrouw Anna,
bell niet ontmoeten."
„In Parijs... . " zei Cogall en staarde hem verbaasd aan.
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Hij herkende den zachtmoedigen Naftali niet meer. Dit hier
was een strenge, zelfbewuste man.
„Niet in Parijs en niet in Baltimore", zei hij beslist. Zijn
blikken gleden langs de touwslapers, de dobbelaars, de
kaart, en biljartspelers en bleven tenslotte gericht op den
eenzamen kauwgummi,bijter .... Hij heeft zijn kauwgummi
al op, zijn schedel glanst onbewegelijk als een in het gras
liggende pompoen. Ndschanggesi reikte den schilder de hand.
„Ik moet mijn kranten nog verkopen. Ik zou u graag nog
ergens ontmoeten. Is dat mogelijk?"
„Vanavond hier. Hoe heet deze spelonk?"
„De Touwslaper."
„Goed, hier in de ,Touwslaper'."
„Tot tien uur ben ik op school. Om elf uur ben ik hier.
Good bye, monsieur Cogall."
Cogall omarmde hem en zei:
„Noem mij André. Good bye, Ndschango."
„Good bye, André."
„Gin?"
„Koffie."
„Jawel, gin en koffie."
Toen de kellner de koffie en een kleine karaf gin voor
hem neerzette, keek Ndschangesi hem verbaasd aan. Hij
had toch alleen koffie besteld. De kellner zei, dat hij hem
's middags hetzelfde gebracht had, toen hij daar bij dien
mijnheer zat. In dit café worden de gasten zorgvuldig be,
diend. „Maar als u het wenst, wil ik de gin wel terugnemen
en wat anders brengen, waar u meer zin in hebt."
„Laat u nu maar."
Het hinderde hem niet meer, dat die gin voor hem stond
en toen hij er over nadacht, was het alsof hij hem werkelijk
had besteld. Hij had het alleen niet uitgesproken. Een goede
kellner, dat had hij van Chimpans en Keki gehoord, voert
ook de onuitgesproken bestellingen uit. Dit is werkelijk een
oplettende kellner. (En haast benauwend oplettend. De hele
middag heeft hij achter hem gestaan en op hun bestellingen
gewacht en telkens als Cogall maar met de ogen wenkte,
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liep hij weg en bracht nieuwe gin). Ndschangesi had nu juist
behoefte aan die bittere brandewijn, hij hoorde bij zijn ziels
toestand, verzachtte de bitterheid in zijn keel. Een beetje
goede luim had hij ook nodig. Op school hadden ze een
vrolijke avond gehad. De jongens speelden Wallstreet en
Het Witte Huis, het huwelijk van het geld en de politiek.
Het geld was Bill, de gebochelde, de politiek Charlie met
zijn grote handen. Ze dansten met elkaar, bekenden elkaar
hun liefde, gingen op de grond liggen, kusten en beten elkaar,
stompten en trapten elkaar, keerden elkaar beledigd de rug
toe, stonden weer op en vlogen elkaar in de haren en ver
wijderden zich vervolgens, arm in arm, met een vriendelijk
knikje. De leerlingen lachten uitbundig om de geïmprovi
seerde grappen van de geestige knapen en de professoren
lachten mee. Alleen hij kon niet lachen. Jemmy zei tot
hem: „'t Bevalt je niet, hè? Je zult ons toch niet verklikken
bij de politie, omdat wij die hoge omes bespotten?" Dat
krenkte hem zeer. Jemmy sprak geen woord meer over
Ikongo, die morgen verschijnt, hij is kwaad op hem;
waarom weet hij niet. Waarom zegt hij zulke dingen? Als
hij hem werkelijk zou kennen, zou hij weten, dat hij eerder
zijn tong zou laten uitrukken, dan dat hij zijn vrienden zou
verraden. Hij was alleen bedroefd geweest, had verlangen in
het hart en wilde zich ertegen verzetten. Hij had niet willen
lachen. Als iemand hem aan het huilen gebracht had, was
hij hem dankbaar geweest.... André denkt, dat hij in gevaar
verkeert. Eergisteren, gisteren en vanmorgen had hij zelf
ook dat gevoel. Maar nu is hij weer heel rustig. Neen, aan
gevaar gelooft hij niet, hij gevoelt alleen grote droefenis.
Maar het was toch goed, dat hij André ontmoet heeft. Hij
heeft den schilder wel altijd als zijn vriend beschouwd,
maar nu noemt de schilder hem broeder.... Toen hij hem
vanmiddag omhelsde, „Noem mij André", had hij graag
geweend als een kleine jongen aan de borst van zijn moeder.
Hij onderdrukte zijn tranen en deze tranen druppelden nu
neer op zijn hart ... .
„Ja, kellner, nog een gin."
Hij keek naar de klok boven de kassa: tien minuten over
.

.

.

266

tien. André zal pas om elf uur hier zijn. Ook hij had niet
zo vroeg moeten komen. Pas tien minuten geleden kwam hij
uit school. Hij is met de bus gekomen om eerder hier te
zijn. In Hull Street stapt een slank negermeisje met een
groene hoed op in de bus, ging tegenover hem zitten, wiegde
het bovenlichaam, keek hem aan. Maar hij lette helemaal
niet op haar. Dat het meisje ook in de India Street uitstapte
en met vlugge pasjes achter hem aan trippelde, merkte hij
ook maar vluchtig op. Volgde ze hem? Nu zit ze hier, vier
tafeltjes van hem af, vóór haar een groot glas met een
rietje. Wil ze wat van hem? Kent ze hem? Natuurlijk, dat
is immers Juanna, het mooie vissersmeisje. Nog in April
werkte ze aan de haven, droeg een mand op het hoofd,
wandelde met uitdagend wiegende passen langs de kade.
De mand stond haar beter dan de groene hoed.... Nu heeft
ze grote, gouden ringen in haar oren, een brandende sigaret
in de mond, het hoofd houdt ze nog steeds trots omhoog.
Of pruilt ze? Is ze beledigd? Ze verwacht zeker, dat hij
haar bij zich roept of naast haar gaat zitten. Hij verjaagt
die gedachte: dat gaat niet, Juanna. Hij verwacht André.
„Nog een gin, j a, een karaf."
Een onvolwassen, klein mulattenmeis j e gaat bij Juanna
zitten. Ze kijken naar hem. Zouden ze over hem spreken?
Rebecca's verwijtend gezichtje kwam hem voor de geest,
dook op en verdween weer. Hij verheugde zich over dit
onverwachte bezoek. Hij twistte opgewonden met Rebecca.
De alcohol een vergif? Dat heb ik nu juist nodig: vergif.
Ik wil hem vergiftigen. Ombrengen wil ik hem; hij was in
Parijs en nu wil hij terug. Nooit, Rebecca, nooit! Nooit,
mister Zeb, Gedeon, Hetty, Jemmy! Nooit zal Ndschango
de grote zaak verraden.
„Damn nigger!"
„Je doet hem niets, hoor! Dat is geen damn nigger, dat
is een zwarte heer, a colored gentleman. Mijn vriend."
Hij huiverde. Whisky, de zakkendrager en een grote,
stoere matroos stonden voor hem. Whisky duwde hem zijn
grote vuist onder de neus, maar de zeeman sloeg zijn armen
om de hals van den zakkendrager en trok hem weg. Toen
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ging hij aan het tafeltje zitten en keek naar Ndschangesi
met een grijns om zijn lelijke mond.
„Als je mijn vriend bent, geef je me toch zeker een borrel.
Ik heb al alles verzopen wat ik had."
Ndschangesi keek hem verbaasd aan. Dat is immers Jim
Bog van de „Potomac"• Die kerel, die hem een stomp tegen
de borst gaf en al zijn kranten in het water gooide. Hij is
niet bang. Zijn vriend André zal immers dadelijk hier zijn.
Hij maakte een afwijzend gebaar. Die plaats is niet vrij, hij
verwacht iemand."
„Aha, zeker zo'n aardig chocoladeloedertje. Dat is fijn! Ik
houd veel van negermeisjes. Tenminste als ze onder de
twaalf zijn. Jim Bog lachte ruw. „Als ze ouder zijn, zuipen
ze te veel. Kijk maar naar die Juanna! En die kleine Ba rn=
bino. 0 jé, wat kunnen die zuipen en vrijen!" Hij stroopte
zijn hemdsmouwen op en liet zijn gespierde, rood en blauw
getatoeëerde armen zien. Op de rechterarm een vlag met
sterren, op de linker een zeilboot en de opgaande zon
boven schuimende wolken. „Ahoi!" schreeuwde hij. „Ahoi!
Niet in Sankt Pauli, niet in Yoshiwara, niet in Napels of in
Rio de Janeiro vind je een borrel, die met de Harlemmer gin
te vergelijken is". Hij klapte met de tong, nam Ndschangesi's
glas en slokte het leeg, vulde het opnieuw, dronk weer. „Hé,
Dick, Rudi! Nog een glas! We zijn wel vrienden, maar we
zijn kieskeurig. We drinken niet uit één glas. Maak een
touw voor me klaar, Dick! Om twaalf uur ga ik slapen. De
„Potomac" blijft twee dagen hier in dok. Ahoi!"
Hij zette het schone glas voor Ndschangesi neer en dwong
hem te drinken.
„Je zult niet zeggen, dat Jim Bog geen gentleman is. Drink
dan! Wees blij, dat de slechte tijd voorbij is. Geld hebben we
nog altijd niet, maar we hebben vrijheid. Een jaar geleden
was er nog prohibition, de beroerdste borrel kostte een
kapitaal. Al Capone stuurde het in oliekannen, in haring=
vaten, in buskruitkisten. Dat was me een tijd! We hadden
geld als water, ahoi! We zopen uit petroleumlampen,
revolverlopen en snuifdozen. Als de douanen met machine=
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geweren kwamen aanzetten, dan zopen zelfs de haaien
whisky. Maar niet die Poolse, die spugen ze weer uit, die
stinkt hun te veel. Hahaha! Hou je bek, jij lelijke Pool! Nog
een glaasje, nigger?"
Ndschangesi dronk mee. Hij lachte gedwongen om Jim
Bog's banale grollen. Hij voelde zich onbehagelijk. Door
damp en rook zag hij plotseling een gezicht. Dat was weer
die man met de kale schedel Ging hij helemaal niet weg?
Nu zat hij enige tafeltjes verder, had een fles wijn —
dezelfde fles wijn? voor zich staan, maar dronk niet,
kauwde slechts op zijn kauwgom en keek hem met dezelfde
onverschillige blik aan als 's middags.
„Mooie negerjongen, geef me een cigaret!"
Hij keek op. Een rode haarlok deed hem schrikken. Aan
het tafeltje naast hem zat een roodharig meisje voor een
hoog, leeg glas.
„Wees toch niet zo hardvochtig!" zegt Jim Bog verwijtend,
„geef Dido een cigaret! Ik heb alleen rooktabak."
Ndschangesi grijpt in zijn zak, haalt een leren sigaretten:
étui voor de dag en reikt het aarzelend het meisje toe. Jim
Bog biedt haar zijn aansteker aan, hij zelf bijt op zijn houten
pijp. Ndschangesi kijkt naar de klok. De tijd schiet maar
niet op. Pas tien minuten over half. Het meisje roept wat
tegen hem en lacht. Jim Bog strijkt Ndschangesi over zijn
haren en schreeuwt:
„Daar heb je wat te grijpen, Dido. Ahoi! Zo'n kerel, daar
mag je mee vrijen, al is hij ook zwart. Geld heeft hij ook
en hij is niet gierig zoals die andere steenkoolvreters." Hij
schudt zijn rechterarm met de vrijheidsvlag en zijn linker
met de blauwe zeilboot. Hij brult: „Rudi, ahoi! Nog een kan=
netje gin! En een glas voor die dame.... Wie 't betaalt?
Wees maar niet bang, kellnertj e ! Mijn vriend, mister Zwart,
betaalt alles."
Dido gaat niet bij hen zitten, maar de manier, waarop ze
haar glas opheft en hem lachend toelonkt, is een hartelijke
uitnodiging. Ze heeft een gouden tand en doet hem aan
Ninette denken. Neen, niet aan Ninette, meer aan Gigi.
Haar loerende ogen verontrusten hem. Ook haar hese stem
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heeft iets verontrustends. Ndschangesi heeft plotseling het
gevoel, dat hij zich voor haar ogen en haar mond in acht
moet nemen. Hij kijkt niet meer naar haar ogen, kijkt niet
meer naar haar mond. Ook naar haar handen kijkt hij niet.
Haar nagels zijn rood gelakt; het is als waren ze met bloed
bevlekt. Hij kijkt slechts naar haar haar en naar haar hals.
Haar haar is vlammend rood. Haar hals is blank.
De electrische piano begint te spelen. Voor de tafeltjes
wordt gedanst. De dobbelaars worden teruggedrongen en
ook de zware biljarttafels schuift men naar achteren. Het
lokaal, dat in het midden door een grote zuil wordt geschraagd, is met vlaggetjes en kleurige lampen versierd.
De paren zwieren rondom de zuil. Luid joelend en lallend
zingen ze mee. In het halfdonker, achter in de hoek, gaat het
touw heen en weer; de arme drommels wiegen zich in slaap
op de maat der muziek. Whisky danst met een dikke, slon'
zige vrouw, de man met de kale schedel met Juanna. Hij
loert naar Ndschangesi, kauwt, beweegt zijn kaken. Ook
Juanna kijkt hem aan en beweegt haar lippen. Zij ver,
dwijnen achter de zuil, duiken weer op, staren hem aan.
Juanna gaat weer aan de tafel zitten. De kale danst nu met
de kleine Bambino. Over het hoofd van de kleine mulattin
loert hij naar hem. Juanna kijkt hem voortdurend aan. Haar
gezicht is lang en stil, haar ogen zijn bedroefd als de ogen
van Ginja.
Elf uur. Hij moet naar de deur kijken, want André kan
ieder ogenblik komen.
„Drink!" schreeuwt Jim Bog hem toe. Hij huivert, drinkt
automatisch en glimlacht automatisch naar Dido.
Vijf minuten over elf. André heeft zich verlaat.
„Waar kom je vandaan, dat je zo zwart bent?" spreekt
het roodharige meisje hem aan.
„Uit Afrika", antwoordt hij en zijn gezicht wordt strak.
„O, dat is heel ver."
„Ja ver."
„Zijn de negers daar rijk?" vraagt ze weer.
„Neen arm."
„Maar jij bent toch rijk?"
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„Neen, ik ben ook arm.”
„Dat hindert niet, ik mag je toch."
Kwart voor twaalf, André komt niet.
De piano krijst, de dans begint opnieuw.
„Als je wilt, mag je met me dansen", zegt Dido.
„Ik wil niet."
„Kun je niet dansen?"
„Neen."
„Dan zal ik het je leren."
„Vandaag niet."
„Morgen ben je niet meer hier."
Jawel, morgen ben ik hier."
Het meisje lacht schril. „Wie weet, waar je morgen bent!"
Ze gaat dansen met Jim Bog.
De kauwgombijter zit aan zijn tafeltje, wist zich met een
grote, gele zakdoek het zweet van het voorhoofd, wendt
zijn gezicht terzijde en kijkt naar Dido. Dido knikt, knip ,
oogt tegen hem; ze begrijpen elkaar.
Juanna zit bij het kleine mulattenmeisje. Ze kijken hem
aan met bezorgde blikken, spreken druk en opgewonden
met elkaar. Spreken ze over hem? De dans wordt wilder.
Juanna staat op, baant zich een weg door de dansenden,
snelt naar hem toe.
„Ga met me mee", fluistert ze met gesmoorde stem.
„Ik ga niet."
„Kom mee, ik moet met je praten."
„Ik heb geen zin om te praten."
„Dans dan met me, ik moet je wat zeggen."
„Je hoeft me niets te zeggen."
„Broeder!" fluistert het meisje en haar ogen zijn vol op =
winding en droefenis. Ontroerd kijkt Ndschangesi haar aan.
Hij wilde wel met haar meegaan. Maar Jim Bog en Dido
komen van de dans terug en de matroos schreeuwt het
negermeisje toe: „Maak dat je wegkomt, lelijke hoer!"
Juanna gaat aan haar tafeltje zitten, steunt haar gezicht
op haar vuist en kijkt hem met haar grote, droeve ogen strak
aan. Ndschangesi tracht te doorgronden, wat die negerogen
zeggen, maar Jim Bog schreeuwt hem in zijn oren en giet
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hem de jenever in de mond, Dido babbelt en haar haren verblinden hem. Plotseling verandert de belichting van de zaal.
Blauwe, rode en violette lampen vlammen op, de electrische
piano speelt: „Because I love you."
Een hete golf slaat over hem heen, het bloed stijgt hem
naar het hoofd. Hij kijkt naar de klok en kan niet zien hoe
laat het is. De wijzers rennen, jagen voort, blijven met een
ruk staan....
Over twaalven. Hij wil opstaan, naar buiten gaan om te
zien of André niet komt. Er is zeker iets met hem gebeurd
of hij heeft vergeten waar ze afgesproken hebben. Zijn voe%
ten zijn zwaar als lood. Jim Bog schreeuwt. Dido ratelt, het
negermeisje kijkt en kijkt. De muziek speelt sinds eeuwigheden: „Because I love you". Hij kijkt naar de dansenden.
Ze draaien rond in wilde vaart. Hij kijkt naar de zuil. Een
grote man met een zwarte bril is juist binnengekomen. Hij
gaat naar den kaalkop toe, wisselt enige woorden met hem,
drukt hem iets in de hand. Whisky zegt opgewonden tegen
den matroos:
„Al Zed heeft de duiten gekregen. Laten we hem in het
oog houden, dat hij er niet tussenuit knijpt."
Jim trekt de schouders op. „Houd je stinkende nicotine%
bek, je verpest hier maar de lucht!"
„Ik heb het toch gezien. Al Zed heeft het in zijn zak gestoken."
„Koest, zwijnjak! Je zult de heleboel nog verraden."
Ndschangesi schrikt op. Met troebele blik kijkt hij naar
den kauwgombijter, naar den vreemdeling.... Juist wierpen
zij een blik naar zijn tafeltje. Dido knipoogt nauw merk%
baar. Hij kijkt en kijkt naar de beide mannen. De kaalkop
haalt een nieuw pakje Wrighley uit zijn zak, kauwgom....
een angstige kinderstem klinkt uit de verte.... „Die kaal=
kop wou me kauwgom geven. Kauwgom en centen, als ik
hem het raam van oom Ndschangesi wees...."
Hij kijkt den man met de bril aan. Hij heeft zich achter
die zwarte brilleglazen verborgen, maar die rimpel op zijn
voorhoofd, die diepe, diepe rimpel....
„Drink!" schreeuwt Jim hem toe....
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De man met de zwarte bril heeft zich naar de deur begeven.
Hij is allang niet meer in de zaal, alleen de rimpel in zijn
voorhoofd is hier gebleven. Die rimpel is dik en vuil, is het
schommelende touw onder de slapenden. Gezichten draaien
in de damp van de kroeg, maskers, monnikskappen. De
wielen van een trein ratelen.... aha, aha, aha .... ram,
ram, ram. .. . damn nigger, damn nigger, damn nigger
.... Vlucht! zeggen de ogen van Juanna. Vlucht! Vlucht!
de ogen van het mulattenmeisje. Vlucht als je kunt, spotten
de ogen van Dido.
Hij staat op, betaalt, gaat naar de deur, waggelt naar
buiten. „André", fluistert hij als hij op straat staat. „Waarom kom je nog niet, André?" Er komt iemand op hem toe
en zegt opgewonden: „Kom met me mee, kom dadelijk mee!"
Jim Bog stapt naar buiten en schreeuwt: „Vooruit, Juanna,
naar binnen! Ik wil met je dansen." Juanna verzet zich,
schreeuwt, Jim pakt haar beet, ahoi, en duwt haar de deur in.
Ndschangesi blijft staan om te zien wat er gebeurt. De
piano brult zijn „Because I love you" over de straat. Fen
warm lichaam vlijt zich tegen hem aan, een fluisterende
stem klinkt in zijn oor. „Mooie neger!" Hij legt zijn bevende
hand op het haar van het meisje, maar trekt hem dan meteen
terug. „Ga weg, Dido, ik houd niet van. je." Hij rent weg.
Zij holt hem na. „Houd je zo ook niet van me?" vraagt ze
onder het lopen en rukt zich de blouse van het lichaam. „Zo
ook niet? En zo dan? Kijk eens?" Ze scheurt haar hemd
stuk; in het schijnsel van de straatlantaarns worden haar
twee naakte borsten zichtbaar. Twee warme, rose, blanke
broodjes. „Weg van mij, boze Iblis! Weg!" Het meisje staart
hem aan en lacht, schril en wreed. Ze slaat haar nagels in
zijn arm en als hij zich met een zacht, maar krachtig gebaar
van haar losmaakt en haar hand terugduwt, schreeuwt ze
uit volle borst in de nachtelijke straat:
„Hulp! Hulp! Hij vermoordt me 1
"

Er waren er, die het gezien hadden en enkele, die het
nog nauwkeuriger gezien hadden. De ooggetuige stond in
18
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een kring van mensen en vertelde het, breed gebarend, aan
de agenten: hij had alles gezien en gehoord. Het meisje was
de kroeg uit gekomen, de neger achter haar aan. Het meisje
wou weglopen. De neger haalde haar in. Het meisje rukte
zich los, probeerde te vluchten. De neger pakte haar brutaal
beet. Het meisje smeekte hem van haar af te blijven. De
neger raasde en tierde: ik zal je hebben of ik knijp je de
keel af. En toen rukte hij haar de kleren van het lijf.
„Neen, pardon", schreeuwde een bejaard heer er tussen,
„dat heb ik beslist anders gehoord. De neger heeft tegen
haar geroepen: „Eerst zal ik je smoren en dan zal ik je
hebben?"
„Foei!" klonk het verontwaardigd uit de massa. „Foei, wat
een zwijn! Een lustmoordenaar! Schurftige hond! Son of a
bitch! Aan de lantaren!"
De twee agenten probeerden de steeds groter wordende
menigte terug te dringen. De derde, de brigadier, met zijn
zakboekje in de hand, bracht dreigend zijn signaalfluit naar
de mond. Hij floot nog niet, hij wachtte tot het wat stiller
zou worden. Hij nam het fluitje uit de mond, leunde met zijn
rug tegen een lantarenpaal en richtte zich weer tot 't meisje:
„Heeft hij uw geld weggenomen?"
„Ja.... nee...." Het meisje weende heftig. Ze zocht in
haar tasje naar haar zakdoek. Iemand reikte haar haar blouse
toe. Ze keek er niet naar. Nerveus kneep ze het kledingstuk
ineen en wiste zich daarmee neus en ogen af. Ze snikte. „Hij
wou het me afnemen."
„Ik heb het gezien", riep een stem. „Hij greep naar haar
tasje. Hij wou haar beroven."
Ze schreeuwden weer van alle kanten dooreen. Woest
dooreen.
„Hij heeft haar beroofd." „Hij heeft haar niet beroofd."
„Vijfhonderd dollar had ze in haar tasje!" „Vijf splinternieuwe biljetten van honden'." „Roofmoordenaar!" „Om het
geld was het niet te doen. Om haar leven!" „Dat zwarte
galgenbrok was belust op blank vlees!"
„Mijne heren...." de agent keek streng om zich heen.
„Och, brigadier, het meisje heeft hem toch geld gegeven,
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dat hij haar met rust zou laten. Ze heeft hem haar lichaam
aangeboden, dat hij haar niet vermoorden zou."
„Maar neen, hij wil haar afmaken."
„Hij wil haar wurgen."
„Een blanke vrouw schenden."
„Hij had haar al bij de keel."
„Bij haar haren trok hij haar naar de wagons."
„Damn nigger! Sla hem dood!
„Kalmte, mijne heren!"
De neger stond midden in de menigte, rondom hem op ,
geheven vuisten en stokken. Zijn gezicht was lang en grauw.
Hij was rustig. Een diepe deemoed was in zijn hart, toen
hij naar het snikkende, halfnaakte meisje keek. „Een misverstand", zei hij zacht. „bido vergist zich."
Het meisje werd door deze zachtmoedigheid nog meer
geprikkeld. „Ik vergis me? Ik vergis me? Waarom zeg je
niet meteen, dat ik lieg?"
„Dat zeg ik niet."
„Waarom zeg je dat niet? Zeg het maar ronduit, zeg maar
dat ik lieg. Toe, zeg maar dat ik lieg. Mijn God, mijn God,
mijn God! Ik lieg! Ik!"
Een krampachtige huilbui deed haar lichaam schokken. De
omstanders werden door medelijden aangegrepen. Een jonge
man sloeg de armen om haar heen, opdat ze niet zou vallen.
De oude mister, de geloofwaardige getuige, streelde en wreef
haar naakte bovenlichaam, opdat ze geen kou zou vatten....
„Ellendige neger!" schreeuwden allen dooreen. „Harteloos
vee! Vuil kreng! Gemeen beest! Moordenaar! Dat arme,
weerloze meisje! Dat zwakke kind! Eén slag met zijn poot
en het kind is dood!"
De neger keek den brigadier aan. Zacht herhaalde hij: „Ik
heb haar niets gedaan! Ik heb haar niets gedaan!"
„Wie dan?" klonk het van alle kanten. „Wie heeft haar
dan wat gedaan? Wie heeft haar de blouse van het lijf ge=
trokken? Wie heeft haar hemd aan flarden gescheurd?"
„Wie heeft haar dan de keel dichtgeknepen?"
„Wie heeft haar in het gezicht geslagen?"
„Wie heeft haar geranseld, dat het bloed er uit liep?"
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„Ik niet.”
„Neen, ik misschien?" lachte Jim Bog rauw. „Heb ik haar
misschien het hemd van haar mooie, blanke lijf gescheurd?
Ik, die al die tijd bij de „rouwslaper" was, ahoi? Toen ik
met dat oestermeisje Black Batton gedanst heb?"
„Of ik misschien?" brulde Whisky, de zakkendrager.
„Mijnheer de agent!" klonk plotseling een diepe vrouwenstem. „Het is alles gelogen. Er is geen woord van waar. De
jongen ging het eerst naar buiten. Dido liep hem na. Hij had
eerst zijn rekening betaald. Die blouse heeft Dido zelf ge,
scheurd. Ze hebben haar gehuurd.... Al Zed heeft haar geld
gegeven. Spreek dan toch, Bambino."
„Ja, mijnheer de agent, we hebben achter die pilaar ge
neten, ik en Juanna en toen hebben we het gezien. Die kale
heeft haar vijfhonderd dollar...."
„Als je j bek niet houdt, jij, vuile snotneus, jij luizenbos!"
„Ze liegt, agent, ze liegt!"
„Ze verdedigen hun eigen ras, die zwarte hoeren."
„Maar, brigadier.... Laat me los, Jim...."
„Houd je bek, stinkmossel, of ik zal je een opdonder ver,
kopen!.... De neger liep het meisje na, dat heeft iedereen
toch gezien...."
„Vooruit kellner! Dick, jij hebt het toch ook gezien? Ver,
tel nu!"
„Toen juffrouw Dido naar buiten ging, holde de neger
haar na."
„Zie je wel!"
„Hij heeft haar ook bij zich geroepen aan zijn tafeltje,
mijnheer, maar ze ging niet. Ik ga toch niet bij een neger
zitten, zegt ze. Toen wou hij met haar dansen, maar ze wou
niet. Ze danst toch niet met een neger? De neger heeft het
meisje in het café al bedreigd en haar lastig gevallen. Als je
niet meegaat, beleef je de dag van morgen niet."
„Goed gebruld, Rudi."
„Naf f .... " zei de agent en wendde zich tot Ndschangesi.
„Uw naam...."
„Ndschangesi."
„Wat?"
,
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„Ndscha-ngeosi.”
„Dschan ...."
„Naftali."
„Ndschángesi of Naftali?"
„Mijn blanke naam is Naftali."
Wild hoongelach klonk op. „Hij wil de politie op een
dwaalspoor brengen. Geeft een valse naam op. Een blanke
naam heeft hij, die zwarte zwendelaar! .... Die vrouwenschender! Dat rotkreng!"
„Uw adres?" vroeg de agent.
„U hoeft hem toch zeker niet naar huis te brengen?"
riep Jim Bog verontwaardigd.
„Waar is al dat geklets voor nodig?" schreeuwde de
zakkendrager nijdig. „Sla hem dood als een dolle hond!"
De omstanders waren het met hem eens.
„Doodslaan!"
„Ophangen!"
„Aan de lantaren!"
„Laten we hem ophangen aan een kraan!"
„Aan de hoogste elevator! Het hele ghetto moet hem zien!"
„Ja, aan een elevator heeft nog nooit een neger gehangen."
„Doodschieten!"
„Wurgen!"
„In een petroleumvat spijkeren en in de zee rollen!"
De agent schudde de gebalde vuist. „Mensen, als jullie niet
rustig zijn...."
„Natuurlijk! Een neger mag alles! Die mag een zwak
meisje mollen."
„Het lijkt wel of we bij de Hottentotten zijn!"
„Ik dacht, we waren in Amerika!"
„In een beschaafde staat!"
„De cultuur !
Onze wetten!"
„Een blanke vrouw wou hij verkrachten, die zwarte hond!"
„Een edel ras verpesten!"
„Met zijn dikke bloed ons bloed bezoedelen!"
„Lijken schenden!"
„Laat me los, ik zal hem er een geven.... Daar, daar heb
ie wat!"
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„Daar, heb je nog wat!”
„En nog wat...."
„Kijk eens.... Hij heeft nog het lef zich te verweren. Zijn
ellebogen zijn als van steen."
„Terug daar! Terug!"
„Hou nou op, agent, anders krijg je er ook nog een...."
„Die verdedigt nog zo'n zwarten misdadiger!"
„Neemt dien schobbejak nog in bescherming!"
„Daar betalen we de politie voor!"
De kring om de agenten werd steeds nauwer. De gummi%
knuppels vliegen in de hoogte. De menigte joelt, scheldt,
vloekt. Niet op zij gaan. Jim Bog! Niet op zij gaan, Dick!
Vooruit, Whisky, vooruit! Op de drempel van de „Touwslaper" gaat een hand met een revolver omhoog. Een kaal
hoofd glanst in het licht van de lantaren. Een schot knalt.
Luid gebrul. „Yes, yes, Al Zed!" De agenten fluiten. In loop%
pas komt de havenpolitie aanstormen. Vlakbij stopte een
auto.
„Schande! Schande!" schreeuwt een schallende stem. „Wat
een laaghartigheid! Wat willen jullie van hem. Maffia! Maf ,
fia! Jullie bent allemaal gehuurd door de gangsters."
Een ogenblik stilte. Ndschangesi laat de opgeheven elle%
boog zakken. Het bloed is uit zijn gezicht geweken, hij is
asgrauw, zijn mond is wit. Hij glimlacht. De stem van André!
André staat op het dak van de auto, schudt de vuist en brult.
De menigte mort, men hoort slechts enkele brokstukken van
zijn woorden.
„Ik protesteer .... Ik beveel.... Ik wend mij tot het vrije
volk van Amerika. Hij heeft op mij gewacht in het café... .
Het is alles gelogen .... Samenzwering .... Ook de chauffeur
een gangster.... Heeft me naar het andere eind van de stad
gereden.... Met mijn revolver moest ik hem dwingen....
Als je niet naar de haven rijdt, naar de ,Touwslaper', schiet
ik je overhoop.... Gemene hond! Die neger is mijn vriend.
Een Frans burger.. .. In naam van Frankrijk eis ik...."
Het kost moeite, hem tot kalmte te brengen. Neen, verklaart de brigadier, Ndschangesi mag niet meegaan. Ook al
moet u vertrekken, ook dan niet, mijnheer. Een strafzaak.
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Gerechtelijk onderzoek. Den neger zal niets gebeuren. De
Amerikaanse wetten zijn rechtvaardig. Als hij met getuigen
bewijzen kan, dat hij het blanke meisje niet heeft aangerand,
zal hij gauw vrij zijn. Maar voorlopig komt hij in hechtenis.
Het is ook beter, dat de havenpolitie hem hier vandaan
brengt. Op het bureau is hij veilig.
Ze brengen hem weg.
„Wees niet bang, Ndschango!" schreeuwt André hem na.
„Morgenochtend kom ik je halen."
Ndschangesi wuift, hij is niet bang.
Hij kijkt nog eens om. De razende menigte schreeuwt nu
tegen André. André roept de agenten toe: „Ik wil alles
weten." De mensen schelden: „Vervloekte Fransoos!" De
kaalkop, de zakkendrager en Jim Bog steken de hoofden
bijeen. Dido herhaalt op huilerige toon haar beschuldigingen.
Een hese stem schreeuwt:
„Juanna, jou heeft toch geen mens wat gevraagd.... Als
jij niet je bek houdt, Juanna .... vuile, zwarte hoer t"
Licht is het in zijn binnenste. Hij zat op zijn brits, praatte
met zijn medegevangenen, lachte hen uit als ze hem bespotten. Die lui zijn nijdig op hem, omdat hij niet gestolen heeft,
niet gesmokkeld, niet gevochten. Morgenochtend is alles opgehelderd en dan vaarwel, mijne heren. Daarover moet de
éénogige op de brits naast hem zo lachen, dat hem de tranen
over de wangen rollen. „Morgenochtend wil je vrij zijn. Als
dat gebeurt, ga ik op mijn kop staan, zwartje."
Hij glimlacht voor zich heen. Die lui hebben er geen idee
van, dat André zijn vriend is. Als André iets belooft....
En dat hij onschuldig is, dat bevalt hun ook niet. „Iedere
nieuweling is onschuldig, maar ons kun je het rustig zeggen."
Zal hij het zeggen? Wat kan hij zeggen?
De éénogige heeft hem met eindeloze vragen geplaagd.
Zijn woorden waren niet bepaald vriendelijk, maar zijn
blik.... Het was hem alsof die man, die daar op zijn buik
op de strozak ligt, een mensenjager, een boosaardige Bi'
zoemseke is, die uit het kreupelhout met giftige pijlen
op hem schiet. „Heb je gestolen?" vraagt hij. „Neen." „Heb
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je gesmokkeld?" „Neen." „Met een mes gestoken?" „Neen."
„Ben je een inbreker?" „Neen." „Een struikrover?" „Neen."
„Een valse-munter?" „Neen." „Een gifmenger?" „Neen."
„Wat dan?" „Een neger ben ik." „Dat is voldoende!"
De éénogige heeft nu ook zijn ene oog gesloten en vraagt
niet meer. Ook het lachen van de anderen heeft opgehouden.
Ze snorken al. De hele cel slaapt. De maan kijkt door het
venster. Stilte. De nachtelijke haven hamert, stampt, maar
ook dat slechts als in slaap. De nacht is verontrustend. Het
monotone gehamer is opwindend. Slapen kan hij niet. Als
iemand tot hem sprak, zou hij kunnen inslapen. Als iemand
tot hem sprak, zou hij wakker kunnen blijven. Niets is beter
dan een menselijke stem te horen. André heeft gezegd:
„Wees niet bang, Ndschango!" Toen was hij niet bang. Hij
was zelfs niet bang toen ze hem sloegen. Maar nu begint hij
bang te worden. Wat zou er gebeurd zijn, als André niet
gekomen was? Wat, als de havenpolitie niet op tijd was verschenen? Die lui waren met meer dan honderd en de agenten
aanvankelijk maar met z'n drieën. Hij huivert.
Wat wilde dat blanke meisje van hem? Merkwaardig, haar
haar was rood als het haar van Annabell. Heeft iemand haar
misschien gestuurd in plaats van Annabell? Dido hebben ze
betaald, had Juanna geschreeuwd. Al Zed had haar geld
gegeven. Al Zed, die kaalkop. Wie had Al Zed opgedragen
Dido geld te geven? De man met de zwarte bril was binnengekomen, had haastig enige woorden met hem gewisseld en
was toen weer verdwenen .... Apentronie zat in de auto van
Bootmaker .... Zou hij van Bootmaker gekomen zijn? Zou
Annabell zelf hem gestuurd hebben? Als Longologa ziek
was, zei ze altijd: „Nu mag je niet bij me zijn, Ndschango,
ga naar Ndindi, ga naar Mapilo, blijf vandaag bij haar ...."
Zou Annabell gewild hebben, dat hij met de roodharige mee
ging? Neen, Annabell, met Dido zou ik niet mee kunnen
gaan .... Toen hij zijn hand op haar haar legde, had hij
gevoeld, dat het niet Annabell's haar was. Het was koud en
vochtig, tot ijs geworden vuur. De dood sprak uit haar ogen.
Uit Juanna's blik sprak vrees, schrik en smart. Juanna had
hem iets willen zeggen. Eerst nu voelde hij, dat het heel,
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heel belangrijk geweest was. Van Juanna zou hij vernomen
hebben, welk geheim Apentronie met zich omdroeg, welke
raadselen de gummikauwer had uitgedacht, wie Dido naar
hem toe gezonden had en waarvoor. Als hij met haar mee,
gegaan was voor één enkele nacht .... voor één enkel uurtje
met Juanna .... Ook in de oesterhaven had ze hem al gelokt
met haar wiegende heupen, met haar lach.... Had hij nu
kunnen meegaan? Een andere keer misschien .... Nu niet.
Zijn hart treurde nog steeds om Annabell. Hij had slechts
op André gewacht om iets van haar te vernemen. Of hij van
haar vader, mister Bootmaker vertelt, van haar man James,
van haar rijkdom, haar goede naam, van Parijs, van Clamart,
waar hij ook van spreekt, alles heeft betrekking op Annabell.
Als hij hem bedreigt, terechtwijst of iets belooft, dan is
Annabell bedreiging en belofte. Neen, hij gaat niet terug
naar Parijs. Hij heeft geen geld nodig. Hij heeft geen land,
goed in Clamart nodig.
Annabell weet, dat hij er is, dat ook hij iemand is. Nu staat
hij nog aan het begin. Maar de tijd komt, dat ze op hem
letten zal. Die Ndschangesi is een mens zoals ik. Ook in
Amerika, niet alleen in Parijs. En Ndschangesi's broeders
zijn ook mensen. Net zoals die mister Papa, als James, als
André en de andere blanken. Als Annabell dat eenmaal be,
grijpt, dan vertelt ze het ook aan de anderen en als ook de
anderen het weten, heeft hij niet tevergeefs gewerkt. Dan
is zijn leven niet tevergeefs, heeft hij niet tevergeefs Anna
bell liefgehad en verlaten.
De klok slaat. Twee uur. De drukker maakt de matrijzen
gereed voor de machine, onderzoekt de tekst, verscherpt de
foto's. In het eerste morgenuur begint de machine te werken,
spuwt het nieuwste nummer van het weekblad uit. „The
Illustrated Negro Herald" ! „Ikongo's avonturen en wonder,
daden!" De mooiste avonturen moeten nog komen. De won,
derlijkste wonderen zal hij eerst later vertellen. Als het hier
in de cel niet zo donker was en hij papier en potlood bij zich
had, zou hij nu het verbazingwekkende beschrijven, hoe de
nacht de dag tegemoetstormde en de dag de nacht. De
zwarte nacht minde de blanke morgen en zij konden nimmer
,
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tezamen komen. Totdat de kleine leerling van den groten
Kongo-magiër „halt!" riep. „Blijf staan, vriend middernacht,
blijf staan en vermoei je niet langer. Het is voldoende, als
een van jullie beiden voortsnelt." Toen kwam de morgen in
grote vaart naderbij en lachte: „Eindelijk heb ik je!" En
Ikongo legde de middernacht en de morgen in een gemeenp
schappelijk bed. Zij stonden op en ieder ging zijns weegs.
Maar nu konden zij elkander nooit weer geheel verlaten: de
middernacht was vol lichtstralen, de morgen vol schaduwen.
Stilte. Snuivende, snurkende stilte. Die dieven hier, die
inbrekers, valse spelers, cocaïnesmokkelaars, lustknapen en
souteneurs slapen rustig, omdat ze een blanke huid hebben.
Hij moest eigenlijk rustiger slapen dan zij, want hij heeft
een blank geweten. Hij heeft niet gestolen, niet vals gespeeld,
niet gesmokkeld, heeft straatmeisjes geen geld afgenomen.
Slechts één zonde beging hij: hij wilde niet liefhebben. Dido
niet en Juanna niet. Als hij de ene of de andere had liefgehad, zou hij nu niet hier zitten.. .. Hij had Longologa ver
laten, Longologa liep hem na, maar hij wilde Longologa niet
meer liefhebben. Ninette wilde hem hebben, maar hij wilde
Ninette niet liefhebben. G in j a verlangde naar hem, de kleine
warenhuis:Ndindi had hem lief, hij verliet hen, wilde hen
niet liefhebben. Den kleinen Johnny had hij nog helemaal niet
gezien. Neen, ook dat kleine, zwarte kind wilde hij niet
liefhebben. Rebecca.. .. toen zij afscheid van hem nam, gaf
ze hem de hand en het was, als had zij hem haar bevende
lippen geboden .... Hij wilde Rebecca niet kussen. En ook
Annabell wil hij niet meer liefhebben. Wie heb je eigenlijk
lief, als je niemand liefhebt. Allen! Mijn broeders heb ik lief
en de broeders van mijn broeders. Zeb heb ik lief en Boeboe
loe, Sam, Rebecca, Gedeon, Jemmy, Nick, André, Victor,
Ephraïm, Roschele. Allen, allen, de hele wereld. Ikongo bindt
de blanken en de zwarten tot één ruiker samen. Hoe mooi,
hoe geurig! Heerlijk is het te weten, dat het zo zal zijn, zij
het morgen, zij het ook over honderd jaren. Ikongo kan ook
honderd jaren wachten, Ikongo sterft niet, Ikongo sterft
nooit!
Licht is het in zijn binnenste. Gelukzalig, met uitgespreide
,
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armen, fluistert hij: nu weet ik, Rebecca, wat het doel is.
Het doel is, dat wij elkander liefhebben. De mens snelt
voort, snelt voort als een ster. Dan komt de andere ster en
vlijt zich tegen hem aan. En geen van beiden is een ster, hij
is meer dan een ster. Een mens. Zij snellen niet meer voort,
langzaam gaan zij naast elkaar, nauw aaneengesloten, verenigd. Wie men heeft liefgehad, die heeft licht en schaduw in
zich. Vreugde bleef er in hem en smart. En wie liefheeft, die
bereikt zoveel in het leven als de strenge leraren en agi'
tatoren.
Hij glimlachte, sloot de ogen. Hij sluimerde reeds. Door
zijn wimpers parelden tranen....
Hij schrikt op. Hevig tumult. De éénogige staat voor zijn
brits, schudt hem heen en weer.
„Damn nigger! Waarom heb je niet gezegd, dat je een
blanke vrouw hebt aangerand? We zouden je gewurgd heb=
ben als een schurftige hond."
Geen tijd meer om te antwoorden. Reeds vallen ze op hem
aan de deur wordt gerammeid. Onder het venster brult
een wilde menigte. Hier dien schoelje! Hier dien schoelje!
Damn nigger! Damn nigger! Damn nigger! Son af a
bitch! In de verte het doffe gehamer der ketels, het ge=
rommel der elevatoren.... Hier dien schoelje! Hier dien
schoelje! De deur bezwijkt. De menigte dringt naar bin,
nen, vuisten worden opgeheven. Iemand grijpt hem bij
de keel. Een sterke hand pakt hem bij zijn haren, sleurt
hem naar buiten.... Vooruit, Jim Bog! Whisky, sla hem
op zijn smoel! Dick, Dave, Jack! Ahoi, ahoi, ahoi! Ze duwen,
sleuren hem door een donkere gang. Boven de hoofden ziet
hij plotseling een kale schedel; het blanke demonenmasker
voert het commando. De éénogige dringt naar voren, trapt
hem, slaat hem.... Beestmens! Rotkreng! De anderen,
dieven, smokkelaars, inbrekers, landlopers vallen op hem
aan. Alle gevangenen slaan en schelden.... Son of a bitch!
De straatlantarens kijken hein verschrikt aan. Hij waggelt
door het struikgewas.... Honderd vuisten, driehonderd,
zevenhonderd. Damn nigger! Damn nigger! Slaat er op!
Iemand slaat hem op het hoofd, op het voorhoofd. Blauwe
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sterren spatten, ahoi! De vlag met de sterren! Vrijheid! Ze
stompen hem op de neus, onder de kin, ahoi! Een zeil zwelt
in de opgaande zon. Vrijheid! Het schip wankelt onder hem.
Goed zo, Whisky! Sla dien hond tegen de straat! Gevloek,
gejoel, scheldwoorden .... Ze trappen hem met bespijkerde
schoenen in de maagstreek. Een Amerikaans meisje moet
ie hebben, hè? Blanke beentjes, hè?
Een touw! Yes, yes, Al Zed ! Een stoot in zijn borst.
Het doet geen pijn, dokter Sam, het doet geen pijn. Niet huilen, Boembi! Iets warms stroomt langs zijn lichaam; geurend
en glanzend.... De geur van de jungle, van de savanne....
Een kleine voet rent voor hem uit, wijst hem de weg.
Vuur! Een kiezelsteen vloog hem in het gezicht. Het is maar
een kever. Een glanzende, zwarte kever met rode ogen. Rrr,
rrrr .... Vele zwarte kevers met rode ogen.... Alles beweegt zich, deint, draait in het rond. Een schreeuw, een
gerekt gehuil.... De sirenen in de haven, in de staalfabriek,
op de straatweg.... Rennen, rennen. Het hele Colonial
rent. Een man uit de menigte loopt de troepen tegemoet ....
Hij schudt zijn zwarte vuisten. Jullie schiet op je broeders!
Met het gezicht naar de grond gekeerd ligt een neger ....
Een negersoldaat.... Voor het vaderland.... De coulissen
verheffen zich. De lantarens richten zich op. De piano richt
zich weer op. De oude heks springt op, de Iblis springt op,
de dode hond springt op. Dans van zwarten en blanken.
Robby! Robby! Robby
Een touw! Aan de kraan! Ahoi! Fijnl Sirenen,
sirenen.... Hyena's.... Tromgeroffel. Een trein ratelt in
de verte.... De rotatiemachine .... belachelijk. Rebecca
komt uit Harlem, André uit Parijs.... hij komt, komt aan
hollen, hijgt, zijn mond is vertrokken, hij glimlacht....
Damn nigger? 'n Paardevijg! Ikongo, de grote sensatie! Wat
holt hij en schreeuwt hij, die gebochelde Bill .... die Charlie
met zijn grote handen.... de tandeloze Gandhi .... Ikongo
met die mooie colporteurspet .... de zwarte, zwarte mens
.... hij wordt steeds groter. Reeds groeit hij tot boven de
huizen uit, boven de elevatoren, tot in de wolken.
En nog hoger, nog hoger.... Tussen de sterren zwaait hij
-
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zijn vuist met de krant. Hallo! The Negro World! Hallo!
The Illustrated Negro Herald! Hij lacht, lacht!.... Ikongo
heeft goed lachen. Ikongo sterft niet.... De maan komt
nader, kijkt naar zijn sterke, lachende tanden. Ikongo verslindt de maan, lacht, verslindt de sterren, lacht. Over de
zee van de Oesterbocht komt een strook licht.... De zwarte
reus staat hoog opgericht, hemelhoog.... zijn lichaam
schokt van lachen en van wenen.... Nu zoemt hij, nu zingt
hij.... Ndscholo, ndscho, ndscholo, ndscho.... Weent de
vogel, nde j a, nde j a ... .
EINDE.
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WOORDENLIJST
Bamako: krokodil.
Bamakovogel: krokodillenvogel.
Bangala: negerstam aan de Midden%Kongo. Doordat zij veel handel drijven,
is hun taal, het Bangala of Bangalische taal, de verkeerstaal in het
Midden%Kongobekken geworden.
Baobab: heet ook apenbroodboom; een reus in de savanne.
Bananenvogel: een in West%Afrika veel voorkomende vogel, die zich
hoofdzakelijk met bananen voedt.
Bantoe: groep van negervolken in Midden- en Zuid-Afrika met zeer vers
wante talen. Hiertoe behoren o.a. alle Kongo%volken, de Zoeloe's en
de Herero's.
Berbers: oorspronkelijke bewoners van de Atlaslanden. Hebben zich in de
7de en 11 de eeuw sterk met de Arabieren gemengd en hebben van
deze meest de Arabische taal en de Mohammedaanse godsdienst
overgenomen.
Brazzaville: hoofdplaats van Frans equatoriaal Afrika aan de Kongo%rivier,
genoemd naar den Fransen ontdekkingsreiziger Brazza.
Drugsstore: in Amerika combinatie van bazar en herberg.
Fetisch: voorwerp of pop, die de negers geluk moet aanbrengen. Soms
denkt men, dat er een geest in huist en dan brengt de neger er offers
aan of danst er voor, om de geest in een gunstige stemming te breng
gen. Meestal is de fetisch vervaardigd door een tovenaar, die er door
een toverzalf een geheimzinnige kracht aan heeft verleend.
Foelbe: blank, Mohammedaans herdersvolk, dat uit Noord%Afrika de Soe%
dan is binnengedrongen. Door hun grote verspreiding worden zij met
vele namen aangeduid, a.a. Foelani, Fellata, Peuhl. Zij hebben zich op
vele plaatsen met de negers gemengd. In de 19de eeuw maakten zij
zich van de macht meester in het Haussa%rijk, doch in de 20ste eeuw
werd het laatste restje van hun macht door de Engelsen vernietigd.
Nu nog bezetten zij in de dorpen langs de Niger de „ambten", zoals
dorpshoofd, veldwachters, belastingambtenaar, maar thans onder con%
tróle van Europese bestuurders.
Galago: maki, aap met grote kop en zeer lange oorschelpen.
Gehenna: hel.
Harlem: negerwijk van New York met 150.000 inwoners.
Haussa: het voornaamste negervolk van de Midden%Soedan. In de 17de en
l8de eeuw hebben zij hier grote rijken gesticht, die door onderlinge
verdeeldheid ten gronde gingen. Ze zijn vooral landbouwers, maar
doen meer dan enig ander negervolk aan handel, zodat ze al de havens
in West%Afrika en de Niger%streek bezitten.
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Ib lis: duivel bij de Mohammedanen.
Kakongolisch: tot het volk van de Kongo behorend.
Kakongolische taal: volkstaal in de Kongo.
Karité: boterboom. Wordt 8 à 12 meter hoog, levert vethoudende vruchten,
die door de negers worden gebruikt bij de spijsbereiding en die hun
het vet leveren, waarmee ze de huid inwrijven.
Koko: mooie Afrikaanse vogel, zo groot als een fazant, die zijn naam
dankt aan zijn gelijkluidende, ver%klinkende roep.
Kolanoten: vruchten van de kola-boom, die zich vanaf de Goudkust langs
de hele Guinese kust heeft verbreid. De noten bevatten een weinig
cafeïne. Deze worden gemalen en dan gekauwd. Het kauwen van de
kola-noot stilt volgens de negers honger en dorst.
Lianen: slingerplanten in tropische wouden.
Maffia: geheime bond van rovers, oorspronkelijk op Cecilië.
Mangoboom: grote, tropische boom met smakelijke, geurige vruchten.
Mesties: kruising van een blanke en een Indiaan.
Mulat: kruising van een blanke en een neger.
Niam:Niam: Soedan-negers in het gebied tussen Kongo en Nijl, tot voor
kort woeste kannibalen.
Niger: grote rivier in West-Afrika.
Pampa: uitgestrekte, vruchtbare vlakte in Zuid-Amerika.
Pointe%Noire: havenplaats in Frans equatoriaal Afrika.
Samoem: verschroeiend hete woestijnwind, die als onregelmatige ruk of
wervelwind veel zand en stof meevoert. De temperatuur is soms nog
boven de 50 0 , dat is aanzienlijk boven de temperatuur van het menses
lijk lichaam. Daar hij snel waait, kan hij de gezondheid zeer schaden.
Senegal: Franse kolonie in West-Afrika, genoemd naar de rivier van de%
zelfde naam.
Slibowitz (Slivo vitza): pruimenbrandewijn in Joego%Slavië.
Taboe: verbod, meestal magisch of religieus van karakter, meestal verbod
bepaalde spijzen te gebruiken, bepaalde dieren te doden, bepaalde
namen uit te spreken, enz.
Tsetse:vlieg: vlieg, die in tropisch Afrika voorkomt, veroorzaakt de slaap%
ziekte. De steek van de vlieg is op zichzelf niet schadelijk, maar
wordt dit, als de vlieg drager is van trypanosomen, die door de steek
in het bloed van de mens worden overgebracht. Aanvankelijk heeft
de getroffene er weinig last van, maar tenslotte wordt zijn leven één
sluimering, hij vermagert tot op het skelet en sterft eindelijk een langs
zame, pijnlijke dood.
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