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I.
Chow wekte hem met een :
Bath is ready, Sir .
Zijn eerste vraag was :
- How's the weather, Chow?
Chow, met yen breeden grijns om zijn mond,
een twinkeling in zijn scheeve oogen, antwoordde
met het eene woord:
Sun, Sir . . .
Hij knikte tevreden . Dit werd een dag van
hard werken aan de laatste opnamen van
,,Merytra, dochter van den Pharao" . Hij zou het
tenminste rustig hebben in de studio, nu bij de
andere „sets" aan de buitenopnamen kon worden
gewerkt . In zijn zwart-zijden pyama liep hij naar
de zeegroen betegelde badkamer . De koude
douche verjoeg de laatste resten indolentie van
den slaap . Hij voelde zich „fit", dacht met heimelijke vreugde aan het titanenwerk, dat hem
wachtte, de voltooiing van zijn Egyptische film,
waarover in de vakbladen maandenlang reeds
geschreven was als de Superproduction of ,the
great Sid of the Eagle" .
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Hij glimlachte .
„The great Sid of the Eagle" . ,the King of
directors", dat waren de bijnamen, die men hem
gaf. Het liet hem au fond koud ; alleen vond hij
er een heimelijke voldoening in, dat hij de „almachtige" was aan de Eagle Film Corporation,
hij, de Hollander, then de Yankee's in den
beginne met wat scheeve oogen hadden aangezien . . . Maar het overweldigend succes van vier
opeenvolgende films had hem een leidende positie
bezorgd onder zijn Amerikaansche collega's, wier
zwakke zijde hij onmiddellijk had doorzien . De
scenario's . Hij negeerde het „litterary Department", met zijn massaproductie van zoetelijke
verhaaltjes voor winkelmeisjes en kantoorbedienden, zocht met zijn meerdere ontwikkeling
zijn onderwerpen in de wereldliteratuur, werkte
een paar romans, die hem geboeid hadden, zelf
om voor de film, bouwde ze op met een geraf f ineerde pracht en een expressieve, meesleepende
actie . . . Dat was het heele geheim van zijn
succes. Simple comme bonjour! Je moest alleen
maar op de gedachte komen en die verwezenlijken.
Voil~ . Zijn „stijl" had algemeene bewondering
gevonden . Hij „was" er nu, bezat een charmante
villa in de Beverly Hills, een yacht, een luxueuse
Kissel car, had met de Eagle Film Corporation
een van de royaalste contracten, 100000 dollar
voor elke film, die hij afleverde . . . In minder dan
vier jaar was hij, de acme Hollandsche student,
die uit geldgebrek niet verder kon studeeren en
in wanhoop naar de United States getrokken
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was, kalmpjes aan millionnair geworden . . . Enfin,
de eerste tien jaren in Amerika hadden, hoewel
hij als „commercial designer" ruimschoots zijn
bestaan verdiende, toch ook niets bijzonders
gebracht . . . Maar van zijn intreden in de film
wereld af, was zijn ster langzaam opgegaan . . .
Hij glimlachte fijntjes . . . Maar een oplettende
blik in den spiegel, terwijl hij zich aan het scheren
was, deed zijn gezicht verstrakken . Heavens,
wat werd hij oud! Die scherpe lijnen om zijn
mond, zijn oogen, dat veel to grijze haar aan
zijn slapen en in enkele streken reeds over zijn
hoofd . Hij keek Chow, die met heete handdoeken
wachtte, bedenkelijk aan, zei:
I'm getting old, Chow, my boy, forty, brrl
Chow glimlachte gelaten :
Yes, Sir, but you can have all the missus
you want and the most heavenly beautifull .
- Their bodies, Chow, not their souls and
for the director's sake, not for my own .
Chow's gelaat droeg de ondoorgrondelijkheid
van een Boedhabeeld .
What's the good of having their souls, Sir,
a heap of nonsense and a fur-coat . The body's
the real pleasure.
You're a wise man, Chow .
Yes, Sir .
Storm kleedde zich nu vlug in zijden shirt,
rijbroek en puttees, trad dan in de sun-parlour,
waar hij altijd zijn ontbijt gebruikte . Door de
hooge, wijdgeopende ramen golfde de frissche
morgenlucht naar binnen, droeg den diepen
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geur mee der bloemen, velden en bosschen . Tegen
den teerblauwen hemel, Tangs een wit-marmeren
pilaar, deinde zacht een wolk van goudgele
rozen. Terwijl hij haastig at, een ei, wat cream
of wheat en een sinaasappel, bladerde hij vluchtig
in een juist verschenen Motion Picture, op den
omslag waarvan, kleurig, een knap geteekend
portret van Gloria Swanson zijn aandacht trok .
Plucky little woman . Zou ook nooit verder
komen dan een oppervlakkige roem . Gehandicapt
als zooveel anderen, door de bad stories, waarin
zij op moest treden . Ze haalden hier niet uit de
menschen wat er in zat. Gaf iemand een prachtige
creatie, hup, er werden twintig, dertig gelijke en
gelijkvormige rollen voor haar gefabriceerd en
de productie was voorloopig weer safe . Damn
the whole lot! Maar hem zouden ze niet klein
krijgen voor hun massaproductie . Hij filmde wat
hij wilde en als het hun niet aanstond, hadden
ze het maar to zeggen . Dan sweet hij den boel
er Never bij veer. Hij liep niet in het gareel . Nooitl
Met een ruk schoof hij zijn stoel achteruit,
stond op . Chow wachtte hem in de hal met zijn
ouden Stetson .
I'll dine at home, Chow, and alone . . .
Yep, Sir .
De handen in zijn zakken, zijn mouwen omgeslagen boven zijn elbogen, liep hij, als iederen
morgen, naar de studio's . Hij ging nooit met de
car, begon zijn dag met een wandeling in den
nieuwen dag. Het gaf je een dubbele dosis
energie. Het gouden schijnsel van den nieuwen
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morgen lag over de Beverly Hills . De wind
golf de omhoog in de popels, de breed-waaierende
palmen deinden zwaar tegen het bleeke blauw
van den hemel, de mode vlarn der geraniums
stond op de witte balustrades der cottages .
Blinkende auto's gonsden Tangs den asphaltweg . . . Zoo nu en dan verscheen een gelaat
voor een portierraampje, knikte hem toe, gaf hem
een glimlach van herkenning, een hand hief zich
ten groet . . . Stars, die zich naar hun studio's
haastten. Hij wuifde terug, dikwijls zonder to
herkennen . . .
Bij Pola Negri's villa sloeg hij den hoek om .
Pola! Een van de vele overgeplanten . En in verkeerden grond. Had Duitschland nooit moeten
verlaten . Hier hadden ze geen manlijke tegenspelers voor haar . Elke film van haar was op
dit punt weer een teleurstelling . Hij wilde niets
van den Amerikaanschen leading-man zeggen .
Het waren „smart fellows" en dikwijls bekwame
acteurs . Goed voor een held van Curwood, Zane
Grey of Harold Bell Wright ; voor een zoetelijken, romantischen Sheik, een gezonden, boksenden vechtersbaas . Maar bij Pola Negri hoorde
een van die prachtige Duitschers, Conrad Veidt,
Bernard Goetzke, Paul Hartmann, Wladimir
Gaidarow, die een touch of genius hadden . Wat
had hij genoten van het machtige spel van die
Duitschers, op zijn laatste vacantiereis naar
Holland en Duitschland, in films als Siegfried,
der Tod and das M~dchen, Krokik von Grieshuus en de Val van Troje. En wat moest het een
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godszaligc vreugde zijn om met dergelijke kunstenaars een film op to bouwen! Zijn halve salaris
had hij er voor over . Enfin, er zou wel nooit iets
van komen . Hij moest hier maar roeien, zoo goed
als hij kon, met de riemen die hij had . . .
Hij had nu Vinestreet bereikt . Langs de heele
lengte van de straat rezen de geweldige studio's
van de Eagle Film Corporation . Een eindelooze
rij extra's wachtte geduldig voor het kantoortje
van den „Casting Director", mannen en vrouwen
uit alle standen, - van alle nationaliteiten, uit alle
oorden der wereld samengestroomd naar Hollywood, acme duivels, die maanden, jaren een
bestaan van vergulde armoede leidden, in de
hoop, dat eenmaal het fortuin hen tegen zou
lachen en hen tot een tweede Gloria Swanson,
een nieuwen Rudolph Valentino zou kronen .
Zijn naam ging als een fluistering door hun
rijen . Was hij niet „de Almachige", die carrieres
maakte en brak, die hen, de massa-marionetten,
tot de weinige uitverkoren sterren kon verhef fen,
als hij maar aan de touwtjes wilde trekken? Hij
beantwoordde vluchtig den groet van een hem
bekenden figurant, glimlachte flauwtjes om den
lonkenden blik van een jonge girl en trad, door
den zijingang, in de studio. Vaag geroezemoes
van stemmen, waar doorheen een heldere lack
klaterde, geklop van hamers, het sissen der
lampen, de klagende melodie van een viool en
de schreeuwende stem van een assistent-director .
die de werklui tot spoed aanzette . Hij zocht zijn
weg tusschen de decoys, het warnet van elec10

trische draden, naar „set" No. 8, zijn .,set", die
een heele loods in beslag nam .
- The boss", hoorde hij een der acteurs bij
zijn nadering waarschuwend zeggen . Hall, zijn
assistent-director, keek over zijn schouder in zijn
richting, kwam hem dan tegemoet, het manuscript
in de hand .
Morning, Sir, groette hij .
Morning, zei Storm . - Is alles klaar?
Yes, Sir . Zij leggen de laatste hand aan
de versiering van de tafel, maar dat is dan
ook alles .
Allright .
Storm klom in zijn hoogen directorsstoel en
achterover leunend keek hij spiedend de . .set
rond . Een uitdrukking van voldoening glansde
even in zijn oogen . Dit was de kostbaarste entourage van opzet en aankleeding, die hij tot nu
toe gebruikt had . Pharao's paleis . Een maand
hadden ze noodig gehad om deze „set" naar zijn
aanwijzingen op to bouwen . Maar nu was alles
dan ook in de puntjes . Hij overzag met een blik
de acteurs, de figuranten, bracht nog eenige
wijzigingen in de opstelling, gaf dan, kort, nog
eens het verloop der actie aan, die, de vorige
dagen, reeds in zijn geheel was gerepeteerd .
Dan riep hij met luide stem:
Night!
Langs het glazen dak van de studio kropen
de zwarte gordiinen omhoog . Duisternis daalde.
Lights on!
De Kleiglampen gloeiden aan, de reusachtige
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schijnwerpers zwaaiden hun lichtbundels door de
nachtdonkere studio.
Toen keek hij voor het laatst of in het wolkende lichtpoeder de kostbare decors wel in alle
bijzonderheden tot hun recht kwamen . Een nauw
merkbare glimlach van voldoening trok even om
zijn mond. Pharao's paleis, waarin het nachtmaal
der wrake zich zou afspelen, leverde een fantastischen aanblik op . Langs de in het matgouden
licht glanzende, zeegroenporphyren muren met de
hoekige gestalten der Egyptische goden, Ammon,
god van de zon, Horus met den sperwerkop,
Anubis met den kop van een jakhals en gekroond
door basreliefs met gouden scarabeus- en lotusmotaeven, stond een dichte, dubbele rij Egyptischesoldaten . Zij droegen manshooge bogen en
breede, dichtgevulde pijlkokers . Aan het hoofdeinde van de lange tafel, op een dais, in een
hoogen, zwart-marmeren zetel, die den vorm had
van den kolossus van Memnon to Thebe, zat,
het hoofd gesteund in zijn rechterhand, Pharao .
Boven zijn wager, scherp geteekend, donkey gelaat met de langwerpige, zwart omteekende
oogen, droeg hij een gouden myter, boven zijn
voorhoofd gekroond door een fijn geciseleerd
Osiriskopje . . . Een lijfwacht van twintig Nubische krijgers met breede speren en schilden
van nijlpaardenhuid, stond, bewegingloos, achter
hem . . . Over hun glanzend-zwarte lichamen
droegen zij korte tunieken van nijlpaardenhuid .
Te midden van zijn centurio's aan het lange erode
van de tafel zat Marcus Sextus, de Romeinsche
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veldheer. De felle lichtschijn stoof over zijn
gouden borstharnas, dat de breede vlucht van
een adelaar droeg, stond dampend om zijn kunstig bewerkten, gouden helm, met den hoogen,
breeden kam van purperen struisveeren . Over
zijn schouder geslagen golfde zijn purperen
mantel .
Van hooge, bronzen drievoeten dreef blauwe
wierook over de fantastische gestalten der
krijgers . Bloemen dropen uit gouden, kunstig
gedreven vazen.
Deze scene, volgens Prisma Color-patent opgenomen in natuurlijke kleuren, zou het hoogtepunt van zijn film worden . Hij was tevreden over
het effect . Alleen de tafel leek iets to duister .
Meer licht op de tafel! beval hij .
Een nieuwe lichtbundel schoot sissend omlaag
over het langwerpig tafelvlak . Hij knikte .
Fine, zei hij tegen Hall, ik geloof, dat we
nu wel draaien kunnen .
Hij nam zijn megaphone.
Quiet there! riep hij .
Het geroezemoes van pratende en fluisterende
stemmen verstomde. Alleen het sissen der lichtbundels vulde de stilte .
Hij waarschuwde nog :
Denk er om, dat ik in natuurlijke kleuren
film; wat wil zeggen, dat elke meter Lien maal
zooveel kost als anders . Dus liefst ineens perfect
he? En wie lacht gaat er onmiddellijk uit . Keep
that in your heads. Now, be ready!
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De stilte leek nog to verdiepen. Onbewegelijk
wachtten allen op zijn laatste bevel .
Camera! schreeuwde hij .
Het ratelen der toestellen verbrak de stilte .
De actie ontrolde zich .
Voorover gebogen in zijn stoel, nam hij iedere
beweging in zich op . Tusschen zijn vernauwde
oogspleten gleden zijn pupillen van links naar
rechts en weer terug . Hij schreeuwde zijn aanwijzigingen, zweepte het spel op met zijn aanmoedigingen, sprong uit zijn stoel om een scene
voor to spelen, vloekte, was alles en overal
tegelijk, beheerschte alles en alien met zijn verduizendvoudigde persoonlijkheid . Slaven met
glanzend-zwarte lichamen draafden of en aan .
Op gouden schalen dampten de gerechten,
torenden de sappige, veelkleurige vruchten .
Bloedroode wijn vloeide uit gouden bokalen . Er
was opwindende muziek van harpen, cimbalen
en hooge, vergulde trommels. Slanke, lenige
danseressen gleden voorbij . Hun golvende,
blanke lichamen glansden door hun wervelende
rose, blauwe, gele en groene sluiers . Een blauwige
damp vulde de zaal, waardoor het gouden
schijnsel van lampen en toortsen wolkte .
Vooruit nu, Pharao, drink den Romein een
welkom toe . Neen, valscher die blik in je oogen .
Hij is immers je doodsvijand . Ja, goed . En
zwelgen, die Romeinen . Dierlijker. Toe maar .
Nog walgelijker . Vooruit, die centurio daar,
grijp die danseres . Wilder, ze kan er wel tegen .
En kus d'r nu, waar je d'r maar raken kunt . Nee
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kerel, met wat meer wellust alsjeblieft . Over!
De scene werd opnieuw gedraaid . De cameramen, met hun langbeenige toestellen, renden
heen en weer, voor de opnamen op korten
of stand .
Het nachtmaal werd voortgezet . In den
blauwigen damp van wierook lichtten nevelig de
verhitte gezichten der zwelgende Romeinen . Het
stuivende licht der schijnwerpers vonkte van hun
harnassen, helmen en wapens .
Nu, Merytra, op de tafel, gaf hij aan .
Merytra, dochter van Pharao, trad op de lange
tafel en danste een wilden dans van verleiding
en hartstocht . Marcus Sextus en de benevelde
centurio's bogen zich voorover in gloeiende bewondering . Zij wervelde Tangs hen been . Van
haar heupen, Tangs haar slanke beenen, ritselden
zwart- en groen-glanzende kralen . Haar bovenlij f
glansde, naakt, in den wolk van gouden licht .
Alleen om haar puntende borsten was de gouden
glanzing, de groene flonkering van smaragdingelegde borstschalen . In haar blauw-zwarte
haar, dat in twee ravenzwarte vlerken Tangs
haar gelaat lag, deinden groen-glanzende
pauweveeren .
Ja, goed, lenig en vol verleiding langs Marcus Sextus been . Tracht haar to grijpen, Marcus .
Neen, over, wilder, begeeriger he . Mijn God,
jongen, wie heeft je ooit wijs gemaakt, dat je een
acteur bent? Nog eens . Ja, eindelijk . Ontwijk hem
nu, Merytra en wervel weg . ja en nu weer terug,
dicht Tangs hem heen . Grijp die kralen, Sextus
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en ruk ze wild van haar middel . Ja, hef ze nu met
een wellustigen lack in de hoogte . Juist. En jij
weer weg, Merytra . En nog eens terug .
Merytra, bijna geheel naakt, alleen een
glanzend smaragd-zijden sjerp haar heupen,
haar dijen zwepend, naderde in golvend rhythme
van haar slanke, lenige gestalte .
Laat je nu grijpen, Merytra, val op een
knie voor hem veer, glijd nu omhoog langs zijn
borst en leg je armen om zijn hals . Langzaam,
langzaam als een slang .
Boven het verhit gelaat van den Romein
vlamde haar mond als een verlief de bloem, haar
oogen glansden als vonkende smaragden .
Druk nu je mond op zijn lippen en last je
hander glijden langs zijn rug, naar zijn middel .
Vooruit, die cameraman daar . Een opname op
korten afstand van die armen . Neen, langzamer,
Merytra, met geraffineerder spel van je harden .
Over . Ho, wat is dat char?
Een vaag geroezemoes van stemmen had zijn
aandacht getrokken op een verward opeen gedrongen groep aan het andere erode van de tafel .
Een van de danseressen is flauw gevallen,
schreeuwde Hall .
- Nou, neem dan een ander .
Ja, maar dit is de beste van het stel.
Damn, vloekte hij, stond op uit zijn stoel
en liep naar de groep . Men had haar reeds
bijgebracht . Op haar elleboog steunend lag ze
op de tafel ; het klamme zweet parelde op haar
borst, haar beenen . Een angstige uitdrukking
16

sloop in haar oogen, toen ze hem zag naderen .
Met haar linkerhand streek ze Tangs haar voorhoofd, het donker-golvende haar, dat als een
dansende schaduw om haar gelaat stond . Als
om haar gedachten weer to dwingen naar
haar wil .
Wie is het? vroeg hij aan Hall .
Mady Forest noemt ze zich . A clever little
dancer, voegde hij er als verontschuldigend aan
toe . Hij keek een oogenblik als in gedachten naar
het bekoorlijke meisjesfiguurtje, lief zich toen
onwillekeurig dat eene Hollandsche woord
ontvallen:
Jammer.
Een flauwe glimlach aarzelde even om haar
mond . Toen verdiepten haar oogen weer van
angst en smeekend zei ze in vloeiend Hollandsch :
- Stuur me in Godsnaam niet weg, Mr .
Storm. Ik kon er niets aan doen . Ik heb in Been
drie dagen gegeten .
Een zachte uitdrukking sloop in zijn oogen .
Hij begroef zijn rechterhand in het wild golvende
haar, duwde met lichten druk haar hoofd
achterover .
Een landgenootje? vroeg hij.
Ze knikte .
En hoe komt dat zoo van dat niet eten?
Geen geluk gehad?
Ik was een paar dagen ziek . Kon me vanmorgen pas weer melden. En daarvoor had ik
inderdaad Been geluk .
Hij wendde zich tot Hall .
2
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Laat wat melk en bananen halen, wil je?
En Mady's kin omvattend in zijn hand, zei hij :
Misschien gaat het dan wel weer .
O ja, vast . Ik dank U wel, Mr . Storm .
Hij glimlachte.
Geen dank, boor . En luister eens, als je
weer Been geluk hebt, kom dan maar naar mijn
,,set" . Ik kan je altijd wel ergens indouwen .
Ze knikte . Haar oogen glansden .
Hij liep langzaam terug naar zijn stoel, was
onmiddellijk weer met heel zijn aandacht bij de
verfilming van zijn scenario .
Nou, die scene met die armen weer, he .
Vooruit, Merytra, langzaam je handen naar
beneden laten glijden, Tangs zijn rug . Ja goed
zoo. Grijp nu met je rechterhand zijn zwaard,
were je achterover en ruk tegelijk het zwaard
uit de scheede . Zwaai het nu met beide handen
boven je hoofd. Ja, dans maar door then wijn .
Niemand verbiedt je om vanavond je voeten to
wasschen. Juist, en nu met een geweldigen stoot
dat zwaard in het gouden harnas van Marcus
Sextus . Ja, laat je met je heele gewicht er op
vallen, het schiet vanzelf in elkaar . Goed zoo,
en nu weg met een wilden wervel over de tafel .
En jij, Marcus, laat je langzaam achterover van
de bank glijden . Hall, Beef hem een slok bloed .
Hall kwam aanloopen met de donkerroode
vruchtensiroop.
Houd je hoofd wat op zij, Marcus en laat
het bloed langzaam uit je mond loopen . Vooruit,
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camera, op korten afstand, de stervende Marcus
Sextus.
Hij sprong uit zijn stoel en sloeg van nabij de
opname Bade, intusschen Marcus Sextus zijn
aanwijzingen gevend .
Toen greep hij weer zijn megaphone en riep :
Dit was het sein tot den algemeenen moord .
Alle camera-men naar boven .
De camera's werden op de hooge stellage's
geplaatst, de opnamen van den massamoord
werden van boven of genomen .
Vooruit die Egyptische boogschutters, met
een gelijk gebaar de bogen spannen . En nu een
regen van pijlen op de zwelgende Romeinen . En
die Nubische krijgers, slinger de speren naar de
Romeinsche soldaten . Ja, en nu op korten afstand
een opname van zoo'n trillende speer in het borstharnas van een soldaat, een snorrende pijl in den
keel van een centurio . En Pharao grijnslachend
van voldoening over zijn verraderlijken triomf .
Hij was alles en overal tegelijk, schreeuwde,
gebaarde, vloekte, speelde een scene voor, stond
achter de camera's, regelde de lichten . Hij was
doodop toen hij, na een opname van Merytra en
haar minnaar Amathel, de paleiszaal verlatend,
schrijdend over de lijken der in hinderlaag gevallen Romeinen . de verfilming voor then morgen
beeindigde .
Cut!" riep hij, een zucht van verlichting
uitblazend .
Het geratel der camera's verstomde, de lichten
doofden . De kleurige decors vielen weg tot een19

tonig, grijs-groene flarden, neerdruipend in een
zee van nachtzwarte schaduwen . Hier en daar
spreidde een eenzame lamp een schemerigen
lichtschijn . Hij gebruikte een eenvoudige lunch
in de studio, gebakken aardappelen, sla en zalm,
wat fruit en een ice-cream soda, terwijl hij intusschen geamuseerd de girls gadesloeg, die
dansten en zongen bij de piano . In hun meer dan
luchtige costuumpjes schoven ze met overdreven
gebaren over den planken vloer, stonden plotseling stil in een extatische houding, vervielen dan
veer in een waanzin van bewegelijkheid, waarbij alles aan hen trilde, hun armen, beenen,
borsten en heupen. En Samba, de negerknecht
van de studio, zweepte ze op, terwijl hij met een
breeden grijnslach om zijn gouden tanden en
rollende oogen een van zijn songs ten beste gaf
en zijn apenhanden met weergalooze handigheid
de dunne stokken tegen zijn drum roffelden .
Picture you upon my knee just tea for
[two and two for tea
Just me for you and you for me alone
We will raise a family,
A boy for you,
A girl for me,
Oh can't you see how happy we would be?
En als Samba zweeg klank een koor van
smeekende stemmen :
Bis, Samba! Another one, Samba! I love
you, Samba!
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En Samba, gestreeld, begon opnieuw, met
overmoedig luide stem, overdreven mimiek en
wilder rythme van zijn razende trommelstokken,
terwijl hij zoo nu en dan een vluchtigen blik op
Storm wierp om to zien, of het den „boss" niet
verveelde .
Maar Storm keek onverschillig geamuseerd
toe, een wat schamperen glimlach om zijn rechten, energieken mond .
Damn the girls, dat was nu eenmaal hun
amusement. En ze werkten er hard genoeg voor .
Dus . . .
Twee, de armen om elkaars schouders,
schoven aarzelend naar hem toe . Ze kauwden
chewing-gum, roken naar goedkoop parfum en
waren gemaquilleerd tot den top van hun neus .
Maar prachtig gebouwd, lenig en elegant in hun
bewegingen . Hij mocht ze wel, „these little dancers". En omdat ze zwijgend voor hem bleven
staan, een oogenblik niet wetend, wie van beiden
het woord zou voeren, trok hij ze naar zich toe,
vroeg, terwijl hij, zijn armen om hun middel, hen
tegen zich aan drukte :
What's the matter, boys? An ice-cream
soda?
You are a dear, Mr. Storm, and of course,
we don't refuse, but haven't you a little bit of a
part for us in your next production?
Aha, is dat de zaak?
Ze knikten beiden hevig met hun zorgvuldig
gekapte hoof den .
Natuurlijk, we moeten leven, nietwaar?
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Totdat de volmaakte sprookjesprins komt,
he? spotte hij .
Yep, zei de eene, met een hoop geld, die
me een auto kan koopen en een paarlsnoer en een
yacht en als ik hem dan maar niet al to veel hoef
to zien, is alles in orde.
Ze lachte.
Dus dan heb ik een klein kansje? zei hij,
schertsend .
Ze boog haar mond naar zijn oor .
Een grout, f luisterde ze .
Hij trok een bedenkelijk gezicht.
Jij bent me to jong, hour. En jij? vroeg hij
aan de andere .
Ik trouw met een filmacteur en dan spelen
we samen in scenario's, die voor ons geschreven
zijn en beurtelings vorsten, nihilisten, goudzoekers, cowboys, zullen we duizend levens in een
leven leven . . . Dat is mijn ideaal.
-- Pas dan maar op, dat je niet to gauw verliefd words, anders trouw je nog met een extra.
- Quite possible, zei ze, gelaten . Maar
hoe staat het nu met onze rol in your next,
Mr. Storm?
Ik heb de rolverdeeling nog niet, kinderen .
Kom over een paar dagen nog eens terug . Dan
zullen we eens zien .
All right . You know, Mr . Storm, ik had
vanmorgen een reuze-avontuur, zei de eerste
weer, lachend .
We zaten in de tram . En Dolly vertelde
me, dat ze gisteravond naar de opera was ge22

weest, waar ze Carmen gezien had . Ik zei, verrukt, „Oh, Carmen, I love Carmen" .
En toen zei de conducteur, die vlak naast me
stood :
Try the driver, miss, I'm married . „Is Tie
even fijn!
Ze schoten alle drie in een lack .
Now, my girls, zei Storm opstaand, we
gaan weer eens beginnen, er is nog genoeg to
doen voor het avond is . I'll see you again, one
of these days, I think .
Be sure of it, antwoordden ze, hem nawuivend, terwijl hij zich weer naar de „set" begaf .
Hall wachtte hem al bij zijn directorsstoel .
Komen we er, vandaag? vroeg Storm .
Hall keek bedenkelijk.
Misschien, als alles meeloopt .
Moet, dan werken we maar door . Ik wou
er vanavond of zijn en dan een paar dagen rust
met alleen wat voorbereidingen voor de volgende
productie .
Heeft U al wat op het oog? vroeg Hall .
Misschien . Wat heeft het scenario-department?
Niets bijzonders . Zane Grey. Harold Bell
Wright . En bij hooge uitzondering een Hergesheimer .
- Dank je, het oude lied . De tredmolen. Ik
denk over een nieuw scenario van mijzelf . „Het
Spel met den dood" .
Seems a breezy story .
- Rather . Ik zit alleen met de bezetting van
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de vrouwelijke hoof drol . Weet Been type er voor
op het oogenblik.
Toen flitste plotseling een gedachte door zijn
brein .
Is dat landgenootje van me weer in orde?
Hall knikte, een vraag in zijn oogen .
Ik moet haar vanmiddag eens gadeslaan .
Plaats haar een beetje in mijn nabijheid, Hall.
Misschien kan het lets worden . Maar als ik aan
al die beslommeringen denk voor het pousseeren
van een nieuwe star. Brr, wat een job! Ik denk,
dat ik er binnenkort mee uitscheid . Een kansje
voor jou, my boy .
Don't sir. Working with you is only too
good.
Thanks, my lad . Beginnen dan maar.
En hij greep opnieuw naar zijn megaphone .
Wat mat in den beginne leidde hij de verfilming van het huwelijk van Merytra en Amathel
en de begeleidende feesten .
Maar toen het spel in vollen gang was, de kleurige schijnsels dansten tegen de muren, de steeds
wilder ruischende golven der muziek de actie tot
haar hoogtepunt opzweepten, in den blauwigen
newel van wierook, die van de hooge, bronzen
drievoeten slierde, de naakte, rozen-getooide
lichamen der vrouwen schemerden in de vreemde,
opwindende atmosfeer der studio's, die een geur
meedroeg van schmink, parfum, poeder en bezweete lichamen om hem been wolkte, was hij
in zijn element, zat hij, voorover gebogen in zijn
stoel, trillend van energie, vlamden in het scherp
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geteekende masker van zijn gelaat de allesziende
oogen, was hij Sid Storm, de Almachtige, die met
het gebaar van zijn armen alles beheerschte, de
kleurige gestalten opriep, leven inblies, deed gebaren in vreugde en smart, vertrouwen en twij f el,
overwinning en nederlaag, en weer wegvaagde,
willooze marionetten in den greep van zijn machtige, scheppende handen . En intusschen, telkens,
volgde hij met zijn oogen de lenige gestalte van
Mady Forest, overdacht hij de mogelijkheid om
haar in zijn film „Het Spel met den Dood" als
ster to lanceeren . Misschien, misschien . -- In alle
geval zou hij haar een kans geven . En toen zij
een oogenblik uit het kader van de actie was,
greep hij haar ronden arm, draaide haar naar zich
toe. Een oogenblik vlamde, in het stuivend gouden schijnsel der lampen haar zoo goed als
naakte, rozen-getooide gestalte, voor hem, gleed
zijn blik van het wild golvende haar, dat als een
dansende schaduw om haar sprekend gezichtje
stond, over haar prachtig slanke gestalte, breed
in de schouders, slank in de heupen, met de puntende borsten en de f ijne, in de kuiten iets to gespierde beenen . Sacre nom, wat een vrouwtj e!
Je moet om zes uur eens in mijn office
komen, little girl . Misschien heb ik iets goeds
voor je in mijn volgende film, zei hij met een
nietsbedoelend knipoog j e .
Maar zij vatte zijn blik blijkbaar verkeerd op,
keek hem aan met een veelbeteekenenden glimlach, f loot tusschen haar lippen. Toen, in een knie
buigend, met gestrekte armen, maakte ze een
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diepen „salam" voor hem, zei zacht : „1Vlijn beer
en meester heeft slechts to gebieden .
Hij greep het wild golvend haar, trok haar gelaat achterover en het misverstand schertsend
bestendigend, zei hij :
For the director's sake, eh?
Ze glimlachte, een ondeugende flonkering in
haar oogen .
Laten we zeggen, uit nationaliteitsgevoel .
Miss Forest, riep Hall .
Hurry up, lachte Storm, terwijl hij haar in
Hall's richting duwde . En denk er om, precies
om zes uur, anders ga je er uit .
Ze keek hem aan, over haar schouders,
een vragende uitdrukking in haar oogen .
Schertste hij?
Maar hij trok zijn wenkbrauwen neer over zijn
oogen, schreeuwde een aanwijzing naar het centrum van actie, alsof zij niet meer voor hem bestond . En haar tersluiks gadeslaand, zag hij haar
op het treteau treden, een verwarden blik in haar
oogen.
Hij glimlachte fijntjes .
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II .
Storm wachtte in zijn eenvoudig ingerichte
office . Een groot schrij fbureau, een paar diepe,
leeren clubfauteuils en aan de wanden ontelbare
portretten met onderschrif t, door de stars opgedragen aan hun director.
Hij stak een cigaret op, keek naar buiten door
het hooge, smalle, in staal gevatte raam . De
avond viel . De laatste f larden van bloedige zon
hingen boven de violet glooiende heuvels . Een
breed-waaierende palm stond in plechtig deinen .
In de zich verdiepende schaduw lichtten heller
witte, wiegelende bloemkelken .
Hij zuchtte, streek zich met de hand over de
oogen, voelde zich vermoeid. God, God, wat een
dag . Enfin, de film zat nu in elkaar. Als hij het
nu maar deed . Hij kon geen strop velen, na die
laatste film van hem, die het maar amper gedaan
had. A f wachten maar . Op den smaak van het
publiek kon je Loch geen pij l trekken . Bleven
onverschillig voor een werkelijk goede film,
waren enthousiast over een middelmatig scenario
met een mooien jongen als leading-man en een
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happy-ending. Alsof het leven ,happy .-endings"'
bracht. Great Scott, wat was hij moe en zijn keel
deed pijn van het schreeuwen . Het liefst zou hij
nu maar naar huffs gaan, vlug met de car, den
milden avondwind om zijn hoofd voelen suizen
en dan maar in de pergola liggen onder den diep
violetten clematis en het zilver glanzende maanlicht . Wat was hij eigenlijk begonnen met dat
jonge landgenootje! Dat zou wat geven, zoo'n
kind van het begin of weer opleiden . Misschien
zat er ook wel niets bij . Afpoeieren? Maar dan
dacht hij aan den wanhopigen blik in hear oogen
then middag . Waarom zou hij haar Been kans
geven? Zij of een ander . Een star had hij toch
noodig voor zijn nieuwe film . En als het lukte,
zou de voldoening immers dubbel grout zijn .
Zoo'n jonge ster, die hij heelemaal zelf gemaakt
had. Zijn schepping eigenlijk . En het was met
een wat opgeruimder blik in zijn oogen, dat hij
„Come in" riep, toen ze bescheiden aan de matglazen deur klopte. Ze kwam binnen met een
aarzelenden glimlach, alsof ze hem wilde verteederen en toch niet goed durfde . Het was to
begrijpen . Sid Storm, de Almachtige . Brr!
- Zoo freuletje, zei hij in het Hollandsch,
last je nu eens bekijken .
Ze kwam wat nerveus nader, zei, met een wat
verlegen blik en een als verontschuldigend gebaar Tangs haar,blauw tailleurtje :
Ja, kijkt U als het u blieft niet naar mijn
kleeding .
Hij glimlachte*
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Neen, die denk ik wel weg .
En omdat hij een vleug van minachting in haar
oogen meende to zien, voeg de hij er aan toe :
-M- je begrijpt me wel, he? Zuiver beroeps
interesse .
Ze knikte .
Hij nam haar op met spiedenden blik, zoekend
naarr een gebrek in haar gelaat, haar f iguur . Hij
vond het niet. Ze was „perfect" . Niet to lang,
niet to klein, slank, lenig en in haar exotisch type
zuiver photogenic . En haar oogen . Great heavens!
Hij sprong op uit zijn stoel, vatte haar kin in zijn
hand, draaide haar gelaat naar het licht .
Groene oogen ; de beste oogen om to f ilmen.
En die mond, een volmaakte „Cupids bow" .
Nou, maar jij bent een trouvaille, hoor .
Ze glimlachte flauwtjes, alsof ze zelf niet aan
haar geluk kon gelooven .
En je danst? Goed?
Nogal . Ik heb Vestof's school of dancing
gevolgd .
Prachtig . Ik heb in mijn nieuwe film „Het
Spel met den Dood", een geraf f ineerde danseres
noodig . Enf in, we zullen morgen nog wel eens
een „te, t" maken . Maar luister nu eens . Ik zal
je voorlo Dpig een contract geven voor drie films
tegen 300 dollars per week. Lukt het me in then
tijd de aandacht op je to vestigen, dan kunnen
we een nieuw jaarcontract maken . Is dat zoo
afgesproken?
Ze greep zijn hand .
Ik kan het haast niet gelooven . Het is
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heerlijk. En ik weet niet hoe ik U danken zal .
Hij glimlachte wat moe .
Door het je director niet al to lastig to
waken.
Ze keek, wat verteederd, naar zijn vermoeid
gelaat met het aan de slapen al grijzende haar
en den bitteren trek om den rechten, energieken
mond . En er was een diepe dankbaarheid in haar
hart voor dezen man, die, hoewel hij de „Stars"
maar voor het kiezen had, haar leiden wilde op
den weg naar den roem, alleen omdat zij een
kleine landgenoote van hem was.
Het zal aan mij heusch niet liggen, antwoordde zij . Ik leg mijn lot in ,the great Sid
Storm's" machtige handen .
All right, little Kid, zei hij, doe dat maar .
We zullen ze laten zien, dat de Hollanders
ook nog wel weten wat filmen is . En nu moest
je maar met me gaan dineeren in het Ambassador's . Een beetje verstandige reclame kan Been
kwaad .
Ze schrok overeind .
Heavens, Mr. Storm. Maar ik heb Been
toilet voor het Ambassador .
Hij glimlachte geruststellend, legde zijn arm
om haar schouders .
Laat dat maar aan mij over, meisje, er is
altijd nog een Madame Nadia Kirtschef .
Ja, maar.
Niets to maren. Ik zal het van je salaris
afhouden . Is het nu goed?
Maar heusch doen, boor .
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All right . Maar nu moet je me even
excuseeren . Kijk ondertusschen even in het
manuscript van „Het Spel met den Dood" . Het
ligt op mijn schrij f taf el . De rol van Ginette is
voor jou . . . .
Hij verdween in zijn dressing-room, waar hij
zich verfrischte, zich in smoking stak, in zijn
Mac-farlane Bleed, zijn zwart-wit gestreepten
zijden foulard omsloeg en zijn hoogen, glanzendr
zwarten hoed wat schuin op het grijzende haar
tipte . Toen belde hij Chow op, dat hij niet thuis
kwam voor dinner en zachtjes zijn office weer
binnenschuivend, zei hij tot Mady, die, verdiept
in de lectuur van het scenario hem niet gehoord had :
Nu, gaan we?
Ze keek verrast op . Een vaag bewonderende
blik Bleed door haar diepe oogen en terwijl ze
opstond zei zij :
- Ik begrijp niet, dat U zelf nooit voor de
film speelt .
Te oud, little girl .
Wat doer de leeftijd ertoe . Expressie is
immers alles?
Hier in Amerika? vroeg hij, schamper glimlachend . No, no, my lady . Hier aanbidden ze een
jeune premier met een knap gezicht en weinig
talent en de kunst komt in de tweede plaats .
Daarom blijf ik liever op den achtergrond en trek
aan de touwtjes . Een film met Storm als leadingman zou maar een matig succes zijn . Nu kies ik
zelf mijn leading man en laat hem spelen zooals
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ik wil. Dat is het voordeel van den director.
Ze stapten in de luxueuse Kissel Car, die
wachtte voor het reusachtige studio en gonzend
weggleed Tangs de palmenomwuifde laan, naar
Los-Angelos. In het zachte licht van den bleekblauw bekleeden wagen legde zij haar hand op
zijn arm .
En wie krijg ik als leading-man, Mr . Storm?
Hij omsloot haar hand in de zijne .
J e krijgt de beste „cast" die er is, meisje,
en Milton Howe als leading-man .
Milton Howe, de lieveling van alle
vrouwen?
- De lieveling van alle vrouwen .
Is hij de jeune premier met het knappe gezicht en weinig talent? vroeg ze lachend .
Milton is nog wat meer dan dat . Hij is
mijn creatie . Ik heb hem ontdekt, terwijl hij als
extra in een film van mij meewerkte en hem gemaakt tot wat hij is . Ik heb werkelijk een zwakke
plek in mijn hart voor Milton . En hij is een charmante jongen. Je zult het wel met hem kunnen
vinden .
De car stopte voor Madame Kirtschef's
kleine modepaleis. Storm kende Nadia Kirtschef,
van wie men beweerde, dat zij eens een voorname
rol gespeeld had aan het Keizerlijke hof . Rol of
Been rol, maar ze had een verfijnden smaak en
haar toiletten waren het laatste snufje van Parijs .
Ze kwam hem glimlachend tegemoet .
Ah, Mr . Storm, je ne vous ai pas vu daps
un siecle .
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Gelukkig, spotte hij, als ik aan Uw rekeningen denk . . . . Maar ik zal Uw halven voorraad leeg moeten koopen .
Hij stelde Mady voor :
Miss Mady Forest, Madame, my new star,
heeft een heele garderobe noodig . Let us see your
business .
Zij legde haar arm om Mady's schouders .
Venez, ma petite . Ah, quel bonheur . Mr.
Storm's new star. 11 vous rendra celebre, soyezen sure.
J'espere d'en etre digne, madame, zei
Mady met een teederen blik op Storm .
Elle est gentille, zei Madame Kirtschef
zacht tegen Storm, terwijl ze de zware portiere
openhield, die hen van de show-room scheidde .
Ze namen plaats in de breede Chesterfield
canape . terwijl Tangs de breede zwart-marmeren
trap, die van een snort proscenium daalde, her
defile der mannequins begon .
Tegen her zwarte fond, waarin een gouden,
eenvoudig gestyleerd bloemmotief glansde, vlamden jade-groen, goud^peel, ivoor-zwart, de zijden
avondtoiletten, waarover zwaar en somptueus de
petits-gris, nertz-murmel en sealskinbontmantels
vielen . In wiegelenden gang daalden de mannequins van de breede treden . In de dikke, gouden jadegroen versierde looper verzonken hun
hooggehakte zilveren en gouden schoentjes .
Tegen her diep-zwarte fond glansden mat blank
de bekoorlike ronding van ontbloote schouders,
de prachtige welving van een rug . Het gebaar
3
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van een slanken, geheven arm was als het buigen
van een bloemstengel, een poeder-overdonsd
gelaat neeg als een blanke magnolia .
Seulement des toilettes et des manteaux?
vroeg Madame Kirtschef .
Non, Madame, toute la lyre, dessous,
costumes de bain et tout le reste . . . .
1VIaar . . . . bracht Mady Forest in het
midden.
Storm legde glimlachend zijn hand op haar
arm. Hij, die nooit geld uitgaf voor een vrouw,
hij voelde plotseling een verlangen in zich opkomen om met wellust to koopen en to geven .
Laat maar, zei hij, en kies . Maar kies het
goede. De indruk, then je persoon maakt, is het
grootste deel van je succes . Dat jade-groen
toilet bijvoorbeeld, die petit-gris bontjas, die
glanzend, zwart-zijden mantel . . . .
Ja, kiest U maar, zei Mady, dat is het
veiligst.
Est-ce qu'il en a du gout, zei Madame
Kirtschef bewonderend. Oh, ces regisseurs, c'est
pire que des femmes.
C'est le metier, zei hij met een afwerend
handgebaar .
En tot Mady :
Trek dat jade-groen toilet nu maar eens
aan en dien petit-gris bontmantel en denk erom,
bij groen en grijs zilver-brocaat schoentjes, hour .
En voor de rest moet je zelf maar zorgen . Met je
dessous bemoei ik me niet, zoolang ik ze niet film
tenminste, voegde hij er knipoogend bij .
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Mady verwij derde zich met een der mannequins .
Elle aura du succes, zei Madame Kirtschef,
een vage bewondering in haar oogen, ,c'est un
type interessant. "
Je 1'espere bien, zei hij wat mat . Het vooruitzicht van alle moeite, die aan het pousseeren van
een star verbonden was, lag plotseling drukkend
op hem. En hij zweeg, verloren in gedachten, tern
wijl hij verstrooid de laatste mannequins gadesloeg, die langs hem heen deinden . Totdat een
zwart f antoom danste voor zijn verwaasden blik,
die langzaam oplichtte, dan vol aandacht het verscherpte beeld in zich opnam . Een donkere
mannequin in een glanzend zwart-zij den toilet .
Achterover gekamd, ravenzwart haar . . . Langwerpige, nachtzwarte oogen, wat schuin oploopend naar de slapen . Een zuiver Oostersch type.
En slank, to slank haast. „Een Toledaansche
dolk", flitste het door hem heen . Hij legde zijn
hand om Madame Kirtschef's arm en met zijn
hoof d wijzend in haar richting, vroeg hij :
Qui est-ce?
Madame Kirtschef glimlachte een toegevenden
glimlach.
C'est Yvette Marnys . Mon dernier trou,vaille . Line nouveaute de Paris, schertste zij .
,, Elle vous interesse?"
Prof essionnellement . C'est le parfait vampyre.
Ah, non, ne me chipez pas mon meilleur
mannequin, hein!
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Hij glimlachte .
Appelez-la toujours, drong hij aan .
Ze voldeed aan zijn verzoek. De mannequin
keerde terug .
Yvette, mon enfant, voici monsieur Storm,
un des rois du film, qui voudrait faire votre con
naissance . Paralt qu'il s'interesse a vous .
Monsieur est bien aimable, zei Yvette met
een fijnen, wat zegevierenden glimlach, then hij
dadelijk doorzag . Natuurlijk was zij naar Los
Angelos gekomen met de wage verwachting den
een of anderen dag een emplooi in de movies to
vinden . Nu, dat werd haar dan aardig in den
schoot geworpen . . . .
Enfin, het type had zij ervoor . Hij zou wel
dwaas zijn om zich deze gelegenheid to laten
ontglippen . En recht op zijn doel of gaand,
vroeg hij:
Avez-vous jamais filme?
Non, monsieur .
Q a ne vous dit rien?
J e ne dis pas .
Alors, passez a mon bureau un de ces fours .
Tenez, apres-demain a neuf heures du matin . Qa
vous va?
- Parfaitement .
-- En voila du propre, zei Madame Kirtschef
verontwaardigd .
Hij legde kalmeerend zijn hand op de hare .
Elle peut toujours rester votre mannequin
tout en me donnant quelques „tests" .
- Et si elle vous plait?
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Alors je vous payerai une indemnation
assez grande pour faire venir dix autres mannequins de votre ville lumiere.
Ah, voila, zei Madame Kirtschef, tevreden
knikkend . >Vous etes un gentleman."
Pourvu qu'on paye! glimlachte hij
schamper .
1VIeme sans ~a .
Je suis f latte . Eh bien, apres-demain, n'estce pas? zei hij tegen Yvette. Neuf heures . Eagle
Studios, Vinestreet . Vous n'avez qu'a me demander . Je donnerai des ordres.
Hij gaf haar een hand. Even rustten haar slanke
vingers in de zijne, vluchtig, haast zonder druk .
J e vous remercie d'avance, monsieur .
En zij Bleed weg in deinend rythme van haar
prachtig slanke gestalte .
Even later verscheen Mady Forest boven aan
de zwart-marmeren trap .
Oh, quel revel riep Madame Kirtschef bewonderend uit.
Mady trad langzaam van de breede, glanzend
zwarte treden, glimlachend in de zekere overtuiging van den betooverenden indruk, then zij
maakte. Het jade-groen toilet Bleed nauwsluitend
om haar slanke gestalte, golfde glanzend over de
puntende borsten . Haar schouders, haar ronde
armen glansden matblank in het zachte licht ; om
het zuivere ovaal van haar gelaat met den vlammend geboogden mond, de smaragd-groene
oogen, stond het korte haar als een dansende
schaduw.
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- Is mijn heer en meester tevreden? vroeg zij,
een ondeugende flonkering in haar oogen, toen
zij voor Storm stond .
- I am, zei hij, goedkeurend knikkend . Nu
de petit-gris bontmantel nog en dan naar het Ambassador s . Great heavens, wat zal me dat een
opschudding geven . You are a maddening young
lady, my girl .
Mady glimlachte gelukkig, terwijl ze in den
streelenden bontmantel Bleed, then Madame
Kirtschef voor haar ophield . . .
In de kleine intieme ruimte van de gedempt
verlichte car, waar hij naast haar zittend in de
diep-wijkende kussens, de zachte ronding van
haar dij tegen zijn been voelde, de licht-benevelende parfum van haar lichaam om zijn hoofd
wolkte, zei hij nog, - waarom dat wist hij zelf
niet goed - was hij werkelijk onder haar bekoring?
En nu niet to gauw verliefd worden op
Milton Howe of een van die andere ladies-men .
Het is beter voor je carriere als je de liefde er in
den beginne maar buiten laat .
Ik zal er aan trachten to denken, als ik dergelijke symptomen in mijn hart mocht ontdekken,
zei ze, wat spottend .
Hij keek fijntjes glimlachend naar buiten . . .
In de Cocoanut-Grove van het Ambassador's
hotel zocht Storm een tafeltje bij een der ramen,
die uitzagen op den palmendoorwuifden twin .
Jazz-muziek rinkelde . Er werd gedanst en er
waren veel bekenden . Norma en Constance Tal38

madge, Mae Murray, Colleen Moore, Corinne
Griffith, George O'Brien, Lloyd Hughes, John
Gilbert en onder een waaierenden palm, Milton
Howe, de of god van alle vrouwen, in druk gesprek met Warner Castle, die den bijnaam droeg
van ,the most mysterious young man ." Maar
plotseling viel Milton's blik op Storm en Mady,
die juist aan hun tafeltje hadden plaatsgenomen
en hij bleef middenin zijn zin steken, terwijl een
verbaasde uitdrukking in zijn langwerpige, flu,weelen oogen sloop.
Great Scott!
What's the matter? vroeg Warner .
The boss with a lady!
No! deed Warner ongeloovig .
Look! was alles wat Milton antwoordde.
Warner volgde Milton's blik en een fijne glim,lach sloop om zijn energieken, maar to getourmenteerden mond . Toen zei hij :
Well, it's perhaps true that he doesn't like
the sex, but when he's offering us a specimen of
it, it's a jolly good one .
She's a peach, zei Milton enthousiast .
Laten we probeeren voorgesteld to worden .
Misschien is de baas er niet op gesteld .
Dat zal hij dan wel laten merken . Dan
kunnen we er altijd nog tusschen uit trekken .
Ze schoven tusschen de dansende paren door
naar Storm's tafeltje .
Storm zag hen komen, glimlachte geamuseerd . . .
Het sein staat op veilig, zei Milton knip39

oogend tegen Warner. En buigend aan het
tafeltje tredend, terwijl hij Storm zijn hand toe
stak, zei hij, wetend dat hij een wit voetje bij den
baas had:
- Wij vragen nederig toestemming om ons
bij den almachtige to molten aansluiten .
Bedelaars! schold Storm schertsend . Je
verzoek wordt ingewilligd, mits jullie behoorlijk
je best doen deze jongedame een genoeglijken
avond to bezorgen .
Wij vragen niets beters, Sir, verklaarde
Milton met de hand op zijn hart, terwijl zijn
eeuwige minnaarsblik welsprekend over Mady's
gestalte Bleed .
- Nu dan, zei Storm . Dit is Miss Mady
Forest, ooze nieuwe star voor „Het Spel met den
Dood" . Mr . Milton Howe, Mady . Als hij zoo 'n
groot acteur was als hij een ladies-man is, zou
hij de vreugde van zijn director zijn .
- U vleit mij, Sir, zei Milton onverstoord,
terwijl hij 1VIady's hand drukte en verklaarde
,,how very pleased" hij was . . .
En dit is Mr. Warner Castle, die een groot
acteur is en een nog grooter acteur zou zijn als
hij zijn gedachten niet verspilde aan het idealiseeren van vrouwen .
Niemand kan tegen zijn noodlot op, zei
Warner gelaten . - Maar Miss Forest hoef ik
niet to idealiseeren, zij is het verpersoonlijkt
ideaal .
Mady lachte.
U schijnt onverbeterlijk, Mr. Castle.
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Men is nu eenmaal de beul van vrouwen of
hun slachtoffers, zei Milton met een quasi-tragischen blik.
- Tot welke categorie behoort U dan, Mr .
Howe? vroeg Mady met een ondeugende f likkering in haar oogen .
Tot de slachtoffers natuurlijk, verklaarde
Milton beslist .
Werkelijk tot de slachtof fers? herhaalde
Mady ongeloovig .
Mijn heele leven ben ik het slachtoffer van
vrouwen geweest . Vraag het aan Mr . Storm . Hij
kent mijn levensgeschiedenis .
Er is wel wat van waar, bevestigde Storm .
Met dit verschil, dat hij niet zoozeer het slachtoffer van de vrouwen als wel van hun waders of
echtgenooten was . Laat Milton je het maar eens
vertellen . Maar luister eerst eens . Jullie dineert
toch met ons mee, boys?
We'll love it, zei Warner .
Allright, zei Storm en hij wendde zich tot
den kellner om met hem de keuze der gerechten
to regelen .
En nu het verhaal van Uw tragisch leven,
Mr. Howe, drong Mady wat spottend aan .
Milton Howe leunde achterover ; zijn hand
waaromheen een fijne gouden ketting glansde,
lag op de damast-gedekte tafel, zijn vingers,
langzaam, speelden met een rooden anjer, die
naast zijn bard lag . . . .
Ik ben de eenigste zoon van een parfumfabrikant
the Howe-perfumes are the most
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divine of the United States
en ik was natuurlijk bestemd om mijn ouden heer op to volgen . Ik
werd naar Parijs gezonden om de geheimen van
het vak nog grondiger to leeren kennen, maar ik
zat er meer in de Com~die fran~aise, in de theaters der Brands boulevards, in de cabarets van
Montmartre dan in de fabrieken van Houbigant
en Piver en het gevolg was, dat, toen ik in the
States terug kwam, ik the old man mededeelde,
dat ik de bloemen- en andere geuren er aan wilde
geven en van plan was acteur to worden . Hij ontstak in heilige verontwaardiging, schold mij voor
krankzinnig en eindigde met de verklaring, dat ik
kon doen wat ik wilde, maar dat ik op Been cent
van hem behoefde to rekenen. En zoo stond ik op
een goeden dag in New-York met een kleine
honderd dollars in mijn zak, die ik op mijn beleende horloge en ringen gekregen had en met het
waste voornemen om in Hollywood beroemd to
worden . Ik bracht het echter voorloopig niet verder dan Sint-Louis . Daar was ik genoodzaakt om
uit geldgebrek het een of andere baantje aan to
pakken. En ik kreeg er een baantje . Het gelukte
mij namelijk om leeraar in de Fransche taal en
conversatie - mijn moeder is een franqaise moet
U weten - aan een jongedamespensionaat to
worden . Nu, ik heb wel eens onaangenamer
bezigheden gehad . Maar daar ook openbaarde
zich voor het eerst mijn noodlot om eeuwig het
slachtoffer der schoone sexe to zijn . Mijn phy,sieke hoedanigheden schenen namelijk een zeer
bijzondere uitwerking op mijn leerlingen to heb42

ben. Zij toonden plotseling alien een uitgesproken
liefde voor de Pransche taal, die, het spreekt
haast vanzelf, gepaard scheen to moeten gaan
met een buitengewone zorg voor hun kleeding en
uiterlijk, zoodat ik op het laatst wel de leermeester van een verzameling mannequins leek .
Bovendien bleken eenige van mijn meest ravissante leerlingen opmerkelijk achterlijk to zijn in
het vervoegen van het werkwoord ,>aimer", en
die moesten dan, bij voorkeur 's avonds in het
park, worden bijgewerkt . Het gevolg was, dat de
directrice mij op een dag mededeelde, dat zij de
vorderingen van haar „pupils" in de Fransche
taal hoogelijk op prijs stelde, maar dat hun belangstelling voor de andere vakken zoowat tot
nul gereduceerd was en dat het haar daarom
beter voorkwam, dat de Fransche invloed wat
werd geneutraliseerd en zij zich daarom genoodzaakt zag mij op de meest eervolle wijze van mijn
functie to ontheffen, maar dat zij uit sympathie
voor mijn persoonlijkheid mij had aanbevolen
voor de zooveel rustiger werkkring van gouverneur bij het eenigste zoontje van een millionnair
in Denver, die op dat oogenblik vaceerde . Ik zei
haar, dat ik met leedwezen een zoo aangenamen
werkkring met zulke bevattelijke leerlingen zau
verlaten, maar dat ik haar opvattingen kon billijken en ik kuste haar dankbaar de hand voor
haar edelmoedige bemoeiingen intake mijn
nieuwe waardigheid . Ik heb mij laten vertellen,
dat zij sinds diem dag haar handen niet meer heeft
gewasschen en steeds mitaines draagt om de
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geheiligde plek ongeschonden to bewaren .
- Het is to begrijpen, plaagde Mady met een
lichtelijk spottende uitdrukking in haar oogen .
Nietwaar?
Mady leunde behaagziek achterover in haar
stoel, Milton vanonder haar half gesloten wimpers belangstellend opnemend . Hij beviel haar
wel . Hij had niet den prachtig expressieven kop
van Warner Castle . die ongetwijfeld meer diepte
bezat, maar zijn bewondering voor haar voelend,
moedigde zij hem aan met den glanzenden blik
van haar oogen :
Je zou er je ziel en zaligheid voor over
hebben. Maar ga nu verder Mr . Howe. Ik brand
van verlangen om LIw verdere wederwaardigheden to vernemen .
Nu mijn betrekking in Denver was inderdaad een zeer rustige . Mijn pupil was een aardige bay, wiens grootste teleurstelling het was,
dat zijn wader hem, waarschijnlijk uit een pure
millionnairsgril, niet naar een der colleges wilde
laten gaan, maar hem voor zich alleen met een
gouverneur had opgescheept . Ik trachtte hem zoo
goed mogelijk over die teleurstelling been to
helpers en dat lukte mij wonderwel . Wij werden
gezworen kameraden, deden alles samen, studeeren, boksen, zwemmen . Wij maakten in een
van zijn wader's luxueuse cars large tochten in
den omtrek en zaten ettelijke Zaterdagmiddagen in de movies . ,,The movies" waren Ted's
opperste zaligheid . Hij was al hevig op me gesteld toes ik zijn gouverneur was, maar sinds ik
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tot de begenadigden van Hollywood behoor, ben
ik zijn godheid . Hij schrijft me trouw iedere week
een brief, waarin hij mij zijn meening zegt over
iedere nieuwe rol, die ik speel, me met iedere
nieuwe leading-lady wil laten trouwen en honderd herinneringen ophaatt uit de „jolly good
time", dien wij samen doorbrachten . De jolly
good time heeft namelijk niet al to lang geduurd .
Precies totdat zijn moeder, die een trip naar
Europa maakte, terugkwam . Toen gluurde mijn
noodlot, dat ik eeuwig het slachtoffer van de
vrouwen zal zijn, weer om het hoekje . Nauwe.'
lijks had ze me den eersten dag aan tafel gezien,
of ze begon zich op een hevige manier voor de
studies en vorderingen van Ted to interesseeren,
tot groote verwondering van den jongeling en
zijn wader . Het bleek namelijk, dat haar belangstelling zich vroeger nooit verder had uitgestrekt>
zooals Ted het uitdrukte, dan a frock, a dance, a
hat and pearls .
Ze wilde ons nu als het maar eenigszins mogelijk was overal vergezellen, lets wat onze Ted
zoo ergerde, dat hij op een goeden dag in wanhoop tegen me zei :
Cad man, het leven is nogal dragelijk, maar
ik heb in de paten, dat als er zoo'n creatuur in
een rok aan to pas komt, dat dan het geluk meteen het raam uitvliegt .
Wat voor zoo'n snotjongen een opmerkelijk juiste philosofie is, zei Storm glimlachend .
Enfin, het ping zoo ver, dat, als ze niet bij
ons zat of ons vergezelde, ze het noodzakelijk
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achtte op mijn kamer met mij over de vorderingen
van haar zoon to komen praten, waarbij ze dan,
blijkbaar om haar argumenten meer kracht bij to
zetten, haar handen in de mijne sloot en haar
mond in overtuigend contact met de mijne
meende to moeten brengen. Goddank was het een
„agreable little woman," zei Milton met een knipoogje, en het eind van het lied was, dat Ted
Senior tot de conclusie kwam, dat Ted junior
toch eigenlijk maar beter naar een college kon
gaan . Hij zou er meer zelfstandigheid leeren en
zijn moeder zou wat tot rust komen, want al die
zorgen over de vorderingen van haar zoon
schenen haar in hooge mate to hebben geenerveerd . Alzoo vertrok Ted junior tot zijn onuitsprekelijke vreugde naar een college en Howe
Junior naar San Francisco, waar hij na wekenlang rondscharrelen toevallig een nude vlam ontmoette, die een partner zocht om een danspaar
mee to vormen en na een „thorough training"
kregen we een engagement in ,,The Golden Peacock", waar we als „Poppy and Howe, the divine
dancers" avond aan avond met een overweldigend succes optraden . We trokken drommen
bezoekers naar het luxueuse cabaret, de champagne stroomde, de dollars rinkelden, de eigenaar glunderde en verhoagde iedere week ons
salaris et tout aurait ete pour le mieux dans le
meilleur des mondes als . . . Natuurlijk, als er
Been vrouwen geweest waren .
Ons optreden gaf namelijk wel eens aanleiding tot kleine scenes . Er warm gentlemen, die
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hun ladies verweten, dat ze to veel aandacht
hadden voor de divine Mr . Howe, er waren
ladies, die er hun gentlemen op attent maakten,
dat er behalve ,,the most divine Poppy" en meer in
hun onmiddellijke omgeving nog andere vrouwen
bestonden, die hun aandacht waard waren . De
ontevreden gentlemen waren echter blijkbaar in
de meerderheid, tenminste op een avond nadat
er wee- een lieflijke scene geweest was, omdat
een dikke waschzak van een kerel me verweet,
,,that I eyed his lady" eischte een delegatie van
de manlijke bezoekers van den eigenaar, dat
Poppy and Howe van het repertoire zouden
worden geschrapt en toen deze weigerde, natuur-lijk met het oog op de rinkelende dollars, ver-klaarden ze ,,The Golden Peacock" voor gevaarlijke zone en weigerden er, noch alleen, noch met
hun ladies een voet over den drempel to zetten,
zoolang Poppy and Howe niet verdwenen waren .
En Poppy and Howe verdwenen, natuurlijk, toen
de dollars minder rijkelijk begonnen to vloeien .
Poppy wilde nog een engagement in Los Angelos
aannemen, maar ik had meer dan genoeg van de
grillige gunsten van Terpsichore en wilde mijn
geluk in de movies probeeren . En dus trok ik naar
Hollywood, waar ik de ronde der studios deed
om to trachten als extra to worden aangenomen.
Maar de directors schenen minder met mijn uiterr
lijk ingenomen dan de ladies in ,,The Golden
Peacock" en bovendien waren, geloof ik, de
middle-aged men met grijzend haar, zooiets als
de „boss", Milton knikte met zijn hoof d in de
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richting van Storm, „en vogue", zoodat ik geen
schijn van een kans had . En toen ik eindelijk op
een morgen aangenomen wend om in de film
„Argentine Love" een nationalen daps uit to
voeren, lag ik er 's middags wee+ uit, omdat de
leading-lady uit de cast to veel interesse voor me
aan den dag legde en de director blijkbaar to
veel interesse voor zijn leading--lady had . De
vrouw in het spel he, mijn noodlot, zei Milton
Howe met een quasi-wanhopigen blik .
Poor Mr . Howe, het eeuwige slachtof fer
van de vrouw, troostte Mady schertschend, terwijl ze Milton bemoedigend op zijn onderarm
klopte.
For Heaven's sake, Miss Forest, withdraw
your hand, deed Milton verschrikt . The boss
mocht- eens intenties ten opzichte van U hebben
en dan zou mijn 3000-dollar-perweek-+contract
wel eens gevaar kunnen loopen .
Drij f in je overmoed je impertinenties niet
to ver, my boy, zei Storm wat geirriteerd . Als dat
een handige manoeuvre van je is om to weten in
hoeverre je vrij spel hebt, dan wil ik je wel
zeggen, dat, hoewel ik absoluut geen intenties
heb, you just keep your hands off the lady . Het
is niet goed voor een jonge actrice, die aan het
begin van haar carriere staat, dat ze onmiddellijk
het etiket ,,New toy for Mr. Milton Howe" op
haar precious little person geplakt krij gt .
Een stilte viel . Ze keken alle drie Storm een
moment lichtelijk verschrikt aan . Een vluchtig
rood trok omhoog in Milton's to volmaakt mooi
g elaat.
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Ik schertste maar, Sir, zei hij verontschuldigend .
Storm glimlachte .
Buck up, my boy. Ik wilde je alleen maar
even waarschuwen, dat jk geen partij voor je ben
als het op slimmigheidjes aankomt . Ik ben geen
gentleman uit ,,The Golden Peacock", my lad .
Ik ben er bang voor, Sir .
En toen lachten ze alle vier, omdat die opmerking voor twee uitleggingen vatbaar was .
Ik geloof, dat U verschrikkelijk zijn kunt,
Mr. Storm, zei Mady toen .
You bet he can, viel Warner Castle bij .
--- Omdat ik dien armen Milton eens op zijn
plaats genet heb? Hij verdient het . Hij is to veel
over het paard getild . Women!
Milton glimlachte .
Als de „boss" women zegt, ligt de minachting van vier generaties in zijn stem . Maar
gelijk heeft hij .
Nu moet U nog vertellen hoe U beroemd
geworden is, Mr . Howe, noodigde Mady uit .
Zijn roem? vroeg Storm, een plagend minachtenden trek om zijn mond . Women! Niets
dan de weee aanbidding der vrouwen heef t hem
gemaakt tot wat hij is :
„America's first lover on the screen ."
-- You're right, Sir, gaf Milton Howe toe .
Women and yourself . Als de „boss" me niet toevallig ontdekt had, Miss Forest, terwiji ik als
extra •-derde stomme in 't verschiet of zoo jets, in
een van zijn films meewerkte, deed jk denkelijk
4
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nu nog de ronde der casting-directors . Nu betaalt
hij me 3000 dollars per week, uitsluitend om mijn
photogenic face en ter wille van de weee aanbidding der vrouwen, nietwaar, Sir? vroeg hij
met een zel f bewust glimlach j e.
Als gevolg ervan, my boy. Waarom zou
ik die vraag naar films van je niet uitbuiten . Als
de menschen, liever dan kunst, jou zien in alle
mogelijke standen, staand, knielend, liggend, bij
zon-, maan- en sterrelicht romantische nonsens
prevelend tegen een zwijmelende lady, dan
makers we zooiets op mast voor hen, in massaproductie.
Mr. Storm, zei Mady wat verwijtend, zijn
geprikkelde stemming tegen Milton niet be-grijpend, heeft U niet zelf gezegd, dat U aan die
massa-productie niet meedeed?
Storm trok zijn linkerwenkbrauw omhoog .
Mady's zijdelingsche verdediging deed zijn stemming er niet op verbeteren . Wat had hij tegen
den jongen vanavond? Was hij verdomme dan
verlief d op dat kind? En met strak gelaat ant •woordde hij :
Ik dacht, dat ik gezegd had, dat ze hier
een film met een verwij f d-mooien jeune premier
en een happy ending pref ereerden boven een
film, die ook maar eenigszins naar kunst zweemt .
Maar onmiddellijk had hij spijt van zijn kwaad-aardig gezegde, toen hij in Milton's oogen een
gewonden blik zag . De boy trok het zich waar,achtig werkelijk aan .
Maar U heeft ook gezegd, dat Mr . Howe
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nog wat meer was dan de jeune premier met het
mooie gezicht, Mr. Storm.
Thanks, Miss Forest, thanks, deed Milton
enthousiast, ik dacht al, dat ik een hopeloos geval
was, maar . . . .
,,The Boss" was in een kwade bui, my son .
Trek het je niet aan ; je weet wel, dat al pre f ereer
ik qua type Warner boven jou, ik je noodig heb,
jullie allebei noodig heb, Warner is flu eenmaal
geen jeune premier, en dat ik trotsch ben op veel
wat jullie voor me gedaan hebt .
Thanks, Sir, zeiden ze allebei .
Mady keek van den een naar den ander . In
Milton's mooie maar wat oppervlakkige gezicht,
lichtten de f luweelige oogen met een dieper
glans. Warner's blik, in het gemartelde masker
van zijn gelaat, verdiepte slechts . Ze keek wat
langer naar zijn prachtig expressieven kop met
het hooge voorhoof d, den f lauw-gebogen news en
den rechten veel to bitteren mond . Maar de oogen
met de wij de donkere pupillen hadden lets gesluierds . Een teleurgestelde droomer? Wie was
hij eigenlijk? En ze vroeg :
En nou U Mr. Castle . Vertel eens lets uit
Uw leven .
- Er valt niet veel to vertellen, Miss Forest .
I k ben een g ewez en kranten j on g en uit Liverpool .
In den oorlog heb ik dienst genomen in het leger,
ben opgeklommen tot sergeant en omdat ik weinig
lust had, om na den vrede naar mijn kranten
terug to keeren, ben ik als stoker op een vracht-boot in Amerika gekomen. En omdat Mr. Storm
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toen voor een oorlogsfilm juist gewezen soldaten
vroeg, kwam ik heel toevallig in de movies terecht
en ik ben er gebleven op aandringen van ,,the
great Sid" zelf .
-- Ja, gaf Storm toe en die daar nog steeds zijn
gelukkig gesternte voor dankt . Maar wie krij gen
we daar? Ah, the beautiful) Myrtle Manners.
In de zaal vie) merkbaar een stilte . Er was een
wenden van hoof den in de richting van de entree .
Fluisterend ging haar naam over de lippen van
de aanwezigen . Myrtle Manners, the world
greatest vanpyre . Herinneringen aan haar prachtige creaties „Cleopatra", Messalina, Salome,
„She", wervelden om haar golvende gestalte.
Haar veel gef otograf eerd hoof d met den vlam~
mend rooden mond, de afgrond-diepe oogen, het
nobel gewel f de voorhoo f d, - waarvan het raven
zwarte haar, glad achterover gestreken, neerboogde in een zwaren wrong, haar linkerhand,
waaraan een enkele smaragd fonkelde, spelend
met haar lange, driedubbele paarlencollier, keek
ze als zoekend de zaal rond, totdat haar oogen
even die van Warner Castle ontmoetten, zijn blik
vasthielden, verdiepten in een heimelijken groet
en weer weggleden in de diepe schaduw van
haar weelderige wimpers, terwijl ze haar gesprek
hervatte met Eric von Stroheim, den kleinen,
energieken Oostenrijkschen director, die in haar
gezelschap was.
-- Warner, my son, you've done it, zei Milton
schertsend. Lucky devil, the most beautif ull
woman of the world . You just take your cheque52

book with you and leave your heart at home,
that's all.
Warner's hand schoot naar Milton's schouder,
zijn vingers klauwden in de dieprzwarte stof van
zijn smoking . Zijn oogen vlamden . In bet scherpgeteekende gelaat met de ingevallen wangen
stond zijn mond, woedend verwrongen . . . .
,,You just mind your words, Milton . Niet alle
vrouwen zijn van bet slag waar jij mee omgaat.
Keep quiet, Warner, suste Storm . Maak
geen scene. Het dient nergens voor . Milton beef t
zijn mond voorbij gepraat, maar ik weet zeker,
dat hij er geen kwade bedoeling bij gehad beef t .
Of course not, old man, I apologise at once .
Een weemoedige glimlach trok om Warner's
mond.
A1s ik maar wist, dat je bet meende .
Toen maakte hij een onverschillig gebaar met
zijn hand, wendde zich tot Mady en Storm,
en zei:
Excuse me one moment.
En begaf zich, een gepijnigde uitdrukking in
zijn oogen, naar de groep, waarvan Myrtle
Manners bet middelpunt vormde .
Milton trok zijn wenkbrauwen in de hoogte .
Heavens, Sir, he's in earnest .
Storm knikte .
I'm afraid he is . Poor boy, misschien is dat
de reden, dat hij in den laatsten tij d de oude niet
meer is . Een vrouw, die niet mag trouwen en
wier naam terecht of niet terecht gekoppeld
words aan iederen rijken passer, die haar weg
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kruist. Je moet al een respectabele dosis onverschilligheid hebben om daar je verstand bij to
bewaren.
Waarom mag ze niet trouwen? vroeg
Mady verwonderd .
Contract ,,the world greatest vampyre",
die in elke nieuwe film de mannen wee- tot haar
slachtof f ers maakt, en een burgerlijk, f atsoenlijk
huwelij k, dat past niet bij elkaar, nietwaar .
Cleopatra, die sokken stops, of Messalina, die
haar verkouden echtgenoot vertroetelt, dat kun
je je nu eenmaal slecht indenken. Daarom heel t
The Columbia Film Corporation in haar contract
bepaald, dat. ze niet mag trouwen . En een
contract van 5000 dollars per week is die kleine
opof feting wel waard . Ze verbieden haar immers
de liefde niet.
Storm glimlachte f ijntj es .
Foei, Mr. Storm, was een lichtzinnigheid,
berispte Mady lachend. En dat voor zoo'n
ernstige „middle-aged" man .
Trouwen is houwen, Miss Forest, en
die tegenwoordige filmhuwelijken, vandaag de
dominee en over een maand de rechter zijn niet
minder onzedelijk, dan een zoogenaamde ver-houding, die bovendien nog het voordeel heef t,
dat als de boel misloopt, waar je in de f ilmwereld
met zijn geweldige verleiding nog al kans op hebt,
je je heele ellende niet als een heerlijk schan-daaltje aan de wereld hoeft ten soon to stellen .
Right you are, Sir, zei Milton . But here
comes Warner with „Von" .
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Inderdaad kwam von Stroheim, die niet anders
dan „Von" genoemd werd, zijn monocle glinsr
terend in zijn bruten, maar energieken Duitschen
of ficierskop, naast Warner Castle, op het tafeltje
van Storm a f.
-- Laten we ontsnappen, Miss Forest, noo-digde Milton uit . We krijgen flu niets anders
dan de techniek van het yak en het soortelijk
gewicht van alle „stars" die hun maar in de
gedachten komen . Downy bussiness. May I
dance with the lady, Sir? vroeg hij aan Storm.
Ask the lady, my boy .
Do you approve, oh my Lord and Master?
vroeg Mady met een ondeugende f likkerilng in
haar oogen.
You just amuse yourself, my girl, ant-woordde hij onverschillig .
Yep, eerste disillusie, dacht hij, terwiji
Milton Mady in zijn armen wegvoerde . Hij hield
niet van vrouwen, die dansten . Dat heb je van
die jonge dingen . Niets dan zucht naar mooie
kleeren en amusement . Dat zou me nog een
ergernis geven . Maar hij zou d'r Iaten dansen in
de studio, dat ze om genade zou smeeken .
Hij keek haar wegzwevende gestalte na, een
schampere glimlach om zijn vastgesloten mond,
een menschelijk hart, dat zijn leed verbergt achter
een grijns .
Rassiges Luder, zei „Von" die naast hem
was komen staan en zijn blik volgde „Etwas
neues?
Ja, een landgenootje . Eens kijken of het
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wat worden kan . Maar Jezus kerel, als ik aan al
die rompslomp denk, die bet pousseeren van een
nieuwe star met zich meebrengt . . . .
Als je er tegen opziet, doe haar mij dan
over. Ik heb meer dan genoeg van die Amen-'
kaansche schoonheidsnummers . 't Is er mee als
met burs litteratuur . Een aantrekkelijk uiterlijk,
geen inhoud . Bah . Geben Sie mmr nur eine Pola,
eine Nazimova . Tusschen twee haakjes, heb je
gehoord, dat Eva May zich doodgeschoten heef t,
Sie kennen dock Eva May, die Tochter der
Mia May?
Storm knikte .
Ik heb haar eens gezien, toen ik met verlof
in Holland was, in de „Heilige Simplicia" .
Prachtige creatie . Een onschuldig kind leek bet
me toen .
Zou nu aan haar vierden man beginners .
En nog geen twee en twintig . Schade!
- De minderwaardige invloed van bet film
levers natuurlijk, opperde Warner Castle . Op
den duur verloederen ze allemaal, de een wat
vroeger, de ander wat later .
Dat moet je niet zeg gen, my boy, zei Storm .
Ik ken natuur- lij k de motieven van Eva May voor
dien wanhoopsdaad niet, maar ik heb bier een
paar jaar geleden een jonge leading-lady gehad,
die op ongeveer dezel f de wij ze een einde aan
haar levers heef t gemaakt . Het was een f ijnvoelend, ontwikkeld, beschaaf d vrouwtje, en dat
is ze altijd gebleven . Maar ze had de, in de eerste
plaats voor haarzelf, noodlottige eigenschap, dat
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ze in de manlijke stars, waarmee ze speelde, inderdaad de min of meer volmaakte helden zag, die
ze in de films verbeeldden. En ze vergat, dat het
dagelij ksche, intieme samenleven met een jeunepremier, die zijn carriere begonnen is als wiel-renner of bediende in een warenhuis, nog niet
hetzelf de is als met de vergulde editie van hem
voor de camera optreden . Een reeks van desillur
sies was er het gevolg van en het eene overhaaste
huwelijk na het andere . Het einde was, dat ze
de debacle van haar laatste huwelijk, dat wat
meer waarde voor haar scheen gehad to hebben
dan de vorige, niet meende to kunnen overleven
en zich den polsader doorsneed . . . .
Storm zweeg . In gedachten rees het ontroe-rende f antoom van het kindvrouwtj a met de
Madonna-oogen voor hem op, dat zich vastklampte aan het schijngeluk, aan de vergulde
schimmen van het f ilmleven en de verra f el de
f larden in haar ontmoedigde handen hield .
„Von" wekte hem uit zijn weemoedige over
peinzing.
-- Wat film je na Merytra? vroeg hij, belangstellend . Is jou litterary department net zoo goed
voorzien als het mijne? Curwood, Zane Grey,
en Bell Wright, en Bell Wright, Zane Grey en
Curwood? Himmel, Donnerwetter, welch emn
dummes Zeug. Ik denk over een roman van
Theodore Dreiser, een minder zoetsappige,
minder schijnheilige Yankee, maar waar wat pit
in zit en die daarom natuurlijk nooit een best-seller schrijft.
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lk film een scenario van mezel f. ,,Ht Spel
met den Dood" waarin ik mijn nieuwe star wil
lanceeren met Warner hier als leading-man . l k
had eerst over Milton Howe gedacht, maar bij
nader inzien, is Warner meer geschikt voor den
tragischen rol van den hoof dpersoon en kan
Milton beter den gigolo spelen .
Warner greep zijn hand . In zijn tragische
oogen stond een gelukkige glans .
Krijg ik de rol, Sir, werkelijk?
Storm knikte, glimlachend .
Jij krij gt hem . Onder voorwaarde, dat Je
jezelf beter in de hand houdt, my boy . Als je
niet zorgt, dat je er beter uitziet, zet ik je op de
ziekenlijst, en zie dan maar, dat je in de „cast"
komt. You understand?
Yes, Sir, zei Warner kleintjes . Om zijn
mond groef de zich een gepijnigde trek en de blik
van zijn oogen gleed weg en versluierde, overwonnen door de obsessie van zijn martelende ge •dachten.
Du bist emn glucklicher Kerl, zei „Von", terwijl hij Storm op zijn schouder sloeg . Scenario's,
stars en leading-man, alles eigen fabrikaat . Geen
wonder, dat je zulke money-drawers maakt. De
menschen zijn je natuurlijk met hart en ziel toegewij d.
Storm haalde zijn schouders op .
Of course, zei Warner, met warmte, we
love working for the boss .
Mady en Milton kwamen terug . Een vrouwe•lijke journalist van de „Classic" vergezelde hen .
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Uitgeschud? vroeg Storm spottend . Pas
op, dat je nog wat hersens overhoudt, young
lady.
Mady keek hulpeloos .
Let the old man talk, Miss Forest, zei
„Von" . He doesn't like dancing ; too stiff in the
legs, I think.
Als ik een vrouw in mijn armen houd, heb
ik liever, dat ze stilstaat, schertste Storm met een
knipoogje.
Old hypocrite, schold „Von"
Ze lachten allemaal .
Mady herademde . Ze was doodsbenauwd
Storm, van wien haar toekomst of hing, to mishagen, zei nu vlug met een aarzelend gebaar in
de richting van de journalists :
Miss Young vroeg naar mijn plannen . Ik
heb haar naar U verwezen, Mr . Storm .
Ik zou graag wat bijzonderheden hebben,
zei Miss Young, en zoo mogelijk een paar foto's .
All right, zei Storm, de plannen zijn nog
wel in het beginstadium, maar een klein beetje
publiciteit kan nooit kwaad . Miss Forest's eerste
film zal „Het Spel met den Dood" zijn met Mr .
Warner Castle .
Ben ik uit de gratis, Sir? vroeg Milton .
Deze hoof drol is beter geschikt voor
Warner. Te ernstig, to tragisch voor je, my boy .
Jij speelt den gigolo, wat meer met je persoonlijke
gaven overeenkomt.
Storm keek Milton aan, een twinkeling van
spot in zijn oogen .
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-- En avant pour le gigolo ; zei Milton geIaten. I'll dance with Miss Forest, of course .
- You'll dance with her . Een laag bij de
grondsch geluk he? Question of the legs, is it not?
voegde hij er op Milton's vragenden blik bij .
Now, Miss Young . En daarna komt
„Carminoori, princess of the East" met Milton
Howe en een geweldige cast .
- Hear, hear! riep Milton, terwijl zijn blik
dien van Mady zocht.
En foto's zullen we morgen laten waken,
in the studio en bij mij thuis . Miss Forest logeert
zoolang bij mij .
En op Mady's verwonderden blik, zei hij, naar
haar overgebogen, snel :
Het is beter . We spreken daar straks nog
wel over! Ze knikte . Een kleur van opwinding
vlamde in haar wangen, haar groene oogen
Iichtten, haar lippen glansden vochtig . In haar
jonge ontluikende schoonheid leek ze een won-dere exotische bloem . De blikken der mannen
gleden bewonderend over haar slanke gestalte .
You chose well, old man, zei „Von" achter
zijn hand.
I think so, antwoordde Storm eenvoudig .
*
De Kisser-car gonsde door den f luweelen
nacht. De schemer-witte weg vluchtte, vluchtte .
Kleine witrlichtende cottages, bedolven onder
een golf van zwijmelende rozen, gleden voorbij .
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In de diepte van nachtdonker bladerengewemel
wenkte een eenzaam licht . Takken, beladen met
een wolk rose bloesems, deinden plechtig op den
wij den wind . Een bosch, dat opklom tegen de
rotsige kust, opende zich . Tusschen de donkere
stammen streepte de zilver glinsterende zee . Op
de wuivende toppen der boomen dansten de
sterren . Het bosch sloot zich achter hen, gleed
weg in de blauwige schaduwen van den nacht .
Storm vond het een wondere gewaarwording,
de aanwezigheid van Mady's luxueus getaoide
gestalte in de anders zoo eenzame car . De kleine,
zachtrblauw bekleede ruimte was vol geheim-zinnige bekoorlijkheden. Een licht benevelend
parf um, de dansende schaduw van haar omhoog
golvend haar . Oogen waarin de diepte van een
vage belofte viel . Voor wien? Een gemaquil-leerde mond als een roode, verlief de bloem .
De zachte welving van haar mat-blanke borst .
Verglij dende glanzingen fangs haar ritselend
paarlencollier, de soepele zij de van haar toilet,
haar kousen, het zilver brocaat van haar schoenr
tjes. De diepe flonkering van den smaragd aan
haar hand . Vreemd die enerveerende tegenwoor-digheid van een vrouw. Het dreef een vage
onrust door hem heen . Te fang eenzaam geweest,
natuurlijk .
Hij sprak:
J e moet mijn huffs als het jouwe beschouwen . Het is beter. De omgeving waarin je
leeft, je beweegt, is een groot deel van je succes .
En je optreden moet een succes worden, begrijp
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je. Ik kan Been mislukking velen . Ik zal een
handige reclame-campagne voor je voeren . Het
is ellendig, maar het hoort er hier in dit land nu
eenmaal bij . Een gecostumeerd avondfeest, waarop ik de heele movie-pers zal noodigen . En een
reeks prachtige fato's voor ,,The Classic", ,,The
motion Picture" en God weet hoe ze nog meer
heeten . Je bent natuurlijk heelemaal vrij, als je
maar f ilmt, f ilmt . En ik ben een oude man.
Mady."
Hij wachtte op een ontkenning . Ze kwam niet.
Had ze to veel prachtige jeugd gezien? Milton
Howe? Warner Castle? Waar dacht hij eigenlijk aan?
Ze legde haar hand op de zijne .
Ik weet niet waaraan ik dat alles verdiend
heb. Ik kan LI niet genoeg danken . Ze zweeg .
Haar oogen gleden naar hem toe, verdiepten.
Een vraag:
Zei LI vanmiddag niet, dat ik Milton
Howe als leading-man zou krijgen?
Milton Howe?
Hij glimlachte schamper. Dus Milton Howe?
Ja, dat was eerst mijn bedoeling . Maar
Warner Castle is beter voor deze rol . Milton
heeft Been diepte genoeg . Een perfect charmeur .
1Vleer niet. Warner heeft iets tragisch . Te
tragisch in den laatsten tijd . Ik vertrouw
den jongen niet . Drugging misschien. Opium?
Cocaine? Een vrouw natuurlijk. Myrtle Manners?
Ik weet het niet. 1VIaar dat hypergevoelige is
juist, wat ik voor „Het Spel met den Dood"
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noodig heb. Alles buiten we uit . Zel f s het verr
driet, de wanhoop van dien armen jongen . Dirty
job. Dus Warner Castle .
Mady zweeg, staarde naar buiten in den
maanlicht-roverglansden nacht .
De car gleed tot stilstand voor het breed
wit--marmeren border . Uit marmeren coupes
dropen bloedroode rozen . In de bronzen deur
glansde veelkleurig een spinnewebrvormig glasin-lood-raam . Chow hield het portier open, droeg
achter hen over zijn arm Storm's jar en foulard .
In de zachtrverlichte hall zei Storm :
IVlaak de guest--room in orde, Chow . En
dan twee fruit-cocktails op het terras onder de
pergola. Toen knipte hij het licht aan in zijn
werkkamer, toonde Mady zijn schilderijen van
Hobbe Smith, Klinkenberg, l astenbroek, leidde
haar naar bet terras onder de pergola, waar
tegen den muur de violette Clematis f ladderde
als donkere, f luweelen vlinders, tusschen het
witte latwerk, de zacht--rose rozen, de bleekblauwe regen dropen, terwijl in den maanbe-lichten tuin, boven den ronden vijvervol droomende, blanke waterlelies een kleine fontein zijn
eeuwige klacht fluisterde .
Chow, onhoorbaar, bracht de fruit--cocktails
en verdween weer .
Now, little girl, op den goeden of loop .
Mady schonk hem een verteederden glimlach .
Het is onwerkelijk als een sprookje, zei zij .
Maar ik hoop met heel mijn hart, dat ik een geweldig succes zal zijn, voor U, Mr . Storm, voor U .
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Dat zal van jou afhangen, meisje .
Ze zweeg, een verwarden bilk in haar oogen.
Waarom? dacht Storm . Vervloekt als je die
vrouwen ooit begreep .
De nacht vergleed .
Storm leunde behaaglijk terug in een hoek van
de breede Chesterfield canape voor den hoogen,
roodsteenen schouw, waarboven een machtig
havengezicht van Hobbe Smith hing. Hij had
Mady haar kamer gewezen, rookie een laatste
sigaret, verloren in overpeinzing . In den sluier
van blauwigen rook, die om zijn hoof d dreef,
lichtte een meisjesgelaat . Hij werd nog, romantisch op zijn ouden dag . What nonsense! Nauwelijks was er een vrouw in huffs, of al je gedachten
draaiden om haar bekoorlijke persoonlijkheid . Hij
was er niet aan gewend, dat was alles. Een vage
gewaarwording, dat hij niet meer aileen was, dat
iemand hem gadesloeg, deed hem plotseling
omkijken .
In den ritselenden, zilverglanzenden screen
van het kralen gordijn met zijn zachtgekleurde
bloemmotieven, rees Mady's slanke gestalte,
terwijl ze met geheven arm den lichtenden
kralenregen scheidde . Het dichte haar golfde
omhoog, nachtzwart ; in den diepen schaduw
van haar f luweelige wimpers, lag de smaragden
glanzing van haar oogen, haar to roode mond
leek een purpere bloem in den schemer van den
nacht . Door de rag f ijne zij de van haar in gol64

vends plooien neervallend gewaad, dat haar
armen onbedekt list, lichtte haar soepele, naakte
lichaam.
Storm reel overeind . Zijn gestalts stond,
hoog en breed in het rossig schijnsel van het
haardvuur. In het onbewogen masker van zijn
gelaat, leek zijn vastgesloten mond een dunne
streep . Mady gleed naar hem toe . tit het
wegvallende, doorzichtige gewaad, boogde de
albasten ronding van een naakt been ; ze sloeg
haar zachte armen om zijn hals ; met zachten
druk leunde ze tegen hem aan, als een blanks
magnolia-bloem, die tegen hem aanwoei, en haar
gelaat naar hem opgeheven, glimlachte ze .
Storm keek op haar neer . In zijn versluierde
oogen lichtte geen viam, zijn handen rustten,
zonder druk, tegen haar zijden . Hij hield niet van
dien glimlach . Een gewonde glimlach . De glimlach van een vrouw, die een offer brengt . Als
ze flu nog gezegd had : „Ik heb je lief ."
Hij was ten slotte maar een mensch . Aan dien
leugen had hij misschien nog geloof d . Maar die
gewonde glimlach . En zijn linkerwenkbrauw
vragend omhoog getrokken, zei hij, koel :
M eis j e, wat hee f t dat to beteekenen .
Ze keek naar het onbewogen masker van zijn
gelaat met den versluierden blik, een verwarde
uitdrukking in haar oogen . Toen bong ze haar
hoof d tegen zijn schouder .
---- Mr . Storm, ik dacht . . . ik wist niet . . .
U zei toch . . .
-- Wat zei ik?
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U zei toch : Het zal van je zel f of hangen . En
toen dacht 1k . . .
Een schampere glimlach trok om zijn mond .
Een donkere gloed wolkte omhoog in zijn oogen .
En toen dacht je, dat ik een van die
directors was, die hun g unsten a €meten naar de
offers, die men hun brengt, nietwaar?
Ze knikte . Het nachtzwarte haar golf de langs
zijn mond. Een geu-r van mimosa sluierde om zijn
hoof d. En zijn ontgloeiend verlangen versmoorend in een hef tigen uitval, snauwde hij :
Maar ik ben zoo'n ploert niet, versta je me
goed? Ik houd niet van dat snort vrouwen, dat
zich versjachert om haar doel to bereiken . Neen,
verdomme, het zou een reden voor me zijn om
mijn voornemens to laten voor wat ze zijn . Be-'
grepen? Ik houd niet van jullie „edelmoedige"
offers, waarmee jullie met hetzelfde gemak mij,
als den eersten den besten proleet bedenken . Te
veel eer, my girl.
Ze hief haar gelaat op, keek hem aan, een
mistigen blik in haar oogen, een wat toegevenr
den glimlach om haar vlammendrrooden mond .
En toen sprak ze de ontstellende woorden :
Je bent een lieve, domme jongen
dat
was hij, Sidny Storm, de almachtige, the King
of directors!
want dit wil ik je flu wel zeggen,
het was geen offer, it was just because I loved
to do it .
Ze gleed weg uit zijn armen . Vluchtte in de
wanorde van het glanzende kleed, waarin de
blanke ronding van haar heupen golf de . Voor het
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kralen gordijn stond ze stil, keek hem aan over
haar schouders :
Good night, Mr. Storm . Droom niet van
vrouwen, die zich voor een man bewaren, they
don't exist!
Het zilverglanzende screen viel nee- achter
haar verdwijnende gestalte . Hij keek haar na,
een verbijsterden glimlach om zijn verachtelijk
neergetrokken mond .
Put that in your pipe and smoke it, my lad .
Was dat even een geraf f ineerd loeder! Draaide
d'r minderwaardigheid nog in haar voordeel
ook . En daar had je dan nog scrupules tegenover . Idioot die hij was . Dat had je van die onewoman--men zooals hij . Trokken altij d aan het
kortste eind. Zaten op de vrouw uit het sprookje
to wachten, die haar hart hoog draagt en lieten
alle buitenkansjes tusschen hun vingers doorglippen . En waarom, waarom? Waren ze niet
allemaal het zelfde? Hij dacht met een weemoe
digen glimlach terug aan het kleine Fransche
vrouwtje, dat beweerd had, hem lief to hebben,
o jaren geleden, toen zij beiden nog vergeefs
de ronde der casting--directors deden, dag-in,
dag--uit . Totdat zij op een dag bij hem gekomen
was en hem verteld had, dat ze een contract kon
krijgen aan de „Universal", maar de director . . .
Ja, ja, de director . Hij had het dadelijk be-grepen . haar dat hoef de immers geen bezwaar
to zijn voor hun lief de. Ha, ha ha! Lovely proposition! Hij had er zich toen over opgewonden .
Haar voor de keus gesteld . Ze had natuurlijk
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den roem gekozen en dien betaald met haar
goedkoope persoonlijkheid . Charming! De eene
man of de ander, nietwaar? All the same . A Kiss
in the dark . Ze was nu een coming-star aan de
Metro--Gold . Kort geleden had hij haar nog
eens ontmoet, waarbij ze toen had laten doorschemeren, dat hij nog altijd . . . Hij dankte voor
de eer. Hij bleef dan maar liever wie hij was . .
A one-woman-man. Eenzaam. Maar die niet de
vernedering kende van het marchandeeren . .
Alles of niets!
Hij wierp zijn laatste sigaret in het al doovende vuur, en zijn handen in zijn zakken, liep
hij, onverschillig, naar zijn dressing--room .
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Storm stand, in smoking, boven aan de marmeren trap, die van de pergola leidde naar de
rose--marmeren bathing-room . Kleurige schijn-sels wolkten omhoog tegen hat donkere groan
van de boomen . Overal hingen, onder hat rozenovergolfde latwerk van de pergola, in de gangen,
de kamers van hat huffs, aan de onderste takken
van de boomen, de roode, blauwe, groene, gale
glasballons . Hun weerschijn gleed kronkelend
over hat water van de bathingpool, dat een
voortdurend ineenvloeien van levende kleuren
leek . Op hat terras was hat waanzinnig beweeg
van den roodgejasten niggerband . Hun of schu-welijke jazz-muziek rmkelde om hat huffs en hat
klagend gehuil van den saxophone vervolgde je
tot in den versten hoek van den tuin . De gecos-tumeerde gasten dansten onaf gebroken op bet
terras, bun kleurige f antomen gleden tusschen
bet wuivende groan der boomen, leunden elegant
en schilderachtig tegen bet wit glanzende mar-mer van een balustrade, een bank . Hij sloeg hen
gade met wat geamuseerde minacbting . Hoe was
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het in godsnaam mogelijk, dat ze het zoolang
volhielden? Groote kinderen waren het, dol uitgelaten in een niet to verzadigen zucht naar vermaak. Of was het de onafgebroken inspanning
der studio's, die de reactie van wilde losbandigheid to voorschijn riep? Wat was hij eigenlijk
begonnen? Dit avondfeest, dat door zijn altijd
zoo rustige huffs een wervel van luidruchtig verr
mask joeg . 1Vlaar het maakte immers deel uit van
zijn weloverwogen programme, dat slechts ten
doel had Mady Forest als star to pousseeren,
hear in het brandpunt der publieke belangstel-ling to schuiven . Aan die gedachte moest hij zich
vastklampen . Anders . . .
Zijn blik g-leed over het vlammende tuindecor .
De vijver, het glanzende warmer, de zwijme^lende rozen lagen in een veelkleurige wolk van
stuivend licht, de fontein danste eruit omhoog,
spatte uiteen in duizenden regenboog--glanzende
druppels . De boomen rezen nachtdonker als
reusachtige veren . Aan hun toppen hingen de
rustige sterren .
En overal in deinend rhythme, nauw aaneengedrongen, de gezichten naar elkaar overgebogen, opgeheven, dansten een pierrot, een pier
retie, een toreo, een Carmen, een sheik, een
haremvrouw, een cowboy, een apachenmeid .
Het witte masker van een pierrot boog zich
over den naakten rug van een vrouw . Een verwijfde cicisbeo kuste den voet van een witge-pruikte precieuse, die met een lokkenden glimlach achterover leunde in een bogenden marmer70

bank. Hij herkende Myrtle Manners, the world's
greatest vampyre, prachtig als Cleopatra, die
haar hand lies aan Warner Castle, een trotschen
Antonius, die haar drukte tegen zijn wang met
een wanhopig gebaar.
Hij zag Mady, een vroolijke Colombine .
Boven het witte gezichtje met de fluweel--donkere oogen, den vlammend--rooden mond, stond
haar zwarte haar als een dansende schaduw,
onder het buigend deinen van een lange pauweveer. Op haar blanken, naakten schouder gloeide
een verlief de rocs, een kort tulle rokje golf de om
haar prachtig gevormde beenen in lange glan
zend--zwart zijden kousen . Op haar hooggehakte
zwartrzij den schoentj es f onkelden kleine dia-manten gespen . Zij danste natuurlijk met Milton Howe . Zijn slanke, lenige gestalte in Argenr
tijnsch costuum, wij de zwart-f luweelen broek,
aan den hals open, grij s-zijden shirt boven een
breeden, glanzenden, zwartrlederen, zilver beslagen, gordel, een breede, zwarte hoed schuin
boven het donkere gelaat met lange zijlokken,
voerde haar mee in zwevend rhythme. Hij was de
beste dancer van Hollywood . God zij geloof d,
dat hij bestond. Een uitkomst voor den director
zoo'n smart boy . Liep het evenwicht van zijn
budget in gevaar, na een minder gelukte film,
yep, vlug een ladies-film, zooals hij ze noemde,
starring Milton Howe, ,,the world's greatest
lover" en de vrouwen, die allemaal weg van hem
waren, of ze het bekennen wilden of niet, zorg
den wel, dat de rinkelende dollars binnen
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stroomden. AIs Mady maar niet zooveel notitie
van hem nam . . .
Mady. Het was opmerkelijk, zooals zijn gedachten voortdurend om haar bekoorlijke per .
soonlijkheid wervelden . Het was niet meer alleen
de waardeering van den director voor haar talentvolle werk in de studio ; ook buiten het atelier
begon hij naar haar gezelschap to verlangen . En
zijn lijdensweg begun, toen hij jaloersch werd op
haar belangstelling, haar vriendschap, niets dan
vriendschap zooals ze voorgaf, een verliefde
vriendschap zooals hij het noemde, voor Milton
Howe. Het begun met een f oto uit de studio,
waarop niet veel anders zichtbaar was dan
Milton met op den achtergrond, voor den ingang
van de studio, Mady, Yvette Marnys, Warner
Castle en vele anderen . Zij toonde hem de foto
in een verloren oogenblik, tusschen twee opnamen.
Leuk he?
Hij keek haar aan, een spottenden blik in zijn
,oogen, zei :
Maar er staat niets anders op dan Milton .
En Yvette dan, en Warner en ik?
Ah, ja, neem me niet kwalij k, ik herkende
jullie bijna niet . Charming, charming!
En daarop ging hij onmiddellijk verder met
zijn werk, gaf een assistent--director snauwend
een aanwij zing en nam verder geen notitie meer
van haar . En er waren zoovele redenen . Als ze
niet ,,on the set" was, eat ze met Milton in het
restaurant, zij maakten samen uitstap j es naar

72

Santa-.Barbara, waar ze een dag aan het strand
doorbrachten, gingen naar een concert in Los
Angelos, bezochten een familielid van Milton in
San Fransisco, die hen voor verloof d Meld . The
damned nonsense! Zij vertelde hem dat alles
glimlachend . Hij moest er niets van denken . Zij
waren alleen maar vrienden . Hij had een ge-pijnigden glimlach ; in zijn oogen sloop een
ongeloovige uitdrukking en op snij denden toon
zei hij •
Je kunt doers en laten, wat je wilt, my girl,
maar ik hen geen oude grootmoeder, die je een
sprookje op den moues kunt spelden . Vriendschap tusschen een man en een vrouw, I'll be
hanged als ik er in geloof . Of de een of de ander
komt op een goeden dag met zijn verlief dheid
voor het voetlicht.
Nonsense, viel ze uit .
Of course, antwoordde hij zijn schouders
ophalend . . .
Het ergste was hun musiceeren . Toen hij op
een avond, last, van de studio kwam, vond hij
hen in de salon, Mady in avondtoilet, aan den
vleugel, Milton met zijn viool er naast en het
heele weee vrouwenrepertoire : Meditation de
Thais, Serenade de Braga, Romance van Svend ,sen, vervol g de hem tot in het diepst van den
tuin, waarin hij in wanhoop gevlucht was . Eerst
toen hij Milton, den viool onder zijn arm, het
huffs zag verlaten, trad hij langzaam over het
terras de salon binnen, vond Mady nog voor
den vleugel, haar handers in haar schoot, het
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hoof d gebogen, verdiept in gedachten . Wat
schamper vroeg hij
Al aan de muziek toe?
Zij keek hem aan, verwonderd, alsof hij een
wezen uit een andere wereld was . De niuziek
natuurlij k! En zei, opmerkelij k kleintj es, als ver •ontschuldigend, met een vluchtigen blik :
Nou, we studeeren heusch hard hoor.
Ja, ja, natuurlijk. Pas maar op, dat het
geen hartstudie wordt .
Hij zei het schertsend, maar met een grijnzenden glimlach . Een weee kramp trok door zijn
hart. Mady lachte . Wat hij zei had geen waarde
voor haar . Hij was de „chief ", die aanmerkingen
maakte, precies als in de studio. Hij zorgde voor
de settings, zij speelden het spel, in de studio en
in het levee. Alleen, in het levee bestond hij niet
voor hen. Daar straks nog had hij, toen zij toe-vallig langs hem liep, haar arm gevat, haar glimlachend gevraagd :
Do you amuse yourself, little girl?
Immensely, had zij geantwoord, maar terwijl ze sprak, vluchtten haar oogen reeds weg en
als om het verloren oogenblik in to halen holde
ze de marmeren stoep af, haar arm zwaaiend
maar zonder om to kij ken . Hij vervloekte de
heele boel . En als zij niet zoo'n knappe actrice
was met werkelijk een touch of genius . . . Enfin,
hij kon nu toch niet meer terug. Het spel was
begonnen . Er zaten flu al to veel dollars in . En
nu reeds prees iedereen hem om zijn twee nieuwe
trouvailles; Mady Forest en Yvette Marnys . In
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zijn work had hij werkelijk niet over zijn geluk
to klagen . In gedachten zag hij hen beiden in
,,the spotlights" . „Het spel met den Dood".
Mady als het kleine moedige danseresje, dat
vecht om het leven van haar gelief de, in haar
groen-rood--geruit harlekijns kostuumpje, dat
nauwsluitend om haar slanke gestalte glansde,
haar schouders, haar armen, haar beenen onbe'
dekt liet. Haar mond bloeide open als een verlief de cyclame en boven haar lachende oogen
danste het somber aureool van haar donkey
golvend haar. En Yvette Marnys. Ze had in
deze film en voor haar debuut maar een kleine
rol. Maar zij speelde met zoo'n rustige zekerheid,
haar interessante persoonlijkheid hield iedereen
zoo geboeid, dat een stilte viel als zij ,,on the set"
kwam. En dan Warner Castle . Sacrernom, wat
dien jongen bezielde . Hij was een stuk overger
voeligheid, reageerde onmiddellijk en op de
juiste wijze, op al zijn aanwijzingen . Het was
zeldzaam zooals hij voortdurend in contact was
met zijn drie hoof dpersonen . Slechts zelden ont-glipte een van hen aan de sf eer, waarin hij de
actie wenschte, en was dan onmiddellijk met een
wat duidelijker aanwijzing weer terug in den
ouden „Schwung". Hij had het makkelijk zoo
En dat mocht ook wel. Want hij had zich zelf
niet meer in de hand . Zijn gedachten, telkens,
vluchtten . Hij zag Mady, als zij niet ,,on the set"
was, voortdurend in gezelschap van Milton,
dacht zich hun gesprekken in, hun gebaren, hun
mogelijke lief koozingen . Er waren dagen, dat hij
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niet aan haar wilde denken, zijn gedachten met
al zijn wilskracht in andere richting dwong .
Iaar hij stored niet meer boven de dingen De zoo
goed als naakte vrouwen in de studio lieten hem
niet meer onverschillig, joegen zijn gedachten
terug naar Mady . Zijn verlangens wervelden om
haar vlammenden mond, haar armen, haar
slanke, lenige gestalte . Het was „a hell of a
game" . God, God, hij had zin de heele krankzinnige bende, met hun rinkelende jazz en hun
jankende saxophone uit zijn huffs to jagen, de
mode, groene, gele glasballons met hun wolkende
schijnsels stuk to slaan, zoodat er nets was dare
de nachtstille tuin under het zuivere licht van de
sterren .
Een zachte blanke hand gleed om de zijne .
Hij zag het diepe fonkelen van een smaragd, het
zachte glanzen van een vierdubbele rij paarlen
om een slanken poll . Hij wendde zijn gelaat,
keek in de rustige, of gronddiepe oogen van
Yvette Marnys . Zij droeg den driekantigen,
zwart-fluweelen hoed der oud--Venetiaansche
schooners . Boven den wij dbollenden, zwart~
zijden rok glansde een nauwspannend soepel
lij f van bleekrgele zij de, dat aan een dubbele rij
paarlen over haar schouders hing . Een jade
kleurige, gebrocheerde shawl gleed langs haar
rug, haar armen .
-- Vous avez fair malheureux, Mr . Storm.
U moet geen rust verlangen van menschen, die
het levers niet kennen . Mady, Milton en al
die anderen, zijn als luidruchtige, zorgelooze
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kinderen . Zoolang zij zich niet gewond hebben
aan het levers, zullen zij de holle leegheid van
hun amusementen niet inzien .
Zij sprak op zachten toon . Welke gedachten.,
ondervindingen lagers achter die stifle, sombervlammende oogen? Hij wilt niet wat to antwoorden. Zij had immers maar al to zeer gelijk.
En daarom vroeg hij
-- Et toi, mon en f ant, connais-tu la vie?
J e la connais trop . Voordat ik hier kwam,
Mr. Storm, voordat ik mannequin werd, in Parijs,
wasp . . . .
Hij legde zijn hand op haar mond .
Zeg het niet, mon petit . Misschien raad
ik het, misschien niet . Het doer er niet toe . Het
verleden is dood, zoodra wij er ons hovers uitgewerkt hebben. En ik vraag je er immers niet
naar. Je bent een prachtige actrice, voor wie de
weg naar roem, rijkdom en voor zoover dat
mogelijk is, geluk, openstaat . Grijp de gelegenheid met beide handers aan en kijk niet naar
wat achter je ligt, petite folle. Het dient nergens
toe en de meeste menschen zijn niet waard,
dat we hun rekenschap geven van ons verleden .
Hij sprak op zachten toon, Meld Yvette's beide
handers omvat en een diepe teederheid stond in
zijn oogen . Zij liet even haar fluweel zachte wang
rusten tegen zijn hand en hij had de gewaar ,wording, dat hij een oogenblik haar lippen
voelde vlinderen fangs zijn huid . . .
-- U is de beste man, diem ik ooit ontmoet
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heb, Mr . Storm. Het is geen wonder, dat iedereen van U houdt .
Een schampere glimlach trok om zijn mond .
Als zij niemand anders hebben om van to
houden, meisjelief . Gewoonlijk ben ik niet anders
dan de „boss", die voor de entourage zorgt en
aan de touwtj es trekt, maar die zel f niet aan het
spel deelneemt.
You never know, zei Yvette met een ge-weldig Fransch accent. En omdat ze, wet ze
tegen hem zelden deed, Engelsch sprak, en dan
nog op zoo'n bij zondere wij ze, schoten ze beide
in een lack .
En nu ga ik me eens laten zien. Ik moet
toch ook in de magazine's komen . Yvette
Marnys, Mr. Storm's latest trouvaille? En LI,
U moet meer zel f vertrouwen hebben, Vous avez
fair bon, les femmes doivent vows aimer, Mr .
Storm.
Ze gleed weg, glimlachend, wierp hem over
hear schouder, schertsend een kushand toe .
Hij keek hear na, een verteederde uitdrukking
in zijn oogen . Yvette een gewonde door het
leven? Vandaar natuurlijk hear diep doorvoelde
spel. En flu wist hij ineens . Dit was het wet
Mady nog ontbrak . Diepte . Zij voelde alles wel
aan met hear uitgesproken talent, maar het kwam
niet genoeg van binnen uit, was niet genoeg in
hear diepste innerlijk verwerkt als van iemand,
die de of gronden van de wanhoop gekend
heeft. Het bleef nog to veel aan de oppervlakte .
Mady oppervlakkig? En was dat de oorzaak
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van haar opgaan in wu f t vermaak . O f was het
alleen haar vlammende jeugd? Hij maakte een
moedeloos gebaar met zijn hand, liep langzaam
in gedachten verzonken naar zijn „study" . Wat
hielp al zijn redeneeren, al zijn rafelen? Zijn hart
sprak . Hij had haar lief . En hij was to oud voor
haar, to ernstig .
Tou j ours aimer, tou j ours sou f f rir .
Hij haalde glimlachend zijn schouders op.
Souf frir! Het leven bracht niet veel anders .
Nauwelijks was je hart tot rust gekomen, of er
was een nieuwe strij d, misschien een nieuwe
wonde . Er was geen tegenhouden aan . Het leven
moest zijn voortgang hebben . Evenals de director
in de studio kon hij niets anders doen dan
„action" roepen en het spel zich voor zijn oogen
laten ontrollen, „Action" dan maar en het zou
wel een wonder zijn, als er niets goeds voor den
dag kwam .

Storm lag nu in zijn zwarte, mauve--gebloem .de kamerjapon op de Chesterfield, den laatsten
roman van Robert Hichens „After the Verdict"
opengeslagen in zijn handen . Maar hij staarde
over het boek in het schemerduister van het vertrek, waardoor het roodgouden schijnsel van de
bronzen lamp op zijn schrij f taf el achter den
Chesterfield wolkte, luisterde naar de stilte van
den nacht, die dieper leek, flu het rinkelend
lawaai van den jazz--band verstomd was en de
f uivende gasten vertrokken . Mady had hij, nadat
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zij aan zijn zijde de gasten uitgeleide had gedaan.
niet meer teruggezien . Achter het hooge raam,
diepte de nacht. Een donkey-doemende boom
stond in een regen van sterren . Ben wolk van
witte rozen schemerde tegen de diepe schaduw
der heesters . Hoog in het lichte yak van het
raam deinden de trossen van den blauwen regen.
De frissche geur van versch geschoren gras
drong met den zachten adem van zwijmelende
rozen in het vertrek . Het was goed zoo, de diepe
rust en de wij de adem der natuur golvend om
zijn hoof d . Hij voelde flu eerst hoe vermoeid hij
was, vermoeid van het enerveerend werk in de
studio, vermoeid van zijn martelende gedachtenHij zou zoo blijven liggen tot morgen, intens
zoo blijven liggen tot morgen, intens
genietend
van den
genietend van
den diepen
diepen nacht,
nacht, de verheven
rust. Morgeni Ben diepe rimpel groef de zich in
zijn voorhoof d. In het bleeke masker van zijn
gelaat met de vermoeide oogen stond de wat
breede mond opstandig neergetrokken . Morgen
begon het leven weer! Morgen zou hij weer
staan, een druk gebarend f antoom in de plasterwereld van de studio ; to midden van het kloppen
der hamers, het sissen der „spotlights", het
stuivende licht der lampen, zou hij zijn „stars
zijn creatures, weer oproepen, laten lachen,
minnen, lij den, in de wereld van zijn verbeelding
en weer wegvagen met een machtig armgebaar .
Groote God! Waarvoor? Opdat over de geheele
beschaafde wereld, in verdonkerde zalen, wat
menschen zich zaten to vergapen aan zijn lichtende f antasieen en Been flauw besef hadden van
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het titanenwerk, dat er voor noodig was,
maandenlang, om een film, die hoogstens twee
uur draaide, in elkaar to zetten? O, dat er geen
dag meer kwam . Geen studio, geen Warner,
geen Milton, geen Yvette, geen Mady . En dat de
toover van dezen diepen nacht nimmer week . . . .
Rust. Rust. Vage beelden . . . . Sluierende ger
dachten . . . . Nevel, waarin hij wegzonk en die
alle schrijnende gewaarwordingen verzachtte tot
weldadige onverschilligheid . . . .
En dan twee matglanzende ronde vlekjes
boven hem, die staag verhelderden met het langzaam opleven van zijn verdoezelde herinnering,
tot twee diep smeulende smaragden, de oogen
van Mady, boven zijn gelaat . Zij zat zij delings
op den Chesterfield naast hem, in het jade-'
kleurige toilet, dat zij den eersten avond van haar
komst in zijn leven gedragen had, en haar
handen lagen op zijn schouders. Het zachte,
wolkende licht gleed om haar matglanzende
schouders, haar armen . Zijn blik hing aan de
diepe vlammende welving van haar mond .
What's the matter, old man? vroeg ze, je
ziet er moe en of getobd uit .
Hij glimlachte moe.
Als je nu eens begon met me niet meer „old
man" to noemen . Ik ben toch voor den duivel nog
niet zoo heel oud . Veertig . That's all . . . .
Als het je hindert, zal ik het niet meer
zeggen . Maar ik bedoel er niets mee . Het is
eigenlijk een liefkoozing . Het klinkt zoo vertrou-welijk. lets dat vertrouwd is en sterk en goed.
b
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En als ik je werkelijk oud vond, zou ik bet niet
zeggen .
Laat bet dan maar zoo, little girl.
Dus dat is opgehelderd . En wat is er flu
nog meer?
Jij . Alleen jij .
Hij greep haar arm .
-*- Listen, Mady . Ik ben mezelf niet meer .
Mijn persoonlijkheid ligt hopeloos verspreid .
Mijn gedachten telkens vluchten, wervelen voort •durend om iou . Ik heb je lief, ik verlang naar
je, ik heb je noodig in mijn leven.
Hij zweeg, wat angstig spiedden zijn oogen
naar haar gelaat .
Zij bong even haar hoof d achterover als om
zijn bekentenis to ontwijken en een oogenblik
meende hij, dat haar blik, hulpeloos, vluchtte .
Maar toen, plotseling, glimlachte ze :
Dat is flu net een lief desverklaring voor
the great Sid of the Eagle . Here this loving
lady. In de armen van Sidney Storm, den
director. En met wat meer vuur, my girl .
Ze lachte. En lachend bong ze haar hoof d
naar hem toe . Haar ronde armen gleden om zijn
hals. En wild kuste zij zijn mond.
Hier, bier. Is mijn old man nu tevreden?
Hij glimlacbte, gelukkig, als na een bevrij ding,
hield haar tegen zijn borst gedrukt, vroeg :
-- Mady, Mady; do you love me?
Ze drukte haar lippen vaster op de zijne. Om
to antwoorden, of niet to antwoorden?
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Het levee had zijn voortgang . De dagen
gleden voorbij in bet jachtende werk van de
studio. Met rustige zekerheid bouwde Storm zijn
film op, stond hij wekenlang van twaal f tot
achttien uren ,,on the set" . „Het Spel met den
Dood" naderde zijn voltooiing . Op de laatste
scenes na, die in de tropische omgeving van
Catalina gedraaid zouden worden, was alles
gereed . Hij was tevreden . De film was volmaakt,
zou ongetwij f eld een „hit" worden . Met stralende
oogen stond hij in zijn projection-room, liet de
film keer op keer voor zich of draaien our de
laatste kleine onvolmaaktheden weg to snij den .
Hij was de oude „chief " weer, kalm, zel f bewust,
iedere situatie beheerschend met zijn geweldige
persoonlijkheid . Hij kende Been vermoeidheid .
Het levee leek gemakkelijk flu Mady's lief de in
zijn bestaan lichtte als een nieuwe dageraad,
Madyi
Van den vroegen morgen af, als hij het water
van haar douche hoorde kletteren in de bathing
room, wervelden zijn gedachten our haar jonge
gestalte. Als zij in bet stuivende licht der spotlights van de studio stond, kon sours een heimer
lijke vreugde hem doortrillen, dat ze van hem
was, dat haar gedachten bij hem waren, dat zijn
naam, misschien, zong door haar hoof d . Ze had
van die aanbiddelijke gebaren, een hand, die
Bleed in de zijne, als ze naast hem stond, een
plotseling buigen van haar hoof d naar hem toe,
zoodat haar golvend haar langs zijn wang
Bleed ; de manier waarop zij, bij het in de auto
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stappen, als hij bet portier voor haar open bield,
even tegen hem aanleunde, een verteederde glim-lach om haar lippen, een vage belofte in haar
oogen. Zij wist, dat hij hield van dien nit, iederen
avond door de dalende duisternis, als de ver ,stilde boomen vol geheimenis stonden tegen den
violetten hemel, in het vooruitzicht van hun
intiem diner aan den door Chow altijd feestelijk
versierde taf el en den rustigen avond in zijn
study, waar zij lazen, boeken, die hij uit Holland
lies komen, Eilkema de Roo's „De Weg van Paul
de Raet", „Der Liefde Bloesems" van van
Schenkel, de „Parijsche Verzen" van Dop Bles,
zijn plannen bespraken, bet scenario voor ,,Carminoori, Princess of the East" uitwerkten . Hij
luisterde graag naar haar pianospel, droomend
op bet terras, onder de pergola, als hij haar door
de hooge, wijdopenstaande ramen van de drawing,-room kon gadeslaan, achter den glanzendzwarten vleugel, in het mat-gouden schijnsel, dat
ttrilde om haar wat terzij de gebogen hoof d, alsof
zij zelve aandachtig volgde het bekoorlijke glijden van haar blanke handen over de ivoren
toetsen .
Zij leek gelukkig .
Opmerkelijk was alleen het eenigszins ver-stilde in haar natuur . De jeugdige uitbundigheid,
die haar in bet begin van haar aanwezigheid in
zijn huffs eigen was, had zij verloren . Er was jets
rijpers, jets verzonkeners, jets meer in zichzelf
gekeerds voor in de plaats gekomen . Ze was bet
liefst alleen met hem, vermeed parties, bet ver84

schijnen in het publiek, het ontvangen van be-zoek. Hij vond haar eens, in gedachten verdiept,
neergeknield bij de rose--marmeren bathing-pool,
haar hand willoos neerhangend in het water,
haar oogen verloren in de verte. Hij hief haar
langzaam naar zich op, drukte haar tegen zijn
borst, streek met zijn hand door het warrige
haar, vroeg voorzichtig of zij lets betreurde, lets
ongedaan zou willen waken . Zij wist toch wel,
dat hij zich nergens tegen zou verzetten . Maar
haar gezicht tegen zijn schouder drukkend ont-kende ze hef tig :
-- Neen, o neen . Hij moest dat vooral niet
denken . Zij was volmaakt gelukkig . Zij moest
alleen zooveel impressie's verwerken, in den laatstep tijd, dat hij er niet op moest letten als zij eens
in gedachten verloren was . Hij geloof de in dien
lieven leugen, omdat hij er in wilde gelooven,
omdat hij bang was to verliezen, wat zoo'n
enorme waarde voor hem had en zweeg verder,
haar ontkenning onmiddellijk aanvaardend en
zoo zijn ontwaakten twij f el, zijn achterdocht in
slaap sussend . Hij zag wel, dat zij Milton Howe
zooveel mogelijk ontliep, nadat hij hen een paar
maal, in de studio, heftig gebarend had zien
praten, maar hij vond daarvoor de oplossing in
haar veranderde houding ten opzichte van den
jongen, nadat zij hem eigenlijk eerst to veel van
haar persoonlijkheid had gegeven. Milton zelf
wrokte, als een kind, dat men een stuk speelgoed
ontnomen heel t . Hij was geprikkeld en onhan-delbaar in de studio en een sombere gloed
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smeulde in zijn langwerpige oogen als hij Storm
vanonder zijn neergetrokken wenkbrauwen aanzag. Storm liet hem begaan, behandelde hem met
geduld, overtuigd als hij was, dat, al had deze
loop der dingen een lichten schram in zijn hart
getrokken, zijn weinig diep karakter en de voortdurende aanbidding van andere vrouwen hem
spoedig genezing zouden brengen .

De ,,Sea-gull", Storm's yacht, lag wit--glare
zend, koperblinkend en vlaggetooid voor de trust
van Catalina .
Hij had onder de wuivende palmen, aan de
diep-blauw uitvloeiende zee een withouten pavil-joen laten bouwen, waar de laatste scenes van
„Het Spel met den Dood" zouden worden
gedraaid. En het was den geheelen dag condom
het in de felle zon witlichtende gebouwtje met
zijn breede terras en kleurige bedrijvigheid, een
vlammende levensvreugde, die om hem heen
wervel de als een wil de roes van jeugd en zon .
Overal doken de lenige figuurtjes der girls op in
hun kleurige, nauwspannende badpakjes. Zij
dreven op reusachtige, breedgevinde, gummi zeemonsters in de bruisende branding, lagen onder
helgekleurde parasols in het zilverwitte zand,
dansten met de boys op het houten, vlaggetooide
terras, stonden op de surf--boats achter de snelle,
slanke motorbooten. Het zilverglinsterende
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water stoof our hors bogende gestalten, de lucht
weergalmde van hun juichende kreten .
En Storm f ilmde, f ilmde . Hij nam opnamen op
de ,,Sea-gull", van motorbootwedstrijden, van
dansparties op het terras, avondopnamen onder
het milde schijnsel van de maan, als de zee zilverig-rimpelend naar het lichtende strand
vloeide en de nachtrdonkere palmen breed tegen
den diepblauwen, sterren-f lonkerenden hemel
waaierden . Op het ballet der zeenim f en na was
flu alles gereed . Hij was er blij our . Deze danen
van zon en zee, van kleurige vlaggen, die sloegen
tegen het wijde blauw van den hemel, van jonge .
lenige girls en krachtige, athletisch gevormde
boys, deze nachten van diepblauw en zilver, van
wuivende palmen en zwaar--geurende bloemen,
van zachte hawaian--muziek en dansen, natuur-lijk, dansen zonder ophouden, wares hem een
marteling geweest .
Mady ontghpte hem . . . .
Een steeds groeiend deel van haar persoon-lijkheid gleed, maar al to gewillig, naar Wilton
Howe . Hij had zich onmiddellijk als haar begeleider opgeworpen, hij was onmiddellijk en maar
al to bereidwillig geaccepteerd . Storm had
immers nooit tij d . Dat was haar uitvlucht, waar-mee het voortdurend gezelschap van Milton
werd goedgepraat . Zij zwommen samen, lagers
ores op het strand, dansten in het paviljoen, loin .
terden naar de Hawaian-boys, die in een halves
cirkel our hen heen, voor hen speelden. Storm zag
haar sours den geheelen dag niet . En haar ver-87

houding tot hem verbloeide. Zij lies hem wel
haar hand, maar haar vingers lagen in de zijne
zonder druk, haar mond gleed langs zijn lippen,
bleef rusten, zonder innigheid, tegen zijn wang .
Toen hij haar, zijn wenkbrauwen opgetrokken,
vragend aankeek, ontweek ze :
-- Er is zoo weinig gelegenheid, al die
menschen, die ons kunnen overvallen .
Hij zweeg. Wat hielpen zijn woorden? Wat
hij zei, leek geen waarde meer voor haar to
hebben, werd ontkend, of als overdrijving weg-gelachen .
- Je besteelt me, viel hij op een avond uit,
al dien tijd, al die gedachten, die je aan Milton
geef t. Ik kan niet aan je denken, als ik je voort-durend in zijn gezelschap weet .
Wat een onzin, als ik bij hem ben, zijn
mijn gedachten bijna altijd bij jou .
Ja, ja, zei hij, dat begrijp ik . En bijna had
hij er bijgevoegd : Als de man op den achter-grond zeker?
Maar deze vernedering wilde hij zich zelf niet
aandoen en hij zweeg bijtijds, terwijl zijn oogen
wegvluchtten over de zee, waarop het maanlicht
lag in zilveren scherven . Als zijn geluk . . . .
Storm stond geleund tegen de railing van zijn
yacht, in wit-f lanellen pantalon, witrzij den shirt,
aan den hals open, de mouwen omgeslagen tot
boven zijn ellebogen . Zijn mond, vast gesloten,
streepte als een rechte lijn in zijn gelaat ; zijn
oogen, wat hol, hij sliep ellendig deze laatste
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dagen, en gepijnigd, die niets schenen to zien,
droegen de diepte van een knagend verdriet .
Zijn donkey, aan de slapen wat vergrijsd haar,
trilde in den zwoelen nachtwind .
Mady gleed uit haar hut . In het milde maanlicht stond ze plotseling voor hem . Een soepel,
zilvergrijs toiletje gleed glanzend om haar jonge
gestalte, liet haar hats, haar armen onbedekt.
Een paar rozen gluurden over haar decollete en
bloosden . Waren het zijn rozen? Hij wist het
niet meer. Ze hief haar gelaat naar hem op, terwijl ze haar hand op zijn arm legde . . . .
We gaan voor den laatsten avond, met
z'n alien dansen in het pavil j oen .
Kom je nog ?
Ze vroeg niet : Ga je mee? Ze zei : Kom je
nog? Een phrase. Hij schudde zijn hoofd . Zijn
wijsvinger gleed langs het smalle, zilverglan-zende schouderbandje .
Ik houd er niet erg van, dat je den heelers
avond in de intimiteit van Milton's gezelschap
doorbrengt in dat, om het eens zacht uit to
drukken, meer dan accentueerende toilet .
-- Wat flu weer? Je laat me bijna naakt met
hem in het ballet der nym f en dansen en je wilt
aanmerking makers, als ik in dezen warmers
avond wat luchtig gekleed ga .
Je bent nu niet veel beter dan naakt. Ik
wed, dat je er niets onder draagt .
Hindert het je?
Er was geen teederheid meer in haar oogen .
Een onverschillige bilk .
Zoo weinig," antwoordde hij met een ver-89

wrongen glimlach . Voiles, voiles . Het was wonder
lijk zoo snel als een man, een vrouw in vijandschap tegenover elkaar stonden .
Amuse yourself, my girl, zei hij met een
schamperen glimlach . Toen gleed zijn blik weg,
vluchtte over de wijde, zilverglinsterende zee .
Hij zag haar den valreep of dal -en, in de sloep
stappen. Hij volgde haar maanlicht-omweef d
f iguurtj e, terwij l ze zich naar de kust liet roeien.
Ze zest west gebogen, haar hoof d gesteund in
haar beide handen, haar ellebogen rustend op
haar knieen . Als ze wuif t, zal ik terug wuiven,
dacht hij nog, ten teeken, dat ik niet boos ben .
Ze is nog jong en vol levenslust. Heeft misschien
behoef to om zich to vermaken to midden der
jeugd. En ik ben een oude vermoeide kerel, die
eigenlijk vervloekt dankbaar moet zijn met alles
west hem nog in de handen valt.
Maar ze stapte aan land zonder ones to kijken .
Een witte gestalte trad uit den vlammenden
lichtschijn van het a giorno verlichte paviljoen,
liep haar tegemoet . Milton! Ze versnelde haar
tred, hief haar hand ten groet, schreed begeerig
in zijn richting. West achter haar lag had geen
waarde meer voor haar . . . .
Storm staarde, droomverloren, naar het eiland,
dat blauwig rees uit de zilveren zee . De gedachten wervelden, niet to beheerschen, tusschen zijn
slapen . Mady. Milton . Zouden zij? . . . . Hij ver.wachtte het ieder oogenblik . De jongen was
onweerstaanbaar . En Mady liet zich veroveren .
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Het was walgelijk, maar wat deed hij er tegen .
Ze zag niet zijn holle leegheid, zijn weergaloos
egoisme, ze was gevangen in het net van zijn
knappe uiterlijk, zijn sensueele minnaarsblik, zijn
charmante manieren en zijn sentimenteele liedjes
in het maanlicht, waarbij hij zich zelf op de
guitaar begeleidde . En zijn houding tegenover
hem, Storm, was er een van verholen triomf .
Hij kon hem over Mady's hoof d aankijken met
een glanzenden blik, alsof hij hem toe v ilde
roepen : „Daar gaat je lady, Sir!" Storm nam er
geen notitie van, deed alsof het hem onverr
schillig lies. Hij f ilmde, f ilmde . Mady. Milton .
Ze waren prachtig, dat moest hij toegeven . Voor
zijn oogen rees weer het dien middag gef ilmde
ballet der Najaden . Hij zag Milton weer, prach
tig als de jonge zeeman, die met zijn blanke boot
landde in den blauwig schemerenden grot .
omstuwd door een golf van dartele Najaden .
Hun prachtige lichamen glansden in hun witzijden maillots. Zij drongen dansend om hem heen .
Wie was deze knappe zeeman, in bet glanzend
witrzij den matrozen-costuum, met het donkey-golvende haar, en de langwerpige f luweeligdiepe oogen? Hun handen, met aarzelende gebaren, gleden langs zijn armen, zijn Karen . Zij
voerden hem in triomf voor bun koningin .
Mady, omgeven door haar Najaden, wachtte
op haar troop, een reusachtige oesterschelp, die
rees onder een hemel van glinsterende druip.steen. Tegen het regenboogglanzende fond
teekende zich haar zacht-rose als van poeder
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blank--overdonste gestalte, in den eenigen tool
van matglanzende paarlen. Zij omsloten haar
voorhoof d, vlochten zich in breede strengen door
bet donkey omhooggolvende haar, gleden in een
vierdubbel snoer om haar kin, bedekten, Cirkelend haar borsten, vanwaar een dubbel snoer
daalde naar een gordel van paarlen, die om haar
lenden Bleed en een regen van ritselende paarlen
viel van den gordel langs haar naakte beenen,
waarvan de sierlijke voetjes in hooggehakte,
paarlengetooide schoentjes staken .
De jonge zeeman, in plotselinge lief de ontbrand, knielde peer . Zij trad van haar troop,
Bleed langzaam naar hem toe . Zij dansten,
mimeerden hun verlangen, hun aarzeling, hun
extase, hun overgave . Hij droeg haar, in voor-genomen vlucht, een rozig-blanke proof onder
den ritselenden, zilverglanzenden tool der
paarlen.
Maar voor hen rees, hoog en machtig, de oeroude gestalte van God Neptunus, zijn goedig
zeemanstronie verstard in woede in de slierende
omlijsting van zijn wierachtig haar en baard .
Hoe, zijn slanke Najadenrkoningin, die hij altijd
tersluiks met een verlustigd oog gadesloeg, als
zij baadde in zijn hoogropstuivende, zilverspattende golven, zou hem ontstolen worden?
De jonge zeeman deinsde terug voor de
dreiging van zijn geweldigen drietand, en zijn
vurig begeerde proof Bleed langzaam uit zijn
armen.
Maar, in list, danste zij flu voor den ver92

toornden zeegod, de ritselende, zilverglanzende
paarlen in wilden wervel om haar lenige, rozig-blanke lichaam . Zij klom in den drietand, vleide
zich tegen zijn breeden, ruigen borst, streelde
zijn lange golvende baard, totdat zijn verstard
gelaat ontspande en hij proestte van den lack .
En van zijn verslapte aandacht maakte zij gebruik om, behendig, to ontglippen, to ontvluchten
met den jongen zeeman, hun gestalten nauw
aaneengedrongen, den ouden zeegod achter-latend in ontnuchterde verbazing, terwijl een
lange rij naakte Najaden, in lachende bespot'
ting, om hem heen dansten . . . .
Storm herinnerde zich, een ontroerden g1im-lach om zijn lippen, die bekoorlijke fantomen, die
zich aan hem opdrongen, Milton, Mady .
Zij waren prachtig geweest, prachtig van
vlammende jeugd, en wat had hij gelachen om
den boy, die in overmoed, over zijn schouder,
tot den teleurgestelden zeegod geroepen had :
Ha, ha, ha! Tu es cocu, monsieur le maire .
Milton! Hoe kon de jongen, dien hij gemaakt
had tot wat hij was, zijn egois-me zoo ver drijven,
dat hij . . . . En Mady . Hoe kon zij hem zoo
verloocl1enen, dat zij . . . . Ah . Zij rukten zijn
hart uit zijn lichaam . . . .
Hij bedekte zijn oogen met zijn hand, drukte
zijn duim, zijn vingers tegen zijn slapen, die
klopten, gloeiden van een weee pijn . . . .
Een donkere gestalte gleed naast de zijne .
Yvette . Zij drukte haar wang tegen zijn arm,
haar stem gesluierd van ontroering, vroeg :
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-- Tu souf f res?
Hij lichtte zijn hand van de railing . Een stille
bekentenis van onmacht . Toen wendde hij zijn
gelaat naar haar toe, vroeg, dof
Pourquoi ne danses-tu pas, toi?
Ze hief haar gelaat naar hem op . Een diepte
viel in haar oogen, een beving trok door haar
vlammenden mond.
Nous sommes pareils, maitre . Je vous
comprends si bien . Mais it f aut un coeur approf ondi, cruellemant blesse peutretre pour ne pas
gacher la beaute immense de cette nuit par un
amusement banal .
Hij knikte, verloren in gedachten . Hoe vreemd
was het leven . Hier was Yvette, een jonge
vrouw, mooi, talentvol, prachtig van diepte en
zij liet hem onverschillig . Zijn gedachten, zijn
verlangens, zijn hart gingen uit naar die andere
vrouw, die hem vergat, hem verloochende, daar
ginds in dien vlammenden wervel van wuf t, leeg
vermaak . Het leven was walgelijk goor en rot .
Den verderen avond stond hij geleund over
de verschansing, zijn oogen brandend en strak
gericht op het vlammende paviljoen . Vlagen
jazz-muziek woeien om zijn hoof d . God, die
tergende deun van de muziek . Dat wuf te, ziellooze vermaak . Hij zag het kleurig deinen van
dansende gestalten . Mady ; zij was daar met
Milton, lachte, flirtte, terwijl hij hier . . . . Een
oogenblik dacht hij er over de heele boel stop
to zetten, het paviljoen in elkaar to laten slaan,
en order to geven om nu vannacht nog op to
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breken . Maar hij zag er onmiddellijk weer vanaf.
Wat zou hij er mee bereiken? Een hoop onkosten
voor overwerk . En Mady zou hij er niet mee
terugwinnen . Dus . . . . Hij maakte een machteloos gebaar met zijn hand en, een grimmigen blik
om zijn mond, staarde hij met dooden bilk, onaf-gebroken naar het pavii j oen . . . .
Plotseling diepte een viam in zijn oogen . Een
boot gleed uit het stuivende licht, trok een w-itschuimende wig in het nachtdonkere water .
Ready stond er in, recht overeind . Het glanzende
maanlicht gleed om haar slanke gestalte . Zijn
hart sloeg luider . Nu stond ze naast hem . Haar
parf um wolkte om zijn hoof d . Ze was bleek .
Haar oogen diepten, peilloos . Haar mond was
een lokkende vlam. Het wild goivende haar
silhouetteerde zich donkey tegen den blauwlichtenden hemel . De f onkelende sterren dansten
er tusschen . Haar stem kionk zacht, als gesluierd .
-- Heb je hier den heelen avond gestaan?
Ja . . . .
Waarom?
-- Ik was moe . De milde rust van den nacht
doer me goed . . . .
Het was wonderlijk hoe verteederd hij was in
haar tegenwoordigheid . Aile bitterheid leek uit
hem weggeweken . Hij stak zijn hand uit . Met
een aarzelend gebaar liet zij haar hand glij den
in de zijne . Ze lag daar, onverschillig, zonder
druk. Een dood gebaar . Haar gelaat van hens
afgewend, staarde ze weg over de wijde zee.
Is er jets? vroeg hij .
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Ze zweeg . Alleen haar oogen, groot van wanhoop, gleden in de zijne . Angst wervelde door
zijn gansche wezen .
Maar zeg dan lets, drong hij aan .
Zwijgen . Haar mond beef de .
Hij kwam haar tegemoet .
Houd je niet meer van me?
O ja, ik houd van je, zooals ik altijd van
je gehouden heb . Maar ik heb . . . . God, Sid,
Sidney, ik heb Milton lief . . . .
De woorden zweepten zijn gezicht . Zijn oogen
vernauwden, een pijnlijke trek groef de zich om
zijn mond . Het was of alle levee uit hem weg-trok. Hij zag Mady . Haar gelaat danste voor
hem, een wit masker, waarin haar fluweel-zwarte oogen zweef den . Hij zag de rimpelende
zee, waarop het maanlicht lag in zilveren
scherven, de wuivende palmen, het kleurig
vlammende paviljoen . Het drong niet tot hem
door. Het was of hij er buiten stond . Er was
niets dan die alles beheerschende, doodende ge'
dachte, dat Mady hem verstooten had, op zij
gezet voor dien . . . . Een wilde woede golf de
plotseling in hem op . En met een snijdend gebaar
zei hij, hef tig :
„Jij, jij . . . . Met dien melkmuil, met dien zesen twintigjarigen vlegel . Jij, die me bewonderde,
zooals je zei, die teg en me opzag, jij last je in
een paar weken veroveren door dien lonkenden
lief deslummel, die bij gebrek aan woorden het
weee gejengel van zijn viool op je loslaat . Ah! `
Hij streek wild met zijn hand langs zijn voor
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hoof d . Die vernedering was niet to dragen. De
gedachten joegen, niet to beheerschen door zijn
hoof d . Hij zag Mady als door een mist . De roode
vlam van haar mond . Haar mood, die hem kuste,
woorden van liefde fluisterde en die flu open-bloeide voor een ander . Haar blanke lichaam,
dat glansde tusschen de diep uitgesneden, parelr
grij ze zij de van haar toilet, dat hem toebehoord
had, dat in wellust gegloeid had in zijn armen en
dat zij flu beloof d had aan Milton . Hij keek op
haar neer, zijn gezicht verwrongen van ontroering, een gewonden blik in zijn oogen, een
schamperen trek om zijn neergetrokken mond .
Maar was dan alles een leugen, je
woorden van liefde, je teederheden, je belof ten?
Was jij het niet, die one, een week geleden flog,
zei, dat je je het leven niet kon indenken zonder
mij, dat je trotsch was op mijn liefde voor je,
dat je altij d, altij d van me wilde houden? Was
jij dat niet?"
Ze legde haar hand op zijn arm . Ben sluier lag
over haar diepe oogen ; terwijl ze sprak rolden
de tranen onophoudelijk over haar wangen .
-- God Sidney, trek het je niet zoo aan. lk
ben dat niet waard . Ik heb dat alles gesproken,
wat je zegt en in waarheid . Ik hield van je, ik
houd flog van je, ik weet zeker dat ik altij d van
je zal houden, ik bewonder je, ik vereer je . Ik
heb alleen gefaald in mijn gevoelens, Sidney . lk
wist niet, dat er een verlangen was, een dood-gewoon menschelijk verlangen naar een ander
dat met al die gevoelens voor jou niets to waken
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heef t en dat toch, in zijn eenvoud, sterker is .
Vergeef me, Sid, als ik je pijn doe. lk voelde
me tot Milton aangetrokken, onmiddellijk, van
den eersten avond af, dat ik hem z ag. l k weet
niet waarom, er was geen bijzondere reden voor ;
ik vond het niet eens prettig een ladies-man als
hij . Maar het was er, ik kon er niet tegen op .
Wij zagen elkaar toen veel . Hij sprak mij van
zijn lief de . lk was geboeid, maar ik wilde hem
nog niets belooven. Toen kwam jij, Sidney, je
was in het leven als in de studio, je eischte me
voor je op. lk vond, dat je recht had op mijn
lief de, na alles wat je voor me gedaan had. lk
heb Milton toen opgegeven . lk dacht, dat hij me
spoedig vergeten zou . Het is niet zoo geweest .
Hij trok het zich erger aan dan ik verwachtte,
hij zei, dat hij me niet zou kunnen vergeten, mij
niet wilde opgeven. lk heb hem toen gemeden.
lk wilde van jou_houden zooals ik je gezegd heb.
l k hield ook van j e. l k kon sours alleen mijn verlangen naar Milton niet onderdrukken . Het
maakte me stil. l k was bang our hem to ont-moeten. Bang voor mijn opvlammend verlangen,
terwijl ik toch aan den anderen karat gelukkig
was in mijn leven met jou. lk heb mijn lief de voor
jou nooit als een offer, nooit als een moeil ij ken
plicht beschouwd . Het leek alles vanzel f sprekend
en goed . Hierin begrijp ik mezelf niet, Sidney .
Maar deze laatste week. lk kon het niet langer
voihouden . lk werd meegevoerd als in een maal
stroom . lk ben misschien ongevoelig voor je
geweest . Maar ik kan niet huichelen, niet liegen .
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Sid, Sidney, last me gaan. Misschien zal ik
ongelukkig worden, misschien zal ik er berouw
van hebben . Maar ik kan niet anders . Alles wat
in me is wordt getrokken, als met onweerstaanbare handen, naar Milton . Ze zweeg. Haar beide
handen lagen op zijn arm . Haar geheven gelaat
lichtte, intens bleak, in hat milde maanlicht .
Tusschen haar gesloten oogleden door parelden
de tranen . Haar lippen beefden .
Het is goad! zei hij mat . Je kunt doen wat
je wilt, ik kan je niet bij me houden als je hart
van een ander is . Morgen ga ik naar Hollywood
terug . Ik zal jullie contract verbreken . Jullie moat
dan maar zien, dat je ergens anders onder dak
komt. De „Paramount" misschien . Zij hebben al
eens naar Milton gevischt . En anders maar
,,free-lancing" . En als je terug wilt, ik ban er
altij d nog, Mady .
Ze hief haar oogleden . Een peillooze diepte in
haar oogen, staarde ze naar zijn strakke gelaat .
Sidney, fluisterde ze, Sidney, je bent zoo
grout in alles.
Ze boog haar hoof d, kuste plotseling zijn
hand.
Maar hij trok die terug, schudde langzaam
zijn hoof d .
Neen, niet maar, zei hij zacht .
Toen wendde hij zich om, liep hoop opgericht
naar zijn but onder de brug . Maar voor de deur,
den knop reeds in zijn hand, bleef hij staan .
Neen, niet in die kleine benauwde ruimte . Hij zou
hat niet uithouden . Zwaar leunde hij tegen den
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witten wand, een gepijnigden trek om zijn mond,
een naar binnen gekeerden blik in zijn oogen .
De nacht vergleed . De sterren doof den. In
het oosten, smeulend rood, daagde de nieuwe
dag . Een dag, die leeg zou zijn als alle komende
dagen. Een dag, waar niets meer achter 1a9, au
Mady . . . .
IVlady, een verklonken naam in zijn leven, een
verbloeide teederheid .
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Iv.
Uit het huffs in Hollywood leek alle leven ge
weken en de drie dagen van rust, die Storm er.n
doorbracht, voordat hij voor de opname van
,,Carminoori, princess of the East" naar de
Yuma-woestijn zou vertrekken, waren hem een
marteling . De kamers, de pergola, de tuin waren
vol herinneringen . Overal vlamde voor zijn oogen
het beeld van Mady's slanke gestalte . Hij zag
haar in de slaapkamer voor haar toilettafel, in
haar geel-zijden pyama, haar amen geheven,
terwijl ze vergeefs trachtte het wild omhoog
golvende haar tot een minder voyant kapsel to
dwingen en zij bong zich achterover, naar hem
toe, voor een lief kozing . Zij zat in de sun-parlour
tegenover hem aan het ontbijt . Hij kon sours, zijn
gedachten verloren in het verleden, plotseling
zijn hoof d opheffen, op het punt iets tegen haar
to zeggen, haar iets to vragen . Maar dan viel
plotseling het doodende weten in hem, dat zij
uit zijn leven verdwenen was, een ander toebehoorde en het geliefde beeld zonk weg, een kille
leegte achterlatend . Zij bong zich over hem heen
1 01

onder de bloemen-overgolf de pergola. Haar
oogen glansden boven hem, haar wang lag tegen
de zijne als een f luweelen bloembad . Hij zag
haar in haar nauwspannend wit-zij den badcostuum, hoop opgericht op het rose marmer van
de bathing-pool, haar armen gestrekt boven haar
hoof d. De verlief de zon danste om haar golvende
gestalts, glinsterde in het water, dat van haar
armen, haar schouders droop . En zij lisp naast
hem, haar hoof d achterover geleund tegen zijn
schouder, in den nachtstillen tuin . Het maanlicht
gleed bevend over het glanzende marmer, de
wind golf de omhoog in de verdonkerde boomen ;
neerhangende takken, beladen met wolken rose
en witte bloesems, deinden om hun hoofden ; als
purpere f larden hingen de bloemen der rhododendrons in de dieprgroene struiken . Hij hield
Mady inn zijn armen, een blanks, wit--vleugelende
magnoliarbloern . Haar oogen donkerden als het
f luweelen hart van violen, haar mood was als
een dieproode anjer . Zij vlamde in den nacht als
een garve bloemen .
En er waren zoo veel schrijnende souvenirs .
Hij vond over het Chineesche schist in de slaapr
kamer een zachtblauwe kimono getooid met
zilveren crysanth--motieven . In de soepele, glanzende zij de wolkte nog haar parf um . Een paar
zilverbrocaat schoentj es stonden in de glanzendwitte yacht voor den toiletspiegel . Een vergeten
zakdoek lag verfrommeld in het hoekje van een
bergere . In de zij den kussens op de Chesterfield
van zijn study teekende zich nog de indruk van
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haar lichaam . Hij staarde, bij het openslaan van
een boek, dat zij hem eens gegeven had, ontroerd
naar het hooge, energieke handschrif t : „Voor
Sid, van Mady" .
Na al die opvlammingen van Mady's aanwezigheid in zijn huffs, viel de leegte dieper in
zijn hart . Hij dwong zich niet aan haar to denken,
werkte overdag aan het scenario, de teekeningen
voor „Carminoori, princess of the East", lies
s avonds de assistent--directors komen om de
details van de film to bespreken ; hij woonde, den
laatsten avond voor hun vertrek, met Yvette in
het Capitol Theatre in Los Angelos de openings-voorstelling bij van „Het Spel met den Dood" .
Het publiek was opgetogen, bracht hem een
ovatie en Yvette kreeg een prachtige tuil mauve
orchideeen. De voorstelling was hem een marte-ling. Hij kon de film droomen, staarde in het
donkey van de zaal en verwachtte iederen keer,
bij het aangloeien van het licht, Mady to zien
met Milton . Maar zij kwam niet en de avond
vergleed als alle avonden, een vlammend beeld,
dat aan hem voorbij trok . Hij stond vereenzaamd
buiten het leven .
En dan was er die geschiedenis met Warner .
De boy kwam den tweeden avond, bleek, met
holle oogen, een gepijnigden trek om zijn mond,
die wat gezwollen stond in het vermagerde ge .'
laat. Hij viel neer in den diepen club f auteuil
tegenover hem en met een wanhopig gebaar zei
hij, opgewonden :
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1k kan niet mee, Sir, naar de woestijn . 1k
ben ziek.
Storm keek hem strak aan, een mat glimlachje
om zijn lippen .
Dan zal ik je morgenochtend door den
dokter laten onderzoeken .
Vertrouwt U me niet?
Een rustelooze blik dwaalde door zijn oogen :
Dezen keer niet, my boy .
Waarom niet, Sir?
Daarom niet.
Hij greep plotseling Warner's pols, rukte zijn
moues omhoog . Op zijn onderarm stipten, hier
en daar, blauwig--roode litteekens .
The syringe eh? viel Storm uit, „drugging,
that's your illness. Een van die zwakkelingen,
die voor een paar uur vergetelheid, hun carriere,
hun gezondheid verwoesten . Moet je den zel f den
weg op als Wallace Reid, een vroegen dood?
De jongen maakte een wildrafwerend gebaar .
Het kan me niet schelen . U kept de hel
niet, waarin ik leef, Sir.
Zijn stem klonk heesch, zijn oogen vertroebelden. Hij sloeg zijn handen voor zijn gezicht . Zijn
mond beef de .
Storm legde zijn beide handen op zijn schou-ders, drukte hem zacht achterover in den diepen
fauteuil.
Wat is er dan, mij n jongen? Kan ik je niet
helpen? Heb je geld noodig?
Warner schudde zijn hoof d, dat rustte tegen
de rugleuning van den stoel erg hij sprak met
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gesloten oogen, terwiji zijn handen, nerveus,
gleden om het uiteinde van de armleuningen .
1k kan niet tegen bet leven op, Sir . Het
maakt me krankzinnig, bet drukt me dood.
- Onzin, my boy . jij met je talent, met een
prachtige toekomst voor je in de filmwereld, bent
een van de weinigen, die onafbankelijk tegenover het leven kunnen staan .
Warner staarde Storm aan, een ontmoedigden
glimlacb om zijn mond, een sombere vlam
brandend in zijn oogen .
- Het is juist de filmwereld, die me gemaakt
heeft tot wat ik ben, een nerveus wrak . . . .
Hij zweeg even, streek met een trillende band
fangs zijn voorboofd . Toen vroeg bij plotseling :
- Wist U, dat ik getrouwd ben?
Storm scbudde zijn hoof d .
- Neen, natuurlijk weet U dat niet. Het is
in bet diepst gebeim gebeurd . En wij moesten
het altijd gebeim bouden . U begrijpt we!, een
van die belachelijke contracten . . .
Storm dacbt plotseling aan de scene, dien
avond in bet Ambassador's tusschen Milton en
Warner .
- Myrtle Manners? vroeg bij .
Warner knikte .
- Now, that isn't so bad a bussiness, I should
think, zei Storm schertsend .
- I wished it wasn't . But it is . Dit huwelijk
maakt me krankzinnig, drijft me naar de cocaine,
naar den drank, en God weet wat nog meer .
Een wanbopige blik dwaalde door zijn oogen .
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Hij maakte een hulpeloos handgebaar in Storm's
richting en sprak heftig :
U weet wie ik was, Sir, een krantenjongen,
en arme schooier. Ik leef de van tien shillings
in de week op een dakkamertje . Er was niets in
mijn leven dan ellende, geen vreugde, geen
vrouwen, niets . Ik hield niet van het slag meiden
uit mijn omgeving, en de luxe-'vrouwtjes, die ik
zag bij het uitgaan van een theater, aan het
station, hielden niet van mij, waren onbereikbaar, leken wezens uit een andere wereld . Ik
leefde zoo voort . La misere noire . Als de oorlog
niet gekomen was, zat ik er misschien nog in .
Maar in dienst werd ik langzamerhand mensch .
1k kreeg de sergeantsstrepen, de luitenant gaf
me boeken, ik studeerde . En mijn eerste verlof,
vier dagen in Parijs, was een openbaring . Ik zag
de muses, ik zag 1Vlonmartre, de cabarets, de
revues, de cinema's ; bet was overweldigend. En
de vrouwtjes waren niet langer onbereikbaar.
Een Tommy was een gezocht voorwerp in die
dagen, Sir. Het was als een benevelende roes .
En die, terug in de loopgraven, in de eerste
dagen een vreemde uitwerking op je had . Het
leek of je banger voor den dood was, nu je de
vreug den van bet leven badt leeren kennen . Telkens zag je je zel f in een vlammend beel d uit je
verlof . En je droomde van zoo'n luxervrouwtje,
dat alleen van jou zou zijn . Damn the whole
blooming bussiness . 1Vlijn wenscb is in vervulling
gegaan. lk heb mijn luxervrouwtje . Myrtle
Manners, the world's greatest vampyre . Great
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Scott, wat ben ik trotsch geweest, Sir, toen zij
me accepteerde. Myrtle Manners, de vrouw van
Warner Castle, leading--man for Mr. Sidney
Storm, exrkrantenjongen, sergeant en stoker op
een vrachtboot . Mijn geluk heef t niet lang ait duurd. Ik was voortdurend in een helschen angst
om haar weer to verliezen . Een niet to bedwingen
onrust werviel me als zij naar haar studio ging .
Wie zei mij, dat zij geen plezier schepte in de
lief koozingen van haar leading-man? Als ik ,,on
location" moest, had ik geen levers . Neem nu
dezen keer. Ik moet zes weken met U de woestijn
in. In zes weken zal ik haar niet zien . Weet ik
met wien ze in dien tij d luncht, dineert, lacht,
danst, flirt? Een vrouw als Myrtle is eigenlijk
het eigendom van de heele wereld . Als ze in
Frisco komt, in New-York, acht iedereen, die
het betalen kan, zich gerechtig d haar een diner
aan to bieden . En zij schijnt er nog behagen in
to scheppen ook . Zij last zich aanbidden, luistert
naar het belachelijke gestamel van al die hansworsten met de grootst mogelijke belangstelling
en verdedigt dat walgelijke gedoe nog met een
beminnelijken glimlach . En dan beweert ze, dat
ze heelemaal van mij is . Some love! En alsof ze
weer in wat voor gemoedstoestand ik verkeer,
vraagt ze elken dag in vollen ernst : Are you
happy, my boy?
Happy. I should say! En als ze met hun
conf identies beginners is het alsof de wereld om
je heen in elkaar stort. Ze kunnen nergens ge•weest zij n, in Parij s, aan de Riviera, of ze hebben
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er een aanbidder gehad, met wien ze op de meest
geraf fineerde en gewaagde wijze hebben geflirt .
Het heeft natuurlijk niets beteekend, het had niet
de minste waarde voor hen, het was surrogaat .
Ik ben de ware . A1s ik ooit een opvolger krijg,
is hii natuurlijk de ware en word ik bij bet
surrogaat ingedeeld . Charming life. A bit rotten.
Maar ik heb er genoeg van . Ik houd het niet
langer uit, ik ga er mee naar de hel, Sir . . . .
De boy zweeg . Zijn oogen stonden gepijnigd,
een nauwelijks bedwongen ontroering schokte
om zijn mood .
Storm keek hem aan met een door medelij den
verzachten bilk. Poor boy. Een eenvoudige, op-rechte ziel, verward in een net van societyleugens. En op kalmen toon zei hij
My boy, je moet de dingen niet zoo hoog
opnemen. En vooral, verlang niet to veel van de
vrouwen. Just take what's falling into your hands
and laugh . En bovendien, wat zou een vrouw als
Myrtle er aan hebben om to beweren, dat ze je
lief heef t, dat je ailes voor haar beteekent, als dat
niet zoo is . En last die honderd andere kerels
voor wat ze zijn . Als jij een prachtigen barzoi
ziet met een hoop straathonden er achteraan,
heeft die barzoi dan minder waarde voor je? En
ais ze jou verkiest boven die honderd anderen,
is dat dan geen bewij s, dat je de ware bent? Je
moet beginners met eikaar to vertrouwen . In de
f ilmwereld in de eerste plaats . Zij ligt in de
armen van een leading-man . Jij ligt in de armen
van een leading-lady. Ze moet van jou dus ook
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maar aannemen, dat je dat onverschillig last . En
last het verleden rusten. Je hebt er geen recht
op. Vraagt ze jou naar je verleden?
-- Er is in mijn leven nooit lets geweest, dat
ook maar eenige waarde had, vie! Warner uit .
Dat neem ik dadelijk aan, my boy . Jou
omstandigheden zijn dan ook al zee- uitzonder ,lijk geweest . Maar last er nu eens lets geweest
zijn in haar !even, dat een betrekkelijke waarde
voor haar had . Wat dan nog? Wou jij liever,
dat ze op mannelijke wijze met den eersten
den besten meegegaan was en als close-up
gezegd had :
1k thank you for your favors?
Dat is natuurl ij k nonsense. M aar al s je
zooals ik in een apes beheerschende lief de tegen-over een vrouw staat, dan hinders je de interesse,
waarmee ze tegenover de avances van den een
of anderen idioot gestaan heef t :
Luister eens, my boy. De lief de is nu een-maal het jachtterrein der vrouwen . Of ze flu
movie-actress zijn of bewaarschoolronderwijzeres
in een van God verlaten gas ergens in de Rocky
Mountains, als er een gentleman is, of was er
in een ver verwijderd verband mee staat, dan zijn
ze daar inwendig door gevleid . Ze beschouwen
dat als een hulde aan hun vrouwelijke charme,
vinden dat ze er mee- waarde door krij gen,
misschien we! voor jou . Kijk er met een min-achtend g limlach j e op nee-, my boy, en bewaar
je zelfrespect . Als je vrouw je bedriegen wil,
houd je haar niet tegen met je drugging and
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drinking . just take what's falling into your
hands and laugh. Wat daarna komt kun je altij d
nog oprooken. Maar kleineer je niet van to
voren. Het dient nergens toe en geef t je alleen
maar wat wal ging van jezelf. Buck up, my boy.
En morgen gaan we voor zes weken naar
Arizona en laten de ladies voor wat ze zijn .
Warner stond op.
Ik wou, dat ik er met de zelfde onverschilligheid over kon denken als U, Sir . 1Vlaar
misschien is mijn persoonlijkheid niet zoo grout
als de Uwe .
-- Zij zal nog to jong zijn, my boy ."
-- Possible, Sir. But being the husband of
the world's greatest vamp gives you the impression of being vamped your whole blooming life .
So long, Sir.
Hij liep met een onwillig gebaar van zijn
schouders de marmeren trap of en verdween in
de schaduwean van den nacht .
Storm keek hem na, een peinzenden blik in
zijn oogen . Een lichte angst om Warner trok
door hem heen. Als de boy in zijn geprikkelde
stemming maar geen wanhopige dingen deed.
Als er een vrouw in bet spel was! Damn,
vrouwen! Wat brachten ze met haar onberekenbare karakters, waar ze zoo nu en dan zel f
niet uit wij s konden worden, niet een hoop
ellende in de wereld . Zoolang je er onverschillig
tegenover stond was alles goed, maar o wee als
ze een wat belangrijker rol in je leven gingen
spelen.
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just take what's falling into your hands
and laugh . Dat was de juiste opvatting . Hij glim.lachte schamper. Hij had mooi praten . Words,
words! Jengelde hij niet zelf al dien tijd om
Mady? Mady, die nu tegen een ander lachte,
zooals ze tegen hem gelachen had, die nu een
ander kuste zooals ze hem gekust had, en zich
flu uitkleedde voor een ander met dezelfde ge^baren, dezelfde belof to in haar oogen als voor
hem? Bah . Damn the women! Hij draaide zich
om en liep het huffs binnen, een schamperen trek
om zijn vastgesloten mond .

ill

V.
Storm trail uit zijn tent in het bleek-gouden
schijnsel van den jongen morgen . De woestijn
golfde, rose, naar den verren horizons, de hooge
palmen waaierden, zacht-groen tegen den nog
seer-blauwen hemel. Hun breed neerhangende
bladeren deinden aarzelend op de milde morgenkoelte, die langs de smaragden oase streek en
het kristallen water van het zilver--glanzende
meertje droeg een f lauwe rimpeling . Dit was het
eenige dragelijke uur van den dag, dat een weldadige herademing was na een schroeienden dag,
een diep-zwoelen nacht . Hij leunde tegen den
puntig geschubden stam van een palmboom, lies
den streelenden wind door zijn haar wervelen .
Zijn zongebrand gelaat, vermagerd, strak, leek
het bronzen prof iel van een medaille . Zijn blik
Bleed naar de bedrijvigheid van het ontwakende
kamp. Een f lauwe glimlach zweef de een oogenblik om zijn mond . Smart fellows waren het
allemaal . Zij maakten van hun eentonig verblij f
in de woestijn was zij konden, hadden het uitgestrekte kamp overal met de vlaggen van hun
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verschillende nationaliteiten getooid . Hij zag
kleurig golvend tegen het wijde blauw van den
hemel de „Stars and Stripes" de „Union jack",
de Fransche en de Hollandsche driekleur, voor
Yvette's tent en de zijne . Het had haar getrof fen,
dat de beide vlaggen, met het eenige verschil
der verticals en horizontals banen, in hun een-voud eigenlijk gelijk waren . En hij dacht met een
aarzelenden glimlach aan haar woorden, terwijl
ze, een peinzende uitdrukking in haar langr
werpige, f luweelen oogen, naar de twee naast
elkaar wapperende vlaggen had gekeken :
J'aime ca, nos deux drapeaux, presque
pareils, Fun a core de l'autre . On dirait que leurs
couleurs se joignent ."
Hij had haar aangekeken, zijn linker wenk-brauw vragend opgetrokken in het donkey ge-bronsde voorhoof d . Een vage uitnoodiging?
Maar haar oogen rustten, blank in de zijne . Als
zij een bedoeling had gehad met haar opmerking,
gaf zij zich niet verder bloot . En in wrevel tegen
dien twij f el, zei hij, quasirschertsend, maar zijn
gelaat strak, zonder glimlach :
- Oui, si, dans l'obscurite, je me tromps de
tense, it ne f aut pas m'en vouloir .
Om de situatie toen niet pijnlijker to waken,
was hij, een sigaret opstekend, langzaam wegr
geschreden . Yvette! Hij sprak graag met haar .
Er ging zoo'n weldoende rust van haar uit, zij
had voor alles zoo'n intense belangstelling, mists
het oppervlakkige, de neiging tot f lirten, die
vrouwen in haar conversatie gewoonlijk ken8
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merkten, was in een woord „a real pal" . Hij kon
sours uren met haar zitten praten, in den stervenr
den avond, voor zijn tent, over Parijs, het
Fransche tooneel, de Fransche f ilmproductie,
vertelde haar, dat hij plan had Edmond Rostand's
„La Princesse lointaine" to verf ilmen, besprak
een mogelijke rolverdeeling . Zijn wervelende
gedachten kwamen tot rust in haar tegenwoordigheid, hij vond in haar kalme, zel f bewuste
persoonlijkheid steun voor zijn hopeloos verspreid liggend innerlijk . Hij wist haar sympathie,
stelde haar oprechte vriendschap op hoogen
prijs . Tot hij nu gisteren tot de ontdekking
kwam, dat zijn verhouding tot haar niet zonder
begeerte bleef . Hij had, bij een van de opnamen
in de schroeien de hitte van de woestij n, Warner
een scene voorgespeeld . Hij was den heelen dag
in touw geweest ; zijn gelaat gloeide, zijn slapen
klopten. En plotseling, terwijl hij zijn arm our
Yvette's schouder leg de, haar huid koel en
fluweelrzacht tegen zijn hand voelde, rees dat
vlammend verlangen in hem op, haar in zijn
armen to houden en zijn gloeiend gelaat tegen
haar koele, matrblanke borst to drukken . De
gedachte joeg een wilden wrevel in hem omhoog .
Hoe was dit in 's hemelsnaam mogelijk, terwijl
Mady's verraad als een rauwe wonde in zijn hart
lag? Of was het juist dit verlies, deze wanhopige
of gronddiepe eenzaamheid, die hem meer dan
anders deden verlangen naar wat vrouwelijke
teederheid en vertroosting? Hij wist het niet meer .
Hij beheerschte zijn persoonlijkheid niet . Door
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een starre houding die Yvette verwonderde,
trachtte hij zich zel f in de hand to houden . Hij
vermeed haar het verdere gedeelte van den dag . . .
Door de diepe morgenstilte luidde de bel
voor breakfast . Hij begaf zich langzaam naar
den mess room, zette zich met een korten groet
aan het hoof deinde van den langen taf el . Zijn
gelaat stond strak, ingevallen, diepgebronsd,
boven bet witzij den, aan den hals wij dopers shirt .
Hij at zwijgend en weinig, voelde Yvette's
oogen vragend op hem rusten . Hij ontweek haar
blik. Warner, die naar Hollywood terugverlangde, vroeg :
Denkt U hier nog lang to f ilmen, Sir?
Nog drie weken, als er geen zwakke
scenes zijn, die ik over wil draaien . Zwakke
scenes! Hij was er vervloekt bang voor . . . .
Van den aanvang of had over de verf filming
van „Carminoori, princess of the East" een
zekere matheid gelegen, die in de eerste plaats
aan hem zelf to wijten was . Hij had, na alles wat
er den laatsten tij d gebeurd was, dat inspanr
nend-groote werk niet moeten beginners . Hij
miste de physieke „fitness", de geestdrif tige
stuwkracht, die hem anders eigen was . De voor-bereiding van de film alleen al, bet bouwen van
de Oostersche stad, de inrichting van bet kamp
met zijn bonderden tenten, zijn twee electrische
installaties, waterleiding, bospitaal, mess-room,
badinrichting, had hem doodelijk vermoeid . En
hij had voortdurend met tegenspoed to kampen,
die hem dagenlang tot werkeloosheid dwong .
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De inwendige, sprookjes-achtige, weelderige
decoraties van Carminoori's paleis - er was een
reusachtige zaal met glanzend, zwart marmeren
vloer, zeegroen--porhyren wanden en verguld
smeedwerk - duurde een week langer dan hij
berekend had ; zijn olifanten, die hij van ,,Universal" geleend had, arriveerden to last ; hij had door
de schroeiende hitte onophoudelijk zieken, waaronder na een week, zijn beste cameraman, die
met een zonnesteek bet hospitaal in moest, waar
de dokter en de twee nurses handen to kort
kwamen. Hij had zijn million-dollar budget al
overschreden, kreeg wet 250000 dollar er boven
op, maar met een bedenkelijken brief van Clayton Hamilton, den president . Ja, als je aan hun
dollars kwam! Een superproduction, best! ,,Carminoori, princess of the East", een aanlokke
lijke titel, daar zat wet wat in. One million dollar,
1000000 dollar voor hem plus een bonus voor
spoed. Nou daar kon hij alvast naar fluiten . Liet
hem koud, als er maar wat goeds van de film
kwam . En hij was er bang voor, met Warner, die
zoo lusteloos speelde, dat hij telkens en telkens
moest laten overdraaien. Gelukkig dat Yvette
een boel goed maakte . . . .
$uiten klonken de schetterende toonen van een
trompet. Hij schrok op uit zijn overpeinzing .
Acht uur. Verzamelen voor den ingang van de
stad; hij had den vorigen avond zelf de aan,wijzing op het reusachtige bord op bet midden
plein van bet kamp geschreven . . .
En de eerstvolgende uren stond hij in de bla1 16

kerende zon naast zijn cameraman, drukrgeba-rend, zijn bevelen schreeuwend door zijn megaphone. Hij was niet ontevreden . De intocht in
de stad, in natuurlijke kleuren opgenomen, liep
vlot van stapel. Hij begon met een opname van
het machtigrdoemende silhouet van de stad met
haar witlichtende muren en goudglanzende koepels tegen het diepe blauw van den hemel . Dan
het eererescorte van den regeeringsvertegenwoordiger, een escadron Indische ruiters met
lange lansen en wapperende vanen, een lange rij
olifanten, die goudglanzende, juweelen getooide
howdah's droegen, terwij l lang s hun breede
flanken in lange punters de purpere, scharlaken
roode, smaragdgroene kleeden vielen . En Warner overtrof ditmaal zichzelf . Zijn breedgeschouderde, slanke gestalte in de smetteloos
witte uniform, zijn gebronsd, energiek prof iel
onder den witten helm, f ilmden prachtig . En
zijn actie bij de of ficieele ontvangst door Carmi-noori op de breede, marmeren trappers van haar
paleis, tegenover Yvette, was zoo indrukwek-kend, dat hij een kreet van goedkeurende aanmoediging niet weerhouden kon. Yvette's prachtig silhouet liet hem niet Ios, vervolgde hem
voortdurend . Terwij l hij in de marmeren zaal de
lenige danseressen f ilmde in hun sensueele Oostersche dansen, vlamde haar glanzend--blanke
gestalte in het stuivende licht der spotlights .
Great Scott, wat was zij prachtig blank . Hi;
glimlachte voldaan . Hij had haar verboden zich
door de zon to laten verbranden en dit lichtend
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eclat van haar huid was er bet gevolg van . Zij
was in een woord maddening . Onder de f ijn-bogende wenkbrauwen diepten haar langwer-pige, f luweel-donkere oogen ; haar mond vlamde ;
om bet nobel gewelf de voorhoof d, bet glanzende
haar, dat in twee nachtzwarte vlerken langs haar
wangen lag, boogde een gouden spang, waarvan een ijlgouden sluier op haar rug daalde . Zij
droeg gouden borstschalen, een gouden gordel
sloot om haar middel ; haar f ijne slanke beenen
lichtten onder den doorzichtigen, mauven sluier,
die van den spannenden, gouden band golfde .
En bet sonore cling-clong van haar gouden
enkelringen klonk steeds in zijn ooren . Hij zat
voorovergebogen in zijn director's stoel, zijn
bronskleurig, vermagerd gelaat in een strakke
plooi, zijn wenkbrauwen neergetrokken over zijn
spiedende oogen .
Clingrclong!
Zij gleed voorbij . Haar mond lokte, haar
oogen glansden . Andere beelden trokken werr
velend langs zijn oogen . Hoe lang had hij haar
flu al niet gezien?
Cling--Clong!
Zij legde haar slanke hand op zijn arm . Een
lichtrbenevelend parf um wolkte om hem been .
In bet zacht-bogende satijn van haar buik diepte
haar navel .
ca va bien? vroeg ze . Etesrvous content?
Oh oui, zei hij met een gedwongen glimlach .
Ze verdween weer. Het sonore geluid van
haar enkelringen verstierf in de wervelende
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tonen der muziek, in het sissen der spotlights .
Hij gebaarde, schreeuwde zijn aanwijzingen . De
scenes volgden elkaar op, de dag vergleed .
Cling-Clong!
Zij vlamde in de armen van Warner . Haar
prachtig gewelf de rug glansde, de golvende lijn
van haar heupen teekende zich in den wij d-plooienden, mauven sluier . Hij droeg haar als
een kostbare proof. Lucky devil! Haar slanke
been gleed uit de mauve wolk van sluiers .
Cling-Clong! Cling-Clong!
Het werd een obsessie . Niet aan denken . Niet
aan toegeven .
Action" schreeuwde hij .
De camera's ratelden . De Iampen sisten . De
beelden dansten voor zijn oogen . Zijn slapen
klopten, zijn hoof d bonsde . Groote God, hoe
hield hij dat uit . In het goudsluierende licht
wervelde alles door elkaar, eenwulpsche danseres
in een extatisch elan, haar armen geheven, haar
tepels g loeiend als wonden in haar rondende
borsten, een purpere sjerp wild haar lenden
zweepend; het etagere, sluw-wreede gelaat van
een radjah onder den jadekleurigen, zijden
hoof ddoek, waarvan een enkele matglanzende,
peervormige parel droop Tangs zijn gebronsd
voorhoof d ; Warner's energiek prof iel onder den
lichtend-rwitten tropenhelm ; en alles beheer ..
schend Yvette's vlammende gestalte, haar afr
gronddiepe oogen, zwart, zwart, zwevend
tusschen de nachtdonkere vlerken van haar
glanzend haar.
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Yvette, Yvette! Cling-Clong . Cling--Clong!
Hij maakte een breed, alles wegvagend gebaar
met zijn rechterarm .
Stop, schreeuwde hij, heesch .
De .actie verstarde, de lichten doofden, het
geratel der camera's verstilde :
- Het is genoeg voor vandaag, zei hij mat
tegen den assistent-director en uitgeput terugleunend in den stoel, zijn oogen gesloten, een
walgenden glimlach om zijn mond, siste hij :
--- Damn, some life!

De avond stond roerloos en vol diep geheimnis
om alle dingen. De woestijn lag als een bronzen
plaat onder den gouden koepel van den hemel .
Storm lag op zijn veldbed in het schemer-danker van zijn tent. Zijn hoof d bonsde, zijn
oogen brandden, zijn lippen voelden droog, ge-zwollen . In een matte moeheid lag zijn gansche
wezen gevangen . Buiten klonk, zacht en melo-dieus, de weemoedige hawaian--muziek van de
„boys", die zich amuseerden . De diepe, langr
natrillende accoorden der ukuleles trokken
gonzend om zijn hoof d, vielen in zijn hart, wekten
er een pijnend heimwee naar een onbereikbare
teederheid . De zon zonk achter den einder, trok
het stervend licht in een prachtig gamma van
kleuren, bleek-groen, vlammend-geel en smeu-lend purper van de verdonkerende woestijn . De
palmen rezen hooger, met breeder deinende
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bladerkronen tegen den bleekblauwen, rose
doorvederden hemel .
Storm volgde het verdiepen van den avond
door de driehoekige opening van zijn tent . In
de maansteenglanzingen, tusschen de slanke
palmen van de oase, ontvonkte plotseling een
eenzame ster . De jadegroen golvende woestijn
wekte herinneringen . De oase . Het smarag den
licht, sluierend tusschen de boomen . In het
parelmoer--glanzende water van het meertje
Yvette's naakte gestalte, een blanke vlam tegen
een fond van wuivend groen en vlammend-roode
kelken . Het water gleed als bleeke smaragden
langs haar geheven armen, haar zacht-bogende
borsten.
Een schaduw gleed door de driehoekige tent-opening, een koele hand streek langs zijn
brandend voorhoofd . Yvette's zachte, welluidende stem vie! in de stilte .
Nous vows aeons attendu en vain au messroom. J'etais inquiete . Vous etes malade?
Un peu de fievre, zei hij, ce ne sera rien .
I1 f aut prendre un peu de chinine . C'est
le soleil, la chaleur . Attendez . . . .
Ze gleed weg, kwam een oogenblik later terug
met de chinine, een kristallen flacon eau de
cologne. Zij wreef zijn voorhoof d, zijn slapen .
De zachte aanraking van haar handen lag als
een verkoelende balsem op de helsche wond van
zijn gedachten . Mady's verraad, zijn schrijnende
vernedering, het afmattende werk in de schroei-ende hitte van de woestijn, zijn opvlammende
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begeerte voor Yvette . Zijn tranen vloeiden
onmerkbaar .
Haar gelaat daalde naar het zijne, haar lippen
vlinderden langs zijn oogen .
Pauvre, qu'est-ce qu'il y a?
C'est la vie, le tourbillon incomprehensible
de la vie . Je suis tout meurtri, tout humilie,
Yvette, et je reve de toi . Je t'ai vue daps l'oase,
l'autre soir, une ache blanche daps la nuit verte
et pourpre. J'ai reve de presser mon visage contre
to nudite et de trouver l'oubli, l'abolition de toute
chose . . . .
Hij lichtte zijn hand in een hulpeloos gebaar.
Pardonne-moi, Yvette .
Haar bleek gelaat lag tegen zijn wang als een
f luweelen bloem, haar diep gewelf de . mond in
een zwaren kus tegen zijn lippen gedrukt . Het
was of hij verzonk in den donkeren of grond van
haar oogen . En de teedere f luistering van haar
stem gleed als een streeling langs zijn mond .
Mon ami, it ne f aut pas que ca vous tourmente . Je vous appertiens de tout mon coeur, de
tout mon corps . Vous n'avez qu'a me tendre
les mains.
Hij drukte wanhopig zijn hand om de hare .
Yvette, Yvette, ne sois pas trop g enereuse.
La vie est si cruelle .
Haar hand gleed over zijn haar en haar voor-hoof d tegen zijn wang geleund, bekende ze :
J e vous aime.
Nu had ze hem verlaten . Hij wachtte in een
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doezeligen sluimer, waarin de dingen onwezenlijk leken als in een newel .
Je vais prendre mon bain et je reviendrai,
had Yvette gezegd .
Hij zag haar, een blanke vlam in de smarag den
schemering van de oase, tusschen de verdonkerde
stammen der palmen, die in een regen van ontvonkende sterren stonden . . .
Cling-Clong! Cling-Clong!
Yvette!
Ze stond voor hem, slank, lenig . Een jade
kleurige zijden mantel met breeden, witrbonten
kraag gleed glanzend om haar heen . Tegen haar
borst vlamde een touf fe diep-roode kelken .
Achter haar hing de nacht in blauw-zijden
f larden, waarin een zilveren ster uiteenspatte,
een eenzame palm waaierde . Zij strekte haar
handen naar de zijne, gleed naast hem neer . Hij
drukte zijn gelaat tegen haar borst en het was
of heel de schoonheid der oase wolkte om hem
heen in een diepen wervel van smaragden licht,
vlammende kelken en wuivende palmen, waaruit
de glanzende naaktheid van haar lichaam rees
als een prachtige vlam .
Dans le desert de to vie je serai l'oase,
fluisterden Yvette's lippen boven zijn mond . . . .
Iederen nacht lag zij tegen zijn hart, een koele,
blanke bloem, die bed.welming bracht en vergetelheid.
Totdat een telegram van Clayton Hamilton
hem riep naar Hollywood .
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-- Hij zet de productie stop natuurlijk, zei hij
met een schamperen glimlach tegen Yvette . Too
much money. Bang, dat hij er de kosten niet
uithaalt.
Que f eras-tu alors? vroeg zij met een mee-voelenden bilk .
Op eigen kosten verder filmen, zei hij vastbesloten .
Ze legde haar hand op zijn arm .
Tu sais, nous serons tons avec toi .
Hij knikte, een afwezigen bilk in zijn oogen .
Een angstig voorgevoel bekroop hem .
Was dit misschien het naderend einde van zij n
fiimcarriere?
4
4
4

Storm keek, zijn mond neergetrokken in een
vastberaden plooi, naar Clayton Hamilton,
president of the Eagle Film Corporation . Beide
duimen in de armsgaten van zijn vest, leunde hij
achterover in zijn stoel, een enorme goudgeringde sigaar beknauwend, terwijl hij langs
Storm heen naar buiten staarde . Toen nam hij de
sigaar langzaam uit zijn mond, maakte met zijn
kleine, mollige hand een wuivend gebaar en zei :
- Well, you understand, eh? Wij moeten
bezuinigen op de productie. Too many losses, too
many expensive films . „Leugens", „De Geketende Dichter", „Fransche Harten", „Het Spel
met den Dood", en nu „Carminoori" al 250000
dollar boven de raming. Storm glimlachte scham-per. Behalve „Leugens" waren al de genoemde
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films van hem . Moest hij „af gemaakt" worden?
Maar dan was Hamilton's tactiek wel wat al to
doorzichtig .
Ik mag misschien opmerken, dat van de
door U genoemde films „Fransche Harten" een
doorslaand succes was ; dat „De Geketende
Dichter" wel geen „hit" was, maar in elk geval
zijn geld opbracht, dat over de f inantieele resul-taten van „Het Spel met den Dood" nog niet
geoordeeld kan worden omdat de film pas in de
running is en dat „Carminoori", al wordt de film
dan ook wat kostbaarder dan we verwachtten,
„de film" van het jaar zal worden, of mijn naam
is geen Sidney Storm . MIjn films kunnen dus in
geen enkel verband staan met Uw too many
losses. En als dat lied sours gezongen wordt als
een aanloopje our mij kwijt to raken, dan heeft
U het maar to zeggen . Ik heb vier aanbiedingen
van .andere corporations .
De massieve gestalte schoof onrustig heen en
weer in den gemakkelijken stoel, hief bezwerend
een slappe hand in de hoogte en de bollende
kwabwangen aarzelend neerhangend over den
lagen boord, weerlegde hij sussend :
My dear fellow, by all means, no . . .
Wat zouden we zonder je beginnen? Laten we
vooruit vaststellen, dat er geen sprake is van
vertrekken, eh? Ik heb ook in geen enkel opzicht
je films als oorzaak van de minder gunstige
resultaten aangeduid, in geen geval, ik wilde
alleen op het . . . . eh . . . . to kostbare karakter
van die producties wijzen , . , .
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Storm trok zijn linker wenkbrauw omhoog .
Wat doet de kostprij s van een film ertoe,
als hij twee-, driemaal zooveel opbrengt als er
in gestoken is?
Clayton Hamilton wreef, in het nauw ge'
dreven, met zijn zakdoek over zijn kalen schedel,
waarop een krans van zweetdruppeltj es parelde.
Dat is het juist, old man, dat is bet juist,
tot nu toe heb je een damned good luck gehad
met je films .
Luck? sneerde Storm . Is het sours luck,
als een film, waaraan je j e heele persoonlij kheid
gegeven hebt, brengt wat je er to voren van
verwachtte?
Zeker niet, zeker niet, my dear Storm, ik
druk me misschien niet juist uit, last ik zeggen,
dat je . . . . eh . . . . tot nu toe niet gefaald hebt
in de berekeningen betref f ende je films . Maar
wij, Goodman en ik, deelen dat optimisme niet
ten opzichte van ,,Carminoori" . En daarom . . . .
Aha, zat hem daar de kneep . Zij waren bang
voor hun damned dollars, de knappe kooplieden
in films.
Carminoori is safe, Sir .
I'm afraid, eh, we're afraid, my dear
Storm . „Carminoori" . Het is zoo'n vreemde
naam, he? Hij zal misschien, eh, bet publiek niet
veel zeggen . . . .
Neen, in dat opzicht konden we beter
„De onverhulde Vrouw" of zoo iets geven . Er
loopen anders onverhulde vrouwen genoeg rond
in bet scenario van „Carminoori" . U moest eens
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een little glance komen nemen, Sir . . .
Clayton Hamilton lachte een korten, vettigen
lack.
- I regret, my dear fellow, really I regret,
but I'm afraid, we're afraid, Goodman and I, . . .
In one word, wij hebben besloten de productie
van „Carminoori" stop to zetten . . . .
Storm schudde rustig zijn hoof d .
Komt niets van in, Sir . De productie van
„Carminoori" words rustig voortgezet .
En wie betaalt, my son?
Ik!
Ah!
Hamilton keek hem verrast aan . Een dergelijk
vertrouwen van een director in zijn eigen werk
ging boven zijn bekrompen koopmansverstand.
Hij streek aarzelend met zijn hand om zijn dikke,
gulpende lippen .
- Dat verandert natuurlijk de zaak, my dear
Storm, dat verandert natuurlijk de zaak . Laat mij
nog eens met Goodman praten, misschien kan
ik nog lets voor je bereiken . Ik zelf ben wel
ereid . . . .
Niet noodig, Sir . Laten we het zoo hour
den. U gaf 1 .250000 dollar, ik doe er nog 250000
dollar bij . En daartegenover krijg ik 1/s van de
winst. Spreekt U daar eens met Goodman over .
Ik krijg dan wel een telegrammetj a van U .
Ik beloof het je, old man, ik beloof het je .
Hij greep Storm's hand, een vage bewonder
ring in zijn kleine, zwaar-onawalde oogen .
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You're pretty tough, my lad . Do you take
lunch with me?
-- I regret, Sir, ik heb wat anders omhanden .
A little lady? waagde Hamilton met een
knipoogje.
-- Rather not, Sir, Myrtle Manners, glimlachte Storm .
Great Scott. Aren't you afraid to be
vamped?
Storm haalde onverschillig zijn schouders op .
I know the game too well, Sir .
Of course, old man .
En Storm met onverholen bewondering nakijkend mompelde hij :
Lucky devil!
Storm trok, over zijn schouders, een bedenkelijk gezicht .
Luck and ladies's bad company . So long Sir.
Hij liep snel de breede, rose-marmeren trap af,
door de wi j de hall, waar een glanzend witrmar .mer beeld, een prachtige vrouwengestalte, die in
haar geheven arm een drietal expressieve maskers droeg, volgens het in dofrgouden letters
prijkende onderschrif t : „le Triomphe de fart"
verbeeldde.
Storm keek er naar. Een schampere glimlach
trok om zijn mond .
Le Triomphe de fart . Damn! Ze konden
er beter een vet zwij n neerzetten met een wel g evulden zak dollars in zijn snuit .
Hij beende haastig naar buiten in den zondoorrg lansden dag .
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Myrtle Manners wachtte hem in het intieme
Hollywood Hotel.
Have you finished your film? was het
eerste wat zij vroeg en ,,When does my boy
come home?
I haven't, zei hij, een somberen blik in zijn
oogen, „en j e boy, well, dat is nu juist de reden,
dat ik een onderhoud met je verzocht heb .
Angst wolkte in haar oogen .
- Er is toch niets ernstigs?
Nog niet, maar ik sta er niet voor in, dat
dat niet zal komen .
Ze legde haar hand op zijn arm, een verwar^den blik in haar oogen .
Storm, wat bedoel je, je maakt me onge-rust.
Heb je niets aan Warner gemerkt den
laatsten tij d?
Neen, God, hij was wat prikkelbaar, overspannen . Maar hij gaf daarvoor als reden, dat
jij hem zoo hard lies werken.
Storm glimlachte.
Quite possible . Hoe meer hij werkt, hoe
beter . Dan heeft hij tenminste geen tijd voor zijn
minderwaardige hobby : drugging.
Drugging?
In haar oogen viel een diepte van wanhoop .
1Vlaar waarom, Storm, waarom?
Omdat hij je lief heef t.
Ze lachte, een korte, nerveuse lack .
Ik heb mij in mijn lief de voor Warner niets
to verwij ten.
9
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Je moet mij goed begrijpen, Myrtle . Mijn
opmerking hield in geen enkel opzicht twij fel ten
opzichte van jou in . ledere andere man zou misschien trotsch zijn op de lief de van een vrouw
als jij . Warner vermoordt bet . Vergeet niet, dat
hij een eenvoudige boy is, niet gewend aan de
schijn-comedie, aan de society-leugens, die de
carriere van een vrouw als jij, the world's greatest vampyre, noodzakelijkerwijze meebrengt .
-- Maar wat wil hij dan? Hij had er toch met
mij over kunnen spreken . Ik zou toch alles ger
daan hebben om hem to helpen .
- Hij wil niets . Hij weet waarschijnlijk zelf,
dat zijn gemoedstoestand een gevolg is van bet
noodlot, dat twee zulke geheel verschillende naturen als die van jullie tot elkaar gebracht heeft .
Wij kunnen, trots onze verschillende
karakters, toch evenwaardig in onze lief de zijn?
-- Zeker, maar je moet ook rekening houden
met dengene, die tegenover je staat . En aange-zien in dit geval Warner de zwakste is, moet jij,
als zijn lief de tenminste waarde voor je heef t,
bet offer brengen . Lief de is flu eenmaal dikwijls
niet anders als bet brengen van offers .
Maar wat moet ik dan doen, Storm?
Stet hem voor je carriere op to geven..
Hij sprak snel en nadrukkelijk, haar intusschen scherp opnemend, een hef tige reactie op
zijn voorstel verwachtend .
Maar zij bleef kalm ; een sereene blik glansde
in haar oogen .
Als dat de eenigste oplossing is en bet om
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Warner's geluk gaat . . . lk houd van mijn werk
Storm en daarom zou het me spij ten, maar voor
de rest . . . Ze maakte een onverschillig gebaar
met haar hand.
J e bent bewonderenswaardig, Myrtle,
maar doe het . Begin met het hem voor to stellen .
Hij zal het misschien niet aanvaarden, maar het
zal hem rust geven . Zeg hem, dat je je contract
met de Metro--Goldwyn niet vernieuwt . Je kunt
dan nog altijd bij mij komen . Ik zal je tegenover
Warner plaatsen . Misschien dat dat hem helpen
zal en jou offer wordt dan niet al to groot. 1Vlaar
begin met je carriere op to geven en Iaat de rest
aan mij over .
Ze drukte zijn hand .
-- Je bent de beste, die er is, Storm .
Oh la la, ontweek hij .
Een stilte viel .
Toen vroeg hij plotseling :
Zie je Mady Forest nog wet eens?
Haar oogen gleden aarzelend in de zijne .
Hij knikte .
Vertel het me maar, zei hij .
Ik zag haar verleden week, maar veel ge.'
legenheid om haar to spreken had ik niet . Zij is
niet meer de Mady van vroeger ; ze leek stil, in
zichzel f gekeerd . En haar f ilmcarriere; ik ben
bang, dat daar niet veel meer van terecht zal
komen . Er was een hatelij k artikel over haar
laatste film, die ze met Milton gespeeld heef t,
waarin er op gezinspeeld werd, dat, nu ze jou
leiding niet meer heeft en de scenario's niet meer
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op mast voor haar gemaakt worden, haar talent
eigenl jk tegenviel . Het was overdreven . fk vond
de film niet zoo slecht . Maar je moet zel f maar
eens zien . Hij draait in het „Astor" . Hij zweeg,
verloren in gedachten . Madyi Zijn schepping .
Was het daarom, dat hij zich bet ongunstige
oordeel van haar spel, als een persoonlijke be-leediging aantrok . . .? Of?
Dien avond zat hij, verscholen in een donkeren
hoek van een loge in bet Astor Theatre, zijn
mond neergetrokken in een minachtende plooi,
zijn vuisten gebald in zijn zakken . De ellende-lingen! Alsof zij, indien zij ook maar eenig begrip van f ilmen hadden gehad, niet hadden kunnen zien, dat uit Mady niet gehaald was, wat er
in zat, dat alle neven f iguren in de film verwaarloosd waren voor Milton Howe, the world's
lover on the screen, die natuurlij k op z'n voordeeligst uit moest komen . En dat noemde zich
kunstenaars . Grossiers in films, die scenario's in
massaproductie vervaardigden als blikjes potted
ham! Hij vertrok, geergerd, middenin de film,
dwaalde langs de avondstille boulevards van
Hollywood, waar bet nacht-donkere groen over
de turkoois-blauwe daken golf de en het maanlicht zilverig glansde in de ruiten der vriendelijke
witte huffs j es .
Lang stond hij, een zwart f antoom, in het
goudrwolkende licht van een lantaarn voor
Mady's woning en in hem daalde het wanhopige
weten, dat hij haar trots alles, waanzinnig lief
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had en dat zijn rusteloosheid, zijn verscheurde
persoonlijkheid, zijn begeerte voor Yvette, niets
anders waren dan zijn smeulend verlangen naar
Mady .
In den nacht stool hij, in zijn auto, terug naar
de woestijn, in een vertwijlelde vlucht, zijn ver .wond innerlijk verbergend achter het onbewogen
masker van zijn energiek gelaat, waarin alleen
de oogen een diep heimwee droegen naar een
onbereikbaar geluk .
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VI.
Yvette vond hem den volgenden morgen, leur
nend tegen den vlaggestok voor zijn tent. In zijn
bleek, verwrongen gelaat stonden de oogen gedoof d. Hij had een gepijnigden glimlach voor
haar toen haar handers op zijn schouders gleden .
Cheri, esrtu revenu cette nuit?
Hij kuste de hand, die op zijn schouder lag .
Oui.
Pourquoi n'es-tu pas venu me voir?
Hij keek haar aan . Een schaduw wolkte in
zijn oogen . Moest hij haar niet zeggen, dat deze
laatste dagen hem het wanhopige weten hadden
gebracht, dat zijn lief de voor Mady, trots haar
verraad, onverwoestbaar woekerde in zijn hart?
Hij zou haar verliezen . Soit! Maar was dat niet
beter dan naast haar to levers, haar lief de to aanvaarden, terwijl zijn gedachten wervelden om
een andere vrouw? Maar die leege eenzaamheid,
waarin hij terugvallen zou . Yvette was hem zoo
dierbaar . En Mady's beeld, gekoppeld aan de
gehate gestalte van Milton, moest op den duur
immers verbleeken in zijn hart?
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Hij antwoordde ontwijkend :
J e ne savais pas si ca to serait agreable . . .
Mon cheri!
Er klonk verwijt in haar stem . Ze streek met
haar hand langs zijn Wang .
Tu as mauvaise mine . Et tes pauvres yeu x
sons tout tourmentes. Qu'est-'ce
-qu'il a dit, ton
f ameux Hamilton?
Qu'il ne me donne plus le sou. Its n'or..t
pas conf iance daps mon film .
Oh par exemple . Les laches . Et alors? . . .
J e continuerai moirmeme. Mais it faut travailler vice ; je n'ai pas taut d'argent .
Haar armen gleden om zijn hals . Haar lippen
lagen in een diepen kus op zijn verbitterden
mond.
)e t'y aiderai de tout mon cceur, mon, grand.
Hij hield haar, wanhopig tegen zich aange
drukt.
Merci, zei hij, Merci .
In de volledige overgave van haar persoonlijkheid merkte zij niet, dat hij haar kus niet beantwoordde . . .

De opnamen van „Carminoori" werden in
koortsig tempo voortgezet .
Storm, gesteund door de volledige medeWerking van zijn geheele „cast" -- zij hadden en
bloc of stand van hun safaris gedaan, totdat de
film voltooid zou zijn
, gaf zich aan zijn
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titanenwerk met zijn geheele persoonlijkheid. Hij
gunde zich nauwelijks eenige rust, leidde de
dagr en nachtopnamen ; overal rees zijn hooge,
gebarende gestalte, in bet schroeiende zonlicht,
in bet stuivend schijnsel der spotlights, die bun
sissende licbtbundels door den nacht zwiepten .
Zijn wager, diep-gebronsd gelaat met de
koortsigrbrandende oogen, den grimmig-vertrokken mond, beheerschte a11e scenes, nam alles
in zich op, schreeuwde zijn aanwijzingen, zijn afen goedkeuringen, zijn misnoegen en tevreden-heid. Allen bewonderden hem ; hij hield de
productie in den vasten greep van zijn geweldige
persoonlijkheid, die geen oogenblik verslapte .
He is the old Sid again, werd er gef luisterd .
Hij hoorde toevallig de opmerking. Zijn oogen
vernauwden, zijn mond vertrok tot een grim-migen grijns .
- The old Sid! Als zij eens wisten! Wisten,
dat hij zich stortte in dien wervel van werk om
zicbzelf en zijn martelende gedachten to ontr
vluchten. Dat er niets over was van zijn oude
zelf, dat hij zelf overal buiten stond, als een
menscbelijke machine was, die werktuigelijk gebaarde en leiding gaf omdat een tweede ik in
hem zei, dat bet zoo moest en niet anders, dat
alles in hem dood was, of gestorven, tot zijn be-geerte voor Yvette toe . Haar prachtige gestalte
vlamde voor hem . Hij keek er naar zonder
ontroering, zooals hij naar de anderen keek . Er
was niets in hem dan dat wegvretend heimwee
naar Mady, naar de vrouw, die baar hart terug-1 36

genomen had en gegeven aan dien ander.
En de eenigste maal, dat hij zich niet in be~
dwang hield, dat hij een oogenblik toegaf aan
zijn zwakheid, werd hem noodlottig.
Na een schroeienden dag, een drukkend
zwoelen nacht stond hij, beide handen in zijn
zakken, geleund tegen een palm in den blauwigen
schemer van de nachtverdiepte oase . Zijn oogen
gesloten, liet hij den verkoelenden nachtwind
glijden langs zijn gelaat, door zijn wild langs
zijn voorhoof d vallend haar . Toen voelde hij den
zachten druk van twee handen op zijn schouders
en een diepe kus gloeide op zijn borst .
Sid, mon aime, aye pitie de toirmeme,
prends un peu de repos, cesse un moment ce
travail infernal . Tu to tues. Et pourquoi,
pourquoi?
Hij keek haar aan, een gef olterden blik in zijn
oogen.
Sid, to ne m'aimes plus?
Tu m'es aussi chere qu'auparavent .
Ce n'est pas vrai. Tu me regardes et to
ne me vois plus. C'est comme si je lisais ma mort
daps tes yeux . Tu as revu Mady, Sid?
Non, je ne 1'ai pas revue .
Mais to l'aimes encore?
Hij zweeg, maakte een hulpeloos gebaar met
zijn hand .
Pardonne--moi, Yvette .
Je n'ai rien a to pardonner .
Tu m'as fait le don de toirmeme, et
comment . . .

137

Ze had een droeven, verteederden glimlach .
C'est si peu de chose . Je to serai toujours
reconnaissance, mon amour. Tu m'as rendu le
respect de moi--meme .
Je ne suis pas digne de ton amour, Yvette .
Tu t'es laisse aimer, to as cherche l'oubli
aupres de moi et je to comprends Si bien. J'ai
toujours su que je ne to possedais pas tout entier,
que quelque chose de toi m'echappait, mais j'al
espere de to conquerir un jour. Je n'ai pas
reussi . . . .
Pauvre, pauvre . . . .
J e ne suis pas pauvre, mon cheri . Jai
'cet
amour pour toi daps mon cur, daps taut mon
etre comme une belle f lamme .
Tu gueriras un jour, Yvette . C'est notre
plus grande misere que nos douleurs memes
soient mortelles.
J e ne suis pas comme les autres, mon aime
et to n'es pas quelqu'un qu'on oublie . J'aurai
pour toi toujours ce meme amour tout-puissant
et douloureux .
Ze klampte zich aan hem vast in een wanhopige omarming .
De nacht vergleed over hun verwonde harten.
De nieuwe morgen bracht het oude werk . Ze
wilde blijven tot de film beeindigd was . 1Vlaar
den avond van den tweeden dag kwam zij is
wanhoop naar hem toe .
Je n'en peux plus, Sid . Je ne suis pas
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comme toi, je n'ai pas cette maitrise de moimeme. La certitude de t'avoir perdu, le vide
of freux qui m'entoure, m'af folent. Je veux m'en
alley, retourner en France . . . .
Hij knikte .
C'est bon . Je n'ai pas le droit de to retenir.
1Vlais prometsrmoi que to reviendras . Tu le doffs
a ton talent, a toi^-meme .
Ze boog haar hoofd.
J e reviendrai, mon ami, ne serait--ce que
pour to prouver que j e suis digne de toi .
Hij kuste haar handen .
M erci, Yvette . . . .
J e suis to creature . . . .
Hij moest de productie stop zetten . De „cast"
deelde hij mede, dat hij door ziekte van Yvette
de opname voor minstens veertien dagen moest
onderbreken, dat zij natuurlijk naar Hollywood
konden terugkeeren, maar dat hij hen met behoud van vol salaris onder contract hield om, zoo
gauw hij voor Yvette een doublure zou hebben
gevonden, de verf filming van „Carminoori" to
kunnen hervatten . Zelf telegrafeerde hij aan zijn
vriend Sinclair Vane :
Am broken down . Ask your hospitality
for a fortnight .
Dien avond nog kwam bet antwoord .
We are awaiting you . Thoughts . . . .
Over zijn verwrongen gelaat gleed een verlossende glimlach.
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VII.
Hij arriveerde in Los Angelos tegen acht uur
in den avond. De zon stierf in een prachtige
apotheose van ineenvloeiende kleuren, donkey
violet, smaragd--groen, zwavel-geel . De huizen,
de boomen stonden er donkey tegen gesilhouet-teerd. Sinclair Vane wachtte hem met zijn auto .
Storm zag met welgevallen het sympathieke
gelaat van zijn ouden, beproef den vriend terug
en in zijn handdruk voelde hij zijn voile
sympathie .
Hullo, old man, You're welcome . Niet al
to vermoeid? Je ziet er ellendig uit . Dat moet je
veranderen .
Hij sloeg zijn arm om Storm's schouder, voerde
hem naar de wachtende Pierce Arrow . Storm
leunde behagelijk terug in de wijkende kussens .
De car gleed weg in de schaduwen der hoog.rijzende huizengeveis, waaruit de winkel etalages
hun hellichtende schijnsels joegen, gonsde langs
de wij de avenues, onder de wuivende, breedschaduwende palmen, zwenkte over lichtende
pleinen, waar het zachte licht der bronzen
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lantaarns omhoog wolkte in bet golvend groen
der boomen en in de donkey doemende gevels
de ruiten roodsmeulend bet laatste daglicbt
droegen, en stoof eindelijk omlaag in het ver-stilde land .
De stad zonk weg achter hen . De wijde adem
der bosschen en velden wervelde om hun
hoof den . Zij zaten zwij geed . Storm keek naar
het nog jeugdig gelaat van zijn vriend, met bet
zilverwitte, glad-achterover liggende haar, de
diepe, tragische oogen en boven den diep ge-groef den mond bet kleine militaire snorretje, een
overblij f sel uit den oorlog . Wie kende niet major
Vane van bet American Legion? Hoe lang leef de
hij nu al in vrijwillige ballingschap in bet lake-district, deze rustige man, die eens een veraf gode
star in de f ilmwereld was? Een noodlottig onger
val bij een degengevecht in een film, het onge-merkt losraken van den dop van zijn degen,
waarbij hij een gelief den jeune premier doodelij k
verwondde, bracht bet einde van zijn f limcarriere. Men beschuldigde hem er van, uit jalouzie, met opzet zijn jeugdigen collega to hebben
weggevaagd . Zijn antwoord was een zich terugtrekken uit de filmwereld, waarin hij nu binnen-kort, na vele vergeef sche pogingen, voor bet
eerst weer, in een oorlogsfilm, zou terugkeeren .
Vane voelde zijn blik . Langzaam wendde hij
zijn gelaat naar Storm, legde zijn hand op zijn
arm. En met diepe stem, waarin zijn medevoelen
beef de, zei hij :
-- Old man, g aat bet niet?
141

Storm schudde langzaam zijn hoof d, staarde
voor zich uit met gewonde, nietsziende oogen .
Neen, 'we denken, dat we heele kerels zijn .
Er komt een vrouw in ons leven, een wu f t verr
raad en onze belangrijke persoonlijkheid ligt verspreid naar de vier windstreken . In onze ruste
loosheid beheerschen we de dingen niet meer ; de
dingen beheerschen ons .
Een schampere glimlach trok om zijn
mond, hij lichtte even zijn hand in een moedeloos
gebaar.
- Ik heb er „Carminoori" mee verknoeid, my
friend, ik stored niet boven de film . De productie traineerde, de actie was mat . Het was een
werk, dat je heele rustige persoonlijkheid eischte
en ik zat hopeloos verward in mij n vernederde
persoonlijkheid, in mijn trots dat alles, schroeiend
wegvretende verlangen, als een pijnend heim
wee, naar die vrouw, die mij vertrapt heef t voor
dien melkmuil van een Milton Howe . Nu is alles
hopeloos, Sinclair, ik heb op het oogenblik geen
geld meer beschikbaar om in de film to steken,
de productie heef t tot nu toe 1500000 dollar ger
kost en Clayton Hamilton denkt niet meer aan
fourneeren. Bovendien heb ik geen star vrij voor
de rol van „Carminoori" . No, it's a hell of a
bussiness .
Storm keek zwij gend, een moedeloozen blik
in zijn oogen, in de diepe schaduw der hooge
pijnboomen .
Je moet eens f link uitrusten, Sid, hier bij
ons. De zuivere natuur van het lake-district zal
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je nieuwe energie geven, nieuwe werklust . Het
zou wel een wonder zijn als je dan geen nieuwe
„Carminoori" vond en geld voor een film van
jou is immers altij d wel to krij gen . Al was het
maar bij je ouden vriend Vane .
Storm drukte zijn hand om die van Sinclair .
J e bent de beste vriend ter wereld, old
boy. 1Vlaar of ik ooit weer de director van vroeger zal zijn, blij f t een open vraag .
- Wait and see! En om eens met de Fran-schen to spreken, waar jij altij d zoo mee dweept :
„Qui perd gagne, n'estrce pas?"
Nonsense! zei Storm met een gepijnigden
glimlach .
De car gleed tot stilstand voor het lage huffs,
dat geheel uit de rechte stammen der pij nen op- .
getrokken, aan den never van het meer lag,
onder de hoogrijzende, kegelvormige schaduwen
der donkere dennen .
Ethel Vane wachtte hem boven aan de breer
de houten trap . Haar blond f antoom in een
zachtblauwrzij den toilet rees slank in het zilverr
wolkende maanlicht. Storm kuste haar hand . Hij
had een diepe bewondering voor deze jonge
vrouw, die een veelbelovende f ilmcarriere opge-geven had om Sinclair Vane in zijn rijwillige
of zondering to volgen . Hoevele zouden het haar
nagedaan hebben? Ze keek op hem neer, een
verteederden blik in haar oogen .
Tired? vroeg ze .
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Looking into your lovely face is the best
medicine for tiredness, zei hij glimlachend, terwijl hij haar zijn bos bloemen gaf .
You're spoiling me, Sid, zei ze, terwij 1 ze
de mauve--zij den linten losmaakte en de tuil
mauvervlinderende orchideeen tegen haar decollete bevestig de .
Must I be jealous, schertste Sinclair, ter .wijl hij zijn armen om hun beider schouders sloeg
en hen het huffs invoerde . ,,My wife wearing
flowers of another man .
Storm keek hem van terzij de aan .
J e vrouw is niet in staat tot verraad, old
man, and you know it .
Zijn stem klonk wat hard . Een donkere blik
wolkte in zijn oogen.
Ethel zag het. Zij legde haar hand op zijn arm .
Wij zijn allen menschen, Sid, met men-schelijke harten.
Hij keek naar het nobele, bloemblanke prof iel,
met het lichtende voorhoof d, waarvan het blonde
haar goudglanzend weggolfde .
- Haal jezelf niet naar beneden uit overdreven edelmoedigheid tegenover je sexege •nooten, Ethel, en last iemand in Godsnaam den
schralen troost, dat er ten minste een vrouw is,
die haar hart hoog draagt .
My dear Sid, het hangt zoo dikwijls of
van de andere partij .
Hear, hear, zei Sinclair, is there any
danger for me?
There isn't, my boy, antwoordde ze, ter1 44

wijl even de gouden vlam van haar haar fangs
zijn wang streek . . . .
Toen Storm later op den avond voor de
rood-steenen schouw in het rossig-wolkende
schijnsel van het haardvuur stored, kwam Ethel
voor hem staan, legde haar handen op zijn
schouders en een verwarden blik in haar oogen,
zei ze :
Sinclair verweet me mijn opmerking van
daarstraks over de andere partij . Maar je weet
Sid, dat het in het minst niet in mijn bedoeling
lag our je to kwetsen, nietwaar?
Hij schudde langzaam zijn hoof d, een verontschuldigenden glimlach our zijn lippen .
1k weet het Ethel. Het doet trouwens niets
terzake . Je hadt gelijk . Wij kiezen van beide
zij den dikwij is de verkeerde. De een is to oud
of to jong, de ander to oppervlakkig of to diep .
Alleen meten vrouwen, omdat de lief de een
belangrijker plaats in hun leven inneemt, de
tekortkomingen van de andere partij to breed uit
en zijn, wanneer hun hart eenmaal twij felt,
genadeloozer . Juist het feit, dat de liefde in het
eind toch hun levensdoel is, maakt hen gecompliceerder, onbegrijpelijker, wreed sours . Zelfs
de meest volmaakte vrouw, die ik ken, kan ik
op dat punt niet bewonderen.
Sid, Sid, wie is in jou oogen de meest
volmaakte vrouw?
Let wel, ik zeg als vrouw, niet als echtgenoote.
10
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Wie is dat dan?
Sonia Mac Grunder .
Ik wist het. Zij heeft voor alle mannen
dezelfde fatale attractie .
Niet dezelfde, Ethel . Ik bewonder Sonia
om haar prachtig talent, haar ontwikkeling, haar
geweldige diepte en de onbereikbare, zelfbewuste houding, die zij in het leven heeft.
Die onbereikbaarheid, bewust of onbewust
is juist haar attractie voor de mannen .
Ik geloof niet, dat die bewust is . Zij heeft
weinig interesse voor mannen in het algemeen .
Hun bewondering laat haar onverschillig . En de
eenigste maal, dat een man zijn bewondering tot
een verovering trachtte to waken, liep op een
drama uit.
- Was dat die geschiedenis met dien jongen
leading-man?
Ja, hij schoot zich dood . Zij heeft zich dat
ontzettend aangetrokken, hoewel zij zich ook in
dat geval niets to verwijten had . Zij heeft hem
van het begin of aan ontmoedigd . 1VIaar hij was
niet van haar of to slaan . Iederen avond bracht
hij haar van de nachtopnamen naar huffs,
vroeg hij :
Zal het vanavond zijn?
Zij schudde haar hoofd, antwoordde :
Het zal nooit zijn .
1VIaar op een avond gaf zij hem een groote
roos, en zei:
Neem deze rocs en denk, dat het Sonia is .
Hij antwoordde :
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Ik zal mij wreken, over Uw onverschillig .heid. Ik zal de roos naast mij laten slapen en
haar geur niet inademen .
Denk om de doornen, waarschuwde zij .
En den volgenden dag in de studio, zei zij
tegen hem :
Wel ik hoop, dat Uw heele lichaam
bloedend verwond is .
Hij vertelde dat als een wreedheid van
haar . Ik kan er niets anders in zien als een poging
om hem van haar to verwij deren . Wat zij mij
ook toegegeven heef t .
Het was toch wel iets echt Russisch,
dat meedogenlooze . Ik zou het nooit gekund
hebben . Ik zou hem gesmeekt hebben mij met
rust to laten, maar ik zou hem niet zoo behandeld
hebben.
Het is ook niets voor jou Ethel, net zoo
min als je ooit vampyrrollen zou kunnen spelen .
Gelukkig niet, zei ze .
Ja, Goddank. Je bent een „real pal", een
prachtige kameraad, waarbij je je woorden niet
behoeft to wikken en to wegen .
Gelukkig maar, dat er ook anderen zijn,
Sid . Wat zouden jullie moeten beginners, zonder
de Sonia's, de Pola's, de Nazimova's . Vrouwen
als ik zijn niet de grootste attractie voor de
films, Sidney.
-- Neen, het beste deel, Ether-dear . Ik zal
Sinclair eens vragen of hij je niet eens aan mij
of wil staan .
1 47

N iet eerder dan dat hij zel f ook weer geregeld f ilmt, Sid .
Aliright, my lady!
Buiten gierde de sirene van een auto door de
stilte.
Daar is Sinclair met onze gast .
Krij g je nog een gast? Daar hebben jullie
me niets van vertel d .
Een verrassing, Sid, een lady-guest, een
vampyr- vrouw, riep ze over haar schouder, terwijl ze haastig de kamer uitgleed .
Storm wachtte, gissend naar den naam van
de lady-guest, maar de bekende vampyrs f ilmend
vetend, gaf hij het op . Hij luisterde naar bet
geroezemoes van stemmen in de hall, verwachtte
ieder oogenblik hun binnenkomen, maar de
stemmen stierven weg .
De stilte leek zwaarder .
Hij liep langzaam naar de Brunswick
gramophone . Er lag een plaat op . Hij zette den
motor aan . Een fijne klagende melodie, de
serenata van Tosti vie! in de stilte, vie! in de
diepte van zijn hart, wekte er een vagen weemoed,
die een matheid aan zijn gansche wezen gaf .
In de schaduw van de kamer vie! een bleeke
lichtschijn . Een slank, zwart f antoom scheidde
zich of uit de diepe schaduwen, gleed in bet
rood-goud wolkende schijnsel van de staande
lamp naast de schouw .
Storm staarde zwij gend naar de naderende
+gestalte, bleek, zijn wenkbrauwen neergetrokken
boven zijn verkilde oogen, een vastbesloten
1 48

harden trek om zijn mond, zijn handen op zijn
rug krampachtig ineengewrongen .
Madyi trok het door hem heen . EPn
Mady, die hij niet kende, gerijpt, verdiept,
verstild. Het diep-donkere haar lag glad achterwover. In haar bleek gelaat brandden de lang^werpige, diepe oogen, amberomschaduwd, lag
de diep-gewel f de mond vlammend en smartelij k
als een wonde .
Ze stond stil, strekte haar arm in een smee-kend gebaar.
Sid, kij k me niet zoo aan met die verschrikkelijke oogen en zet in godsnaam die
gramophone af .
Hij voldeed aan haar verzoek . Haar tragische
fantoom ontroerde hem . De verstorven muziek
deed de stilte van den nacht dieper openbloeien .
Ze gleed naar hem toe, legde haar handen
op zijn borst. Ze lagen daar bevend, bijna door-zichtig-blank, alsof zij zijn hart wilden verteederen.
Sid, ik ben gekomen om je dit to zeggen .
Ik weet, dat ik niets meer voor je ben, ik wist,
dat het zoo zou zijn en ik zie het flu in je oogen.
Maar ik moest tot je komen . Ik heb alles van mij
of geschud, a11es leek waardeloos, mijn heele
wezen ging naar jou uit . Je hebt me gemaakt tot
wat ik ben, Sid . Ik geef je flu alles terug, mijn
geld, mijn juweelen . Je moet alles nemen . Ik wil
„Carminoori" voor je spelen en ik zal mij aan
je werk geven met mijn heele ziel . Weiger niet
Sid, ik vraag je immers niets . Maar last mij voor
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je werken en mijn eigen zelf terugwinnen.
Zij blikte naar het verwrongen masker van
zijn gelaat . Zijn hart lag wild--kioppend en
bloedend in hem. De beslotenheid van de kamer
leek hem to verstikken . Hij nam haar handen van
zijn borst.
- lk weet niet . . . . Ik geloof niet . . . . Ik
heb je hulp niet noodig .
De woorden wrongen zich heesch en snij dend
weg uit zijn keel . Hij maakte een afwerend gebaar met zijn hand, liep naar het hooge, wij dgeopende raam en staarde naar buiten in de
verheven rust van den nacht . Het meer lag
zilver-glanzend in het maanlicht . De hooge
pijnboomen rezen diep-blauw tegen den lichten •den hemel in een regen van vonkende sterren .
Een vochtige geur van verschgemaaid gras en
bedauwde bloemen wolkte om hem heen .
Hij voelde Mady's handen op zijn schouders .
Haar hoof d rustte tegen zijn arm . Zij snikte
zacht.
Sid, wees niet wreed . Ik weet, dat ik je
gewond heb, maar weiger me dit niet . Het is
mijn eenigste verlangen ; voor je to werken, opdat
ze niet zullen kunnen zeg gen, dat jeverlorenhebt.
Een teederheid brak open in zijn hart. Mady,
teruggekomen om hem to helpen . Hij bong zijn
hoofd.
Misschien, zei hij zacht. Laat mij denken,
Mady . . . .
Ja, f luisterde ze . Dank je .
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De druk van haar handen lag, even, zwaarder
op zijn schouders .
Aan het souper zat ze tegenover hem,
zwijgend. Haar handen lagen, stil, naast haar
bord. Ze raakte de gerechten niet aan, staarde
voor zich, haar hoof d gebogen en tusschen haar
wimpers parelden niet to bedwingen tranen .
Voor het einde van het souper vroeg zij haar
to verontschuldigen, en hen alien omvattend in
een mistigen, als om toegevendheid smeekenden
bilk, gleed zij de kamer uit .
Storm keek haar na . Een diepe teederheid viel
in zijn hart.
Zij is mijn eenigst geluk, dacht hij, een
beslagen geluk misschien, maar toch een geluk .
Ethel legde haar hand op de zijne .
Don't be too cruel, Sid, zei zij .
Hij schudde zijn hoofd met een verteederden
glimlach.
Your new Carminoori, old man, zei
Sinclair, zijn glas ophef fend, don't let her escape .
Ten hij naar boven ging, langs haar kamer
liep, klopte hij aan de deur .
Come in, klonk gedempt haar stem .
Hij trad binnen .
Ze zat op het lage bed in een zachtrose kimono
met zilveren bloemmotieven . Het golvend haar
stond als een dichte, donkere waaier om haar
gelaat. Ze had een ontroerenden glimlach voor
hem en haar oogen glansden vochtig .
Is het ja, Syd?
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Hij stond aan het voeteneinde van haar bed,
keek op haar neer en knikte .
Het is ja, little girl .
Little girl, herhaalde ze zacht . Met een
bruusk elan strekte ze zich in zijn richting . Door
de plotselinge beweging gleed de kimono open,
toonde haar glanzende naaktheid, haar puntende
borsten . Ze trok met een snel gebaar de kimono
om zich heen, zei, een verontschuldigenden blik
in haar oogen :
Pardon, Sid, dat was mijn bedoeling niet .
Toen gleden haar handen langs zijn borst, om
zijn hats.
- Het geeft niets, little girl, ik ben er niet
bang voor .
De oude, lachende blik stond in zijn oogen .
Zij kuste plotseling, wild, zijn mond .
O Sid, als je wist hoe ik verlang d heb om
je „little girl" to hooren zeggen, als je wist hoe
eenzaam ik geweest ben . . . .
Tusschen de lange wimpers van haar diep-donkere oogen hingen parelende tranen .
1k weet, dat ik je veel verdriet gedaan heb,
maar als je mijn heimwee gekend had, als je wist
hoe ik dag aan dag, ieder uur naar je terug verr
langd heb, zou je niet ongelukkig meer zijn, my
boy. 1k, die gewend was aan jou diepe teeder •heid, aan je niets voor jezeif vragende lie f de,
ik verwondde mij voortdurend aan een nameloos
egoisme . 1k moest bij a11es denken, Sid zou dit
zoo gedaan, zoo gezegd hebben, zou er zoo over
gedacht hebben . Het werd als een obsessie . Het
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vervolgde mij tot in de studio . Ik lachte om den
director, dacht :
~ Sid zou het honderdmaal beter gedaan
hebben, zou geweten hebben hoe ik voelde en
mijn actie in die richting verdiept hebben . Ik
speelde onverschillig, zonder eenige overgave .
De film werd voor mij een failure . Het lies me
koud. Ik had niets dan dit heimwee naar iou . Het
was of mijn omgeving voor mij of stierf . Ik zat
verhuld, vereenzaamd in mijn verlangen . O Sid,
kun je me om dat alles niet vergeven?
Hij kwam naast haar zitten op het lage bed,
nam haar beide handen . Ze leunde haar hoof d
tegen zijn schouder. De kimono opnieuw, viel
open . Zij letten er niet op .
Laten wij er niet meer aan denken, girl o f
mine. We hebben beide de of gronden van den
wanhoop gekend . Onze lief de is er door ver- .
diept. Wij weten flu beter de waarde, die wij
voor elkander hebben . . . .
Hij glimlachte, een verteederden glimlach .
Haar oogen glansden mistig .
Zijn arm lag om haar schouders, zijn hand
gleed om haar rechterborst, zonder verlangen,
in een diepe teederheid.
Siddy, f luisterde ze .
Haar wang rustte tegen de zijne als een
f luweelen bloemblad .
Zoo zaten ze in den verglij denden nacht, hun
hoof den aaneengeleund .
Boven hun menschelijk verlangen rees bet
diepe, zuivere geluk van bun hereeniging.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST .
Bldz . 5.
Bath is ready. Sir.
How's the weather, Chow?
Sun, Sir.
Fit.
Bldz . 6.
The great Sid of the Eagle,
the King of directors .
Litterary Department .
Bldz. 7 .
Commercial designer .
I'm getting old, Chow, my boy,
forty, brr. !
Yes, Sir, but you can have all
the missus you want and the
most heavenly beautifull .
Their bodies, Chow, not their
souls and for the director's
sake, not for my own .
What's the good of having
their souls, Sir, a heap of
nonsense and a fur-coat. The
body's the real pleasure .
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Uw bad is gereed . Mijnheer.
Wat voor weer is het, Chow?
Zon, Mijnheer .
In orde, energiek .
De groote Sid van de Arend
filmfabriek) de koning der
regisseurs.
Letterkundige afdeeling.
Reclameteekenaar
Ik begin oud to worden, Chow,
mijn jongen, veertig, brr!
Ja, mijnheer, maar U kunt al
de meisjes krijgen die U wilt
en dan de meest hemelsch
moose .
Hun li~hamen, Chow, niet hun
zielen, en terwille van den
regisseur, niet terwille van
mijzelf.
Waar diem bet toe bun zielen
to bezitten, 1Vlijnheer, een
hoeveelheid nonsense en een
bontmantel . Het lichaam is
het ware genot .

You're a wise man, Chow .
Yes, Sir .

)e bent een wijs man, Chow .
Ja 1Vlijnheer.

Bldz. 8.
Plucky little woman .
I'll dine at home . Chow, and
alone . . .

Kranig vrouwtje .
Ik zal thuis eten, Chow, en
alleen.

Bldz . 10.
Casting Director .

Regisseur, die met de rolverdeeling en het aannemen van
extra's is belast .

Bldz . 11 .
The boss .
Night!
Lights on !

De bass.
N acht !
Lampen aan !

Bldz . 13 .
Quiet there!
Keep that in your heads . Now,
be ready !

Stilte daar !
Prent dit in jelui hersens . Nu,
houdt je gereed !

Bldz. 19.
Cut!"

Afbreken . (flier de camera's
buiten werking stellen .)

Bldz. 20 .
Bis, Samba ! Another one,
Samba ! I love you, Samba !

Bis Samba! Nog een Samba !
Ik heb je lief, Samba!

Bldz . 21 .
These little dancers .
What's the matter, boys? An
ice-cream soda?
You are a dear, Mr . Storm,
and of course, we don't
refuse, but haven't you a
little bit of a part for us in
your next production?

Die danseresjes .
Wat is er aan de hand, jongens ? Een ice-cream soda?
Dat is aardig van U . Mr . Storm,
en natuurlijk weigeren we
niet, maar hebt u niet een
klein rolletje voor ons in Uw
volgende film?
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Bldz . 23 .
„Oh, Carmen, I love Carmen
Try the driver, miss, I'm married.

I'll see you again, one of these
days, I think.
Be sure of it.
Seems a breezy story.
Rather.
Bldz . 24 .
Don't sir . Working with you
is only too good .

Deze woordspelling komt in
bet Hollandsch niet tot zijn
recht. Het meisje zegt : „O
Carmen, ik ben dol op Carmen" .
De conducteur vat het op,
alsof zij zegt ,,car-men", wet
beteekent trampersoneel. En
hij antwoordt dear op : ,,Probeer bet bij den bestuurder,
miss, ik ben getrouwd."
Ik zie jelui nog wel, een dezer
dagen denk ik .
Dear kunt U zeker van zijn .
Dat lijkt op een boeiende geschiedenis.
Nogal .

Thanks, my lad .

Doe 'dat niet mijnheer ; het is
to prettig om met U semen to
werken.
Dank je, mijn jongen .

Bldz . 26 .
For the director's sake, eh?

Terwille van den regisseur, he?

Bldz. 32 .
Leading-man .
Ah, Mr. Storm, je ne vows ai
pas vu dens un siecle,

Eerste mannelijke hoofdrol, als
tegenspeler van de vrouwelijke ster .
Ah, Mr. Storm, ik heb u in
geen eeuw gezien .

Bldz . 33 .
My new star .
Let us see your business .
Venez, ma petite . Ab, quel

Mijn nieuwe ster.
Laat ons uw voorraad zien.
Kom mee, kleintje. Ah, wet
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bonheur. Mr . Storm's new
star. I1 vous rendra celebre,
soyez- en sure .
J'espere d'en etredigne, madame .
Elle est gentille .
Bldz . 34 .
Seulement des toilettes' et des
manteaux ?
Non, Madame, toute la lyre,
dessous, costumes de bain et
tout le reste . . . .
Est--ce qu'il en a du gout . Oh,
ces regisseurs, c'est pire que
des femmes .
C'est le metier.
Bldz . 35 .
Elle aura du succes . . . . c'est
un type interessant .
Jespere biers .
Qui est-ce?
C'est Yvette 1Vlarnys. Mon
dernier trouvaille . Une nouveaute de Paris . Elle vous
interesse ?
Professionnellement . C'est le
parfait vampyre
Ah, non, ne me chipez pas
won meilleur mannequin,
heirs 1
Bldz. 36.
Appelez-la toujours .

een geluk. Mr . Storm's nieuwe
ster. Hij zal u beroemd waken, wees daar maar zeker
van .
Ik hoop het waardig to zijn,
mevrouw .
Zij is lief.

Alleen toilettes en mantels?
Neen mevrouw, het heele alphabet, ondergoed, badkostuums en de heele verdere
rommel . . . .
Wat heeft hij een smack. Oh,
die regisseurs zijn nog erger
dan vrouwen .
Dat is mijn yak .
Zij zal zeker succes hebben .
Zij heeft een interessant uiterlijk .
Ik hoop het .
W ie is dat ?
Dat is Yvette Marnys. 1Vlijn
lactate ontdekking Het laatste snufje uit Parijs. Stelt u
belang in haar ?
Beroepshalve . Zij is een vol.'
maakte vampier .
Ah seen, ontfutsel me niet
mijn beste mannequin, ht l

Roep haar toch maar.
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Yvette, mon enfant, void monsieur Storm, un des rois du
film, qui voudrait faire votre
connaissance . Parait qu'il
s'interesse a vows.
Monsieur est bien aimable .
Avez-vows jamais fume?
Non, monsieur.
ca ne vows dit rien ?
Je ne dis pas .
Alors, passez a mon bureau un
de ces fours. Tenet, apresdemain a neuf heures du
matin . ca vous va ?
Parfaitement.
En voila du propre .
Elle pent toujours nester votre
mannequin tout en me donnant quelques tests .
Et si elle vows plait?
Bldz . 37 .
Alors je vous payerai une indemnation asset grande pour
faire venir dix autres mannequins de votre ville lumiCre.
„Vows etes un gentleman" .
Pourvu qu'on page 1
Meme sans ca.
Je suis fiatte . Eh bien, apresdemain, nest-ce pas? Neuf
heures. Vous n'avez qu'a
me demander. Je donnerai
des ordres .
Je vous remerde d'avance,
monsieur .
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Yvette, kindje. dit is mijnheer
Storm, een der koningen van
de film, die graag kennis met
je zou willen waken . Het
schijnt, dat hij belang in je
stelt.
Mijnheer is wel vriendelijk .
Hebt u al eens voor de film
gespeeld ?
Neen mijnheer .
Voelt u er niets voor?
Dat wil ik niet beweren,
Kom dan een van deze dagen
eens op mijn kantoor . Wacht
eens, overmorgen om negen
uur 's morgens. Schikt u dat?
Uitstekend.
Dat is ook fraai .
Zij kan immers uw mannequin
blij ven, al g eef t zij mij een
paar filmproeven.
En als zij u bevalt .
Dan zal ik u een schadevergoeding betalen groot genoeg
om tien andere mannequins
uit uw lichtstad to laten
komen .
U bent een gentleman .
Als men maar betaalt.
Zelfs zonder dat .
1k ben teen gevleid. Welnu
dan, overmorgen nietwaar?
Negen uur. U vraagt maar
naar mij . 1k zal alles van to
voren regelen,
1k dank u bij voorbaat, mijnheer.

Oh, quel reve !

Oh, wat een droom !

Bldz . 38.
You are a maddening young
lady, my girl .

Je bent een betooverende jonge
dame, meisje .

Bldz . 39 .
Great Scott !
What's the matter?
The boss with a lady!
No!
Look !
Well, it's perhaps true that he
doesn't like the sex, but when
he's offering us a specimen
of it, it's a jolly good one.
She's a peach .
Bldz . 41 .
We'll love it .

Alle duivels !
Wat is er aan de hand?
De bass met een dame .
N een !
Kijk dan !
Wel, het kan waar zijn, dat
hij veel van de vrouwelijke
sere houdt, maar als hij er
ons een staaltje van voor
houdt, is het dan ook een
prachtstuk .
Ze is een schat .

The Howe-perfumes are the
most divine of the United
States .

Wij zullen het zeer op prijs
stellen .
De Howe-parfums zijn de meest
goddelijke van de Vereenigde Staten .

Bldz . 43 .
Aimer .
Pupils .

Liefhehben.
Leerlingen .

Bldz . 44 .
The movies .

De bioscoop.

Bldz. 45 .
Jolly good time.

Vroolijke, prettige tijd .

Bldz. 46.
,, 1 he Golden Peacock" .

„De Gouden Pauw."
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.,Poppy and Howe, the divine
dancers" .
Et tout aurait ate pour le mieux
daps le meilleur des mondes .

Poppy and Howe. het goddelijke danspaar.
En alles zou volmaakt geweest
zija op deze wereld.

Bldz. 47 .
,That I eyed his lady" .

Dat ik knipoogde tegen zijn
dame.

Bldz 48 .
For Heaven's sake, Miss Forest,
withdraw your hand.
You just keep your hands off
the lady .
.,New toy for Mr. Milton
Howe" .
„Precious little person" .

In 's hemelsnaam, miss Forest,
neem uw hand weg .
Je blijft met je handen van de
dame af.
Nieuw speelgoed voor Mr. Milton Howe.
Kostbare persoontje .

Bldz . 49.
You bet he can!
Women.
America's first lover on the
screen.
You're right. Women and
yourself.

Deem maar . aan, dat hij det
kan .
Vrouwen .
Amerika's , vooraanstaande mints
naar op het witte dock.
U hebt gelijk . Vrouwen en
Uzelf.

Bldz . 51 .
Thanks.

Dank U.

Bldz . 52 .
Ah, the beautiful! Myrtle Manners.
Warner, my son, you've done
it . Lucky devil, the most
beautiful! woman of the
world . You just take your
chequebook wick you and
leave your heart at home,
that's all.
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Ha, de moose Myrtle Manners .
Warner, zoontje, het is om jou
to doers . Gelukkige kerel, de
mooiste vrouw van de wereld .
je steekt alleen je cheque
boek bij je en last je hart
thuis, dat is alles .

Bldz. 53.
You just mind your words,
Milton .
Keep quiet. Warner .
Of course not, old man, I
apologise at once .

I'm afraid he is . Poor boy .

Let een beetje op je woorden,
Milton .
Houd je kalm, Warner.
Natuurlijk niet, ouwe jongen,
ik maak onmiddelijk mijn
excuses,
Verontschuldig me een oogen..
blik .
Goede hemel, mijnheer, hij
spreekt in ernst .
Ik vrees dat ook . Arme jongen .

Bldz . 54.
Middle-aged .
Right you are, Sir. But here
comes Warner with „Von" .

Van middelbaren leeftijd,
Ge ijk hebt u, Sir . Maar hier
komt Warner, met „Von"

Excuse me one moment.
Heavens, Sir, he's in earnest .

Bldz . 55 .
Downy business .
May I dance with the lady, Sir.

Do you approve, oh my Lord
and Master?
You just amuse yourself, my
girl .
Rassiges Luder.
Etwas neues?

Vervelende geschiedenis
Mag ik met de dame dansen,
Mijnheer .
Vraag het de dame zelf, mijn
jongen .
Draagt het uw goedkeurig weg,
oh mijn Heer en Meester.
Zorg maar, dat je je amuseert,
meisje .
Een volbloed loedertje.
lets nieuws?

Bldz . 56 .
Sic kennen dock Eva May, die
Tochter der Mia May?

U kept toch Eva Mar, de
dochter van Mia May?

Bldz . 58 .
Cast .
You understand?

Rolverdeeling .
Begrijp je?

Ask the lady, my boy.

ii
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Du bist emn glucklicher Ken .
Of course. We love working
for the boss .

Je bent een gelukkige kerel,
Natuurlijk, wij werken graag
voor den bass .

Bldz . 59.
Let the old man talk . Miss
Forest .
He doesn't like dancing ; too
stiff in the legs, I think .
Old hypocrite.

Laat de oude man praten, miss
Forest .
Hij houdt niet van dansen, to
stiff in zijn beenen, denk ik .
Ouwe schijnheilige kerel .

Bldz. 60 .
En avant pour le gigolo .
I'll dance with Miss Forest, of,
course.
You'll dance with her.
Question of the legs, is it not?

I think so.

Vooruit met den gigolo.
Ik zal natuurlijk met Miss
Forest dansen .
Je zult met haar dansen .
Een questie van de beenen,
niet waar?
Luister, luister!
Je deedt een goede keus, ouwe
jongen.
Dat geloof ik ook.

Bldz . 63 .
Dirty job .
Guest-room .

Smerig werk .
Logeerkamer .

Blzd. 64 .
What nonsense!

Wat een onzin 1

Bldz. 66 .
It was just because I loved to
do it.

Het was alleen omdat ik het
graag deed.

Bldz. 67,
Put that in your pipe and
smoke it, my h.d .
Lovely proposition!

Stop dat in je pijp en rook
het op, mijn jongen.
Lief lij k voorstel .

Hear, hear!
You chose well, old man .
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Bldz . 64 .
A one-woman-man .

Een een-vrouw-man .

Bldz . 72 .
Charming.

Verrukkelij k .

Bldz, 74 .
Do you amuse yourself, little
girl?

Amuseer je je nogal, meisje .

Bldz . 76 .
Vous avez Fair malheureux .

• ziet er verdrietig uit .

Bldz . 77 .
Et toi, mon enfant, connais-tu
la vie .
je la connais trop .

En jij m'n kind, ken jij het
leven .
lk ken het maar al to goed .

Bldz . 78 .
You never know .
Mr . Storm's latest trouvaille?
Vous avez fair bon, les femmes doivent vows aimer, Mr .
Storm .
Bldz . 79 .
Toujours
aimer,
toujours
souffrir .
„Action" .
„After the Verdict" .
Bldz . 81 .
What's the matter, old man?
Bldz . 82.
Listen .

• kunt nooit weten .

Mr. Storm's laatste vondst .
• maakt den indruk van een
goed mensch, de vrouwen
moeten wel van u houden,
Mr. Storm .
Altijd liefhebben, altijd lijden .
Draaien .
Na het Vonnis.
Wat is er aan de hand, ouwe
jongen .
Luister .
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Here this loving lady .
Do you love me?

Hier deze lief hebbende vrouw .
Heb je me lief?

Bldz 86 .
Sea-gull .
Surf-boards .

Zeemeeuw.
Glijplanken .

Bldz . 93 .
Tu es cocu, monsieur le maire .
Blz. 94.
Tu souffres?
Pourquoi ne danses-tu pas, toi?
Nous sommes pareils, maitre .
Je vous comprends si biers .
Mais ii faut un coeur approfondi, cruellement blesse
pent-etre pour ne pas gacher
la beaute immense de cette
n uit par un amusement banal .
Bldz. 99 .
Free-lancing .

Bldz . 103 .
Carminoori, princess of the
East .
Bldz. 104 .
The syringe, eh?
Drugging, that's your illness,
Bldz. 105,
Now, that isn't so bad a bussiness, I should think .
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Je vzouw bedriegt je, mijnheer
de burgemeester .
Heb je verdriet?
Waarom daps jij niet?
Ik ben als u, meester . Ik be..
grijp u zoo goed. 1Vlaar er
is een verdiept, misschien
een wreed gewond hart voor
noodig om niet de wijde
schoonheid van dezen nacht
door een banaal amusement
to bederven.
Filmacteurs, die geen vast engagement hebben aan een
fabriek, maar voor een film
aangenomen worden.
Carminoori, prinses van het
Oosten.
De naald, he?
Verdoovende middelen, dat is
je ziekte .
Nu, dat is nog zoo lets slechts
niet, zou ik denken .

I wished it wasn't . But it is .

Ik wou dat het niet zoo was .
1Vlaar dat is het we!.

Bldz. 106 .
La misere noire .

De zwarte ellende .

Bldz. 107 .
Some love!
Are you happy, my boy?
Happy . I should say !

't Is me de liefde we!.
Ben je gelukkig, mijn jongen?
Gelukkig, dat zou ik denken !

Bldz . 108 .
Charming life . A bit rotten .
Just take what's falling into
your hands and laugh!

Verrukkelijk leven . Een beetje
voos .
Grij p was in je handen valt
en lack!

Bldz . 109 .
I thank you for your favors?

Ik dank u voor uw gunst,

Bldz . 110 .
Possible . Sir. But being the
husband of the world's
greatest vamp gives you the
impression of being vamped
your whole blooming life .

1Vlogelijk mijnheer. Maar als de
echtgenoot van 's werelds
grootste Vampier, krijg je
de gewaarwording of je je
heele leven begoocheld words.

Bldz . 111 .
Words .
Damn the women!
Bldz . 113 .
Jaime ca, nos deux drapeaux,
presque pareils, l'un a cOte
de 1'autre. On dirait que
leurs couleurs se joignent .
Oui, si, dans 1'obscurite, je
me trompe de tense, it ne
faut pas m'en vouloir.

Woorden .
Vervloekt molten de vrouwen
zijn .
Ik houd van onze vlaggen, zoo
naast elkaar en bijna gelijk 1
Men zou zeggen, dat hun
kleuren ineenvloeien .
Ja, als ik mij in bet donkey in
de tent vergis, moet je me
dat niet kwalijk nemen .
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Bldz. 114.
A real pal .
La Princesse lointaine .

Een ware kameraad .
De verre Prinses.

Bidz . 115.
Fitness.

Energie .

Bldz . 117 .
Howdah .

Overdekte draagstoel op den
rug van een olifant.

Bldz . 118 .
Maddening .
ca va bien ? Etes.-vows content?
Oh oui,

Betooverend .
Gaat alles goed? Bent u tevreden?
O, ja.

Bldz . 120 .
Damn, some life!
Boys .

Vervloekt, wat een bestaan 1
Jongens .

Bldz. 121 .
Nous vows aeons attendu en
vain au mess-room . J'etais
inquiete . Vous-etes malade?
Un peu de fievre. Ce ne sera
rien .
Il faut prendre un peu de
chinine . C'est le soleil, la
chaleur . Attendez.

Wij hebben tevergeefs op u
gewacht in de messroom . Ik
maakte mij ongerust . Bent
u ziek ?
Een beetje koorts. Het zal wel
gauw over zijn . .
U moet wat kinine nemen.
Het komt van de zon, van
de warmte . Wacht eens.

Bldz . 122 .
Pauvre, qu'est-ce qu'il y a?
C'est la vie, le tourbillon
incomprehensible de la vie .
Je suis tout meurtri, tout
humilie, Yvette, et je reve
de toi. Je t'ai vue daps

Arme jongen, wat is er dan?
Het is het leven, de onbegrij-pelijke wervel van het leven.
Ik ben verwond, vernederd,
Yvette, en ik droom van
jou . Ik heb je gisteravond in
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l'oase, 1'autre soar, une tache
blanche daps la nuit verte
et pourpre . j'ai reve de presser mon visage contre to
nudite et de trouver l'oubli,
l'abolition de toute chose .
Pardonne-moi, Yvette .
Mon ami, it ne faut pas que
ca vous tourmente . je vous
appartiens de tout mon
coeur, de tout mon corps .
Vous n'avez qu'a me tendre
les mains.
Ne sois pas trop genereuse .
La vie est si cruelle .
Je vous aime .

de oase gezien, een blanke
vlek in den groenen en purperen nacht. Ik heb gedroomd,
dat ik mijn gezicht drukte
tegen je naaktheid en zoo de
vergetelheid van alle dingen
vond .
Vergeef mij, Yvette .
Lieve jongen, last dat je niet
kwellen . Ik behoor je toe
met heel mijn hart, met heel
mijn lichaam . Reik mij slechts
je handen .
Wees niet to edelmoedig . Het
leven is zoo wreed .
Ik heb je lief.

Bldz. 123 .
Je vais prendre mon bain et
je reviendrai .
Dans le desert de to vie je
serai l' oase.

Ik ga mijn bad nemen en dan
kom ik terug .
In de woestijn van je levee
zal ik de oase zijn .

Bldz . 124 .
Que feras-tu alors?
Tu sais, nous serons tour
avec toi .
Too many losses, too many
expensive films .

Wat zal je dan doen?
Weet je, wij zullen allen naast
je staan.
Te veel verliezen, to veel kostbare films .

Bldz . 125.
My dear fellow, by alle means,
no . . . .

Beste kerel, in geen geval, neen .

Bldz . 126 .
Luck?
I'm afraid, eh, we're afraid,
my dear Storm .

Geluk?
Ik bee bevreesd, hum, wij zijn
bevreesd, mijn beste Storm.
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Bldz . 127 .
Little glance.
I regret, my dear fellow, really
I regret, but I'm afraid, we're
afraid, Goodman and I . . . .
My son.
Bidz . 128 .
You're pretty tough, my lad .
Do you take .
Lunch with me?
A little lady?
Rather not, Sir, Myrtle Manners .
Aren't you afraid to be vamped?
I know the game too well, Sir .
Of course, old man .
Luck and ladies 's bad company .
So long, Sir .
Le Triomphe de Fart.
Bldz . 129 .
Have you finished your film?
When does my boy come
home?
Quite possible .
Bldz . 134 .
Cheri, es-tu revenu cette nuit?
Pourquoi n'es-tu pas venu me
voir ?
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Kijk je .
Het spijt me, beste kerel, werkelijk het spijt me, maar ik
ben bevreesd, wij zijn bevreed, wij zijn bevreesd,
Goodman en ik .
Mijn zoom.

je bent een taaie rakker, mijn
jongen .
Lunch je met me?
Een vrouwtje?
Mm of meer niet, mijnheer,
Myrtle Manners .
Ben je niet bang om ingepalmd
to worden ?
Ik ken bet spel to goed, mijnheer .
Natuurlijk, ouwe jongen .
Geluk en vrouwen zijn slecht
gezelschap .
Tot ziens, mijnheer .
De triomf van de kunst .

Is uw film klaar? Wanner
komt mijn jongen thuis?
Heel goed mogelijk .

Lieveling, ben je vannacht teruggekomen.
Waarom ben je niet bij me
gekomen ?

Bldz . 135 .
Je ne savais pas si ca to serait
agreable . . . .
Tu as mauvaise mine . Et tes
pauvres yeux sons tout tourmentes. Qu'est-ce qu'il a dit,
ton fameux Hamilton?
Qu'il ne me donne plus le
sou . Its n'ont pas confiance
daps mon film .
Oh par exemple . Les laches .
Et alors ?
Je continuerai moi-meme . Mais
it faut travailler vice ; je n al
pas taut d'argent .
Je t'y aiderai de tout mon
coeur, mon grand.

Ik moist niet of dat je wel aangenaam zou zijn .
Je ziet er slecht uit . En je
oogen staan gepijnigd . Wat
heeft hij gezegd, die beroemde
Hamilton .
Dat hij mij geen cent meer
geef t . Ze hebben geen vertrouwen in mijn film .
Stel je voor . De lafaards . En
nu?
Ik zal op eigen kosten verder
filmen, maar dan moet er
vlug gewerkt worden ; ik heb
niet zooveel geld .
Ik zal je helpen, met geheel
mijn hart .

Bldz . 136.
He is the old Sid again .

Hij is de oude Sid weer .

Bldz. 137 .
Sid, mon aime, aye pitie de
toi-meme, prends un peu de
repos, cesse un momtnt cc
travail infernal . Tu to tues .
Et pourquoi ?
Sid, to ne m'aimes plus .
Tu m'es aussi chere qu'auparavant?
Ce n'est pas vrai. Tu me
regardes et to ne me vois
plus . C'est comme si je lisais
ma mort daps tes yeux . Tu
as revu 1Vlady, Sid?
Non, je ne l'ai pas revue .
Mais to 1'aimes encore?

Sid, mijn lief, heb toch een
beetje medelijden met je zelf,
neem moat rust, stale een
oogenblik dat helsche werk .
Je vermoordt je . En waarom?
Sid, heb je me niet meer lief?
Je bent one even dierbaar als
altijd .
Dat is niet waar . Je kijkt me
aan en je ziet me niet meer .
Het is als of ik mijn dood
in je oogen las . Heb je 1Vlady
gezien, Sid .
Neen ik heb haar niet ontmoet .
Nfaar heb je haar nog altij d
lief?
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Pardonne-moi, Yvette.
Je n'ai rien a to pardonner.
Tu m'as fait le don de toimeme, et comment . . . .
Bldz . 138 .
C'est si peu de chose . Je to
serai toujours reconnaissance,
mon amour . Tu m'as rendu
le respect de moi-meme.
Je ne suis pas digne de ton
amour, Yvette .
Tu t'es laisse aimer, to as
cherche l'oubli aupres de moi
et je to comprends si bien .
J'ai toujours su que je ne to
possedais pas tout entier,
que quelque chose de toi
m'echappait, mais j'ai espere
de to conquerir un jour . Je
n'ai pas reussi . . .
Pauvre, pauvre .
Je ne suis pas pauvre, mon
cheri . J'ai cet amour pour
toi daps mon ceeur . daps tout
mon etre comme une belle
flamme.
Tu gueriras un jour, Yvette.
C'est notre plus grande misers que nos douleurs memes
soient mortelles .
Je ne suis pas comme les autres,
mon aims et to n'es pas quelqu'un qu'on oublie . J'aurai
pour toi toujours ce meme
amour tout-puissant et douloureux.
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Vergeef mij, Yvette.
1k heb je niets to vergeven .
Je hebt me jezelf geschonken,
en hoe .

Dat is zoo weinig . 1k zal je
altijd dankbaar blij ven, mijn
liefde. Je hebt me de achting
voor mezelf weer gegeven.
1k ben je liefde niet waardig,
Yvette.
Je hebt je laten beminnen, je
je hebt bij mij vergetelheid
gezocht en ik begrijp je zoo
goed. 1k heb altijd geweten,
dat ik je niet heelemaal bezat,
dat lets van je me ontglipte,
maar ik heb gehoopt je
eens heelemaal to veroveren. Daarin ben ik niet geslaagd, . .
Arme, arme Yvette.
1k ben niet, arm, mijn lieveling .
1k draag deze liefde voor jou
in mijn hart, in heel mijn
wezen als een prachtige vlam .
Je zult eens genezen, Yvette .
Het is onze grootste ellende
dat zelfs onze smarten ster .
felijk zijn .
1k ben niet als de anderen,
mijn geliefde en jij bent niet
iemand om to vergeten .
1k zal voor iou altijd deze
zelfde almachtige en smartelijke liefde voelen .

Je n'en peux plus, Sid. Je ne
suis pas comme toi, je n'ai
pas cette maltrise de moimeme . La certitude de t'avoir
perdu, le vide affreux qui
m'entoure, m'affolent . Je veux
m'en alley, retourner en
France . . . .
Bldz . 139 .
C'est bon . Je n'ai pas le droit
de to retenir . 1Vlais promets-moi que to reviendras . Tu
le doffs a ton talent, a toimeme .
Je reviendrai, mon ami, ne serait-ce que pour to prouver
qui je suis digne de toi.
Je suis to creature . . .
Am broken down . Ask your
hospitality for a fortnight .
We are awaiting you . Thoughts

1k kan niet meer Sid. lk ben
niet alss jij, ik heb niet dat
meesterschap over mezelf.
De zekerheid je verloren to
hebben, de afschuwelijke
leegte die me omringt, mar
ken me waanzinnig . Ik wil
weg, terug naar Frankrijk .

Goed . 1k heb niet het recht je
terug to houden . Maar beloof
me dat je terug zult komen .
Je bent het verschuldigd aan
je talent, aan jezeif.
1k zal terugkomen, mijn lief,
al was het maar alleen om
je to bewijzen, dat ik je
waardig ben .
1k ben je schepping .
Ben op Vraag voor veertien
dagen je gastvrijheid .
Wij verwachten je . Al onze
gedachten .

Bldz . 142 .
No, it's a hell of a business .

Neen, het is een helsche zaak .

Bldz. 143 .
Wait and see 1
Qui perd gagne, n'est-ce pas?"
Tired?

Wacht en zie 1
Wie verliest, wint, niet waar .
Vermoeid?

Bldz . 144.
Looking into your lovely face
is the best medicine for tired .
ness .
You're spoiling me .

Jou in je lieflijk gelaat zien is
de beste medicijn voor vermoeidheid .
Je verwent me .
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Must I be jealous?
My wife wearing flowers of
another man .
And you know it .
Is there any danger for me?

Moet ik jaloersch worden?
Mijn vrouw, die bloemen draagt
van een anderen man .
En dat weet je.
Is er eenig gevaar voor mij ?

Bldz . 151 .
Your new Carminoori .
Come in .

Je nieuwe Carminoori .
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Kom binnen .

