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Ik ben geboren uit zonnegloren noch uit een zucht van de ziedende zee.
Wat de zon aangaat, ik herinner mij niet die óóit te hebben zien schijnen in het
trieste, aan een der zijkanten door een gracht bespoelde huis aan de Meelbrug, in
Leeuwarden, waar ik ter-wereld ben gekomen. En van de ziedende zee, die, eerlijk
gezegd, dien dag heelemáál niet ziedde, kreeg ik voor het eerst een begrip, een
benaderend begrip, den morgen dat ik, van huis weggeloopen, in Harlingen op het
dek stond van de boot naar Enkhuizen. Net toen het touw losgegooid werd, en de
raderen begonnen te draaien, dook mijn vader, die mij met de list van een spoorzoeker
achterna gereisd was, plotseling op, stapte aan boord, greep mij, zonder een woord
te zeggen, bij een arm, en duwde mij, voor zich uit, den pas verlaten vasten wal weer
op.
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Ik zie hem nog! Hij had, om indruk op mij te maken, zijn hoogen hoed opgezet. Hij
betastte mijn zakken, haalde uit een daarvan het geld, een paar gulden en wat pasmunt,
dat ik, om wèg te komen, uit de winkellade genomen had, en smeet het, met een
breeden zwaai, in de haven. Gebaar dat mij een hoogen dunk gaf van zijn
belangeloosheid, maar mij, te-gelijker-tijd, vervulde met angst voor de komende
dingen. Want op ièts, redeneerde ik, zou hij, aanstonds, zijn ontstemming, zijn
reiskosten - plus de mijne - en zijn onbekookt geldwegsmijten willen verhalen.
Een paar uur later was ik weer terug in het, dien morgen ontvluchte, ouderlijke
huis, waar ik, na het verwachte want ritueele pak slaag, zonder eten naar bed werd
gestuurd.
Het was ochtend geweest, en het was avond geworden.... de eerste étape op mijn
ontdekkingstocht naar het Avontuur!
Maar ik ben jàren vooruitgeloopen op mijn verhaal. Dat zal nòg wel eens gebeuren!
Want het vooruitloopen is mij èigen. Ook als het schijnt dat ik rechtsomkeer maak.
Het huis aan de Meelbrug is een winkelhuis. In den winkel worden ‘galanterieën’
verkocht. Zoo héét dat! Heette het, tenminste, in mijn prille jeugd. Wat er voor galants
was aan tafelmessen, bretels, haken-enoogen, pijpekoppen, Haarlemmerolie,
schoenveters, kurketrekkers, lucifers, schoensmeer, inkt, vliegenpapier, stalen pennen,
potlooden, garens, sajet, boorlint, breinaalden en dergelijke, wie weet het te zeggen?
Maar het zal de eau-de-Cologne zijn geweest, de reukzeep, de odeurs, de pepermunt,
waaraan het gehéél zijn vriendelijke benaming ontleende. Wie, destijds, galant was
in Leeuwarden, die onthaalde zijn vast of zijn los vriendinnetje op een fleschje
Ylang-Ylang, een doos Rozenzeep, of een kilo pepermunt.
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Van den winkel leidt een trapje naar het woonhuis: een eet- en zitkamer, een alcoof,
een slaapkamer. Beneden, achter den winkel, is de keuken, waarvan de buitendeur,
uit twee halve-deuren bestaand, uitkomt op de gracht, die De Tuinen heet.
Een van mijn vroegste herinneringen! Ik ben een jaar of vier oud. Het heeft sterk
gevroren en de grachten en slooten liggen toe. Heel Leeuwarden is op de schaats.
Mijn vader neemt mij op, draagt mij naar de keuken, doet de halve-deuren open, en
zet mij op het ijs. Ik mag een kopje saliemelk koopen bij den baanveger, Sjikkere
Tol, die zijn zeildoeken tent aan den overkant van de gracht heeft opgeslagen. Hij
heeft een ruigen, rossen baard, en aan zijn neus fonkelt, in de zon, een druppel, dien
hij wegschudt vóór hij mij bedient: ‘Een cent! jongeheer.’
Ik loop gauw weer naar de keukendeur. Maar mijn vader, die een held van mij wil
maken, wenkt mij toe dat ik onder de brug, de Meelbrug, door, en via den winkel in
huis moet komen. Hij zelf loopt mij te-gemoet, trekt mij op den wal, en geurt bij
Boopie Zwart, onze naaste buurman, die naar buiten is gerend om den tegen een van
zijn rollen baai of bever aanpissenden hond een trap te geven, op mijn onversaagdheid.
Ik geloof niet dat hij ooit zoo trotsch op mij geweest is als dièn dag.
Aan de overzijde van de Meelbrug, op den hoek van De Tuinen, woont meneer
Hoogmei, de apteeker, die, zooals àlle apteekers in Leeuwarden, een kwartel heeft.
De vogel zit in een enge kooi, met een half-cirkelvormigen uitbouw - de kwartel,
beweren deskundigen, is bizonder op zoo'n balcon gesteld - en laat, elke paar minuten,
zijn zuiver en melancholiek ‘kwot, kwot, kwot!’.... ‘kwot, kwot, kwot!’ hooren. Hoe
vaker het diertje slaat, hoe opgetogener meneer Hoogmei is. Het ongeluk wil, dat
hij, behalve zijn kwartel, ook een zoon heeft, Ferdinand, van wien ik alléén nog weet
dat
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hij geen aanleg had voor zijn vaders vak, en dus ook den kwartel, met wiens natje
en droogje hij belast was, veronachtzaamde. Het diertje werd, op een morgen, dood
in zijn kooi gevonden, naast zijn leeg zaadbakje. Ramp, ten-gevolge waarvan de
kwartel van apteeker Kuipers, in het Nauw, waar de ‘Wijde Gaper’ uithing, de eerste
van de stad werd.
Naast meneer Hoogmei woonde Fransen, de bakker. De bakkerij, vond ik, was
een aardig bedrijf. De kneedmachines waren, destijds, nog niet uitgevonden, en baas
Fransen en zijn knecht bewerkten het deeg, het taaie roggedeeg ten-minste, met hun
bloote voeten. Zij stonden, hun onderbroek van blauw-grijs bever opgestroopt, in
den kneedtrog te dansen, naar het mij voorkwam, en zij streken, nu en dan, het deeg
van hun behaarde beenen, haalden het tusschen hun teenen uit, en kwakten het weer
in den trog. Het was de goede, oude tijd!
Voor de rèst zijn mijn herinneringen aan het huis aan de Meelbrug, en zijn naaste
omgeving, vervaagd. Wèl weet ik nog, dat ik eens, met hevige oorpijn te bed liggend,
zóó geweldig schreeuwde, dat de kat tegen den muur opsprong van ontzetting.
De poort der Kennis werd voor mij ontsloten op de bewaarschool van juffrouw
Hutchinson, een lange, schrale dame, met vale oogen en een mosterd-kleurige chignon.
De school lag aan het eind van een op De Tuinen uitkomend gangetje. Het was er
licht, luchtig en prettig. Ik leerde er, zonder ernstige herseninspanning, dat A een
Aapje is, B de Bakker, en dat de voornaamste bezigheid van Charlotte in
chocola-drinken bestaat. Maar aan het telraam, met zijn roode, zwarte, en witte
bolletjes, was ik een sukkel. Het rekenen, en ook het berekenen, is mij altijd slecht
afgegaan! En op-de-klokzien - ik, die heel stipt ben geworden, nooit iemand laat
wachten maar zelf óók niet wacht - op-de-klok-
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zien kon ik pas toen ik al een jaar of tien was.
Mijn eerste gevecht was met een schoolkameraadje, Bernhard Schrakamp, de
stamhouder van een Duitscher in manufacturen. Alle Duitschers die geen
‘blaaspoepen’ waren, deden, destijds, in manufacturen. Zij waren, toen, nog een
betrekkelijk onschuldig volk. Ik zeg: betrèkkelijk! Want zij hadden, in vereeniging
met Oostenrijk, het kleine Denemarken de hertogdommen Sleeswijk en Holstein al
afhandig gemaakt. Maar dáárom was het niet dat ik Bernhard Schrakamp te lijf was
gegaan! Waarom het wèl was, ben ik vergeten. Ik heb het, op drie of vier
uitzonderingen na, nooit met de Duitschers kunnen vinden. Dat is begonnen bij
juffrouw Hutchinson, en het is zoo gebleven tot op den dag van vandaag.
Ik was een jaar of zes, zeven oud, toen wij van de Meelbrug naar De Kelders trokken.
Mijn vader had een huis gekocht aan deze gracht, zoo geheeten naar de groote kelders,
voor een gedeelte onder de woningen, en voor de rest onder de begane straat gelegen.
Van de straat voerden steenen trapjes naar den walkant en aanlegplaats.
***
‘Die Liebe begann im Monat März’ preciseert Heine. In welk seizoen, en in welk
jaar is mijn ellende begonnen, de vreugdeloosheid van mijn eerste jeugd? Ik weet
het niet! Het zal geleidelijkerwijze gekomen zijn.
Mijn moeder is een schoone, stille, zachte, ziekelijke vrouw, uitgeput door zes
snel op elkaar volgende moederschappen, en die, als ik negen jaar oud ben, aan de
tering sterft. Zij kan zich niet veel met ons, met mij, bemoeien, noch mijn opvoeding
leiden.
Mijn vader is een hard man, die vol systeem en beginselen zit. Dat heeft hij, denk
ik, van zijn vader, en hij behoort tot de onbevoorrechten, die niet meer kunnen géven
dan zij zelf ontvingen. Joop van Breine, zoo staat
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mijn grootvader bekend - zijn vrouw, mijn grootmoeder, is Breine van Joop - heeft
niets aantrekkelijks. Voor mij ten-minste! Ik ben, zonder redelijke reden, doodbang
voor hem, en ik heb den indruk dat mijn vader hem óók nog vreest. Hij heeft kleine,
stekelige oogen, die mij, onder borstelige, donkere wenkbrauwen uit, verstoord
aankijken. Ik vind dat hij op een beer lijkt. Ik geloof niet dat ik hem ooit een woord
heb hooren spreken. Hij zit, in de voorkamer van zijn huis aan de Nieuwburen, in
een hoogen leunstoel, en hij hoest en rochelt den heelen dag. Naast hem, op den
vloer, staat een kwispeldoor. Hij heeft een ruige, wollige, friesche schipperspet op,
ik heb hem nooit daarzònder gezien, en ik denk, in mijn kinderlijke en oneerbiedige
fantaisie, dat hij daarmee naar bed gaat.
Mijn vader en zijn zuster, tante Bette, een heerschzuchtige, manskerelige dame,
zullen, in hùn jeugd, hun pleizier óók wel opgekund hebben, zooals dat heet. Mijn
grootvader - maar dit heb ik pas veel later begrepen - is mijn vaders verontschuldiging,
zijn verzachtende omstandigheid, voor míjn vreugdelooze jeugd.
Joop van Breine, en Breine van Joop, hebben, op gevorderden ouderdom, het
tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Ik herinner mij de omstàndigheden van hun
dood niet. Gebrek aan belangstelling, denk ik.
Andere leden der familie.... Drie overjarige tantes, zusters van mijn grootmoeder, en
een oud-oom, haar broer, die oome Siemen heet en een horrelvoet heeft. De tantes:
Kerlien, Ka, en Leene - tante Leene heeft leepoogen, en zij is dol op mijn broer Gusje,
dien zij, tot zijn machtelooze ergernis, hartstochtelijk knuffelt, elken keer dat zij hem
te pakken krijgt - de tantes houden een spelonkachtig kruidenierswinkeltje.
Elken donderdagmiddag, terwijl wij aan tafel zitten, komt tante Kerlien, de eenige
der drie gezusters die geen onoverwinnelijken afkeer heeft van de buitenlucht, boter
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brengen. Een doordringende, niet te definieeren geur omzweeft haar. Mijn vader,
die fransch - plus engelsch en duitsch - geleerd heeft bij meester Singels, op wiens
instituut hij den lateren kunstverwer-en-baronet sir Lawrence Alma Tadema tot
schoolkameraad had, zegt: ‘Une odeur suave embaume l'air!’
Mijn neef Tobie is sergeant-majoor bij het Iste regiment infanterie, te Leeuwarden
in garnizoen. Elken keer dat zijn tijd òm is, teekent hij weer bij. Hij draagt een
piekfijne, buitenmodel uniform, met een verblindendblinkenden, verlakten koppelriem,
en een prachtige sabelkwast van oranjezijde. Als ik hem, ten-huize van zijn ouders,
mijn oome Hessel en mijn tante Mintje, ontmoet, dan wacht ik altijd tot hij opstaat
om naar de kazerne of waarheen anders ook te gaan, om de jongens op straat, mijn
schoolkameraadjes, de oogen uit te steken met mijn voorname relatie. Maar neef
Tobie is een hoovaardig man, trotsch op zijn positie in de maatschappij, en heelemaal
niet gesteld op het gezelschap van zoo'n onbenullig ventje als ik. Hij reikt mij dan
ook al heel gauw de hand tot afscheid, want, maakt hij mij wijs, de colonel zit op
hem te wachten om een kaartje te leggen. Ik herinner mij, dat de, met zijn kader zoo
beminnelijk-eigen colonel, de Frémery heette.
Neef Tobie was niet de éénige militair in de familie, noch ook de hoogste in rang.
Daar was nog, een jaar of wat later, oome Herman, onze kwart-oom Herman, een
halfbroer van mijn stiefmoeder. Oom Herman, dien wij, onder ons, gemeenzaam
‘Hermantsje’ noemden, om zijn kleine gestalte, was militair apotheker van beroep.
Het tooneel van zijn werkzaamheden was de Infirmerie, in De Tuuntsjes, dicht bij
de huzarenkazerne, waar ik hem, een enkelen keer, wel eens opzocht met een
boodschap. Ik vond hem dan in een witten kiel, en in meestal vriendelijke stemming.
Want hij was - en is nòg, en hij zal mij, hoop ik, de hier volgende historische
onthullingen niet kwalijk nemen - een beminne-
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lijk man. Maar als hij, in den militairen dos dien hij gerechtigd was te dragen,
woensdagsmiddags onder de luifel van de officieren-societeit, aan de Lange Piep,
met een bittertje voor zich, en een lang slagzwaard tusschen de krijgshaftig-nonchalant
uitgestrekte beenen, naar de stafmuziek zat te luisteren, of strategische gesprekken
voerde met den garnizoens-docter, dan vond hij het heelemaal niet prettig, dat wij,
mijn broertjes en ik, al maar voorbij liepen om zijn aandacht te trekken, en ‘Dag!
oome’ tegen hem te zeggen. Hij veinsde dan ons niet te zien, en wij dropen verdrietig
af.
Het mooist was oom Herman op Koningsverjaardag en op àndere nationale
feestdagen. Dan werd er parade gehouden op het Zaailand, een ruim plein, waarop
ook een veel grooter stad dan Leeuwarden trotsch had kunnen zijn. Onze kwart-oom
droeg, bij deze plechtige gelegenheden, een groen-glanzenden, wapperenden bos
haneveeren op zijn uniformpet, en hij salueerde den colonel, als die op zijn strijdros
voorbij de gelederen galoppeerde, met den zwier van iemand die zijn leven lang niets
anders had gedaan. Het spreekt van zelf dat hij mij, op zulke dagen, volkomen
negeerde, als ik, naarhem wijzend, tot mijn schoolvriendjes zei: ‘Kiek! dat is mien
oome, met die mooie pluum op sien kop’. Om mij te wreken, heb ik eens geprobeerd,
hem, door gezichten tegen hem te trekken, aan het lachen te maken, terwijl hij ‘in
de positie’ stond voor overste Pfaff, met wiens jongens ik op school ging. Het gelukte
mij niet hem uit de plooi te krijgen. Hij keek mij alleen boos aan, en zijn martiaal
kneveltje trilde even. Een paar uur na de parade kwam hij, in burgerkleeren, zich bij
mijn vader beklagen, en de feestelijkheden van Koningsverjaardag eindigden, wat
mij betrof, met een pak slaag. Ik ben daar heelemaal niet meer kwaad om op oom
Herman!
Een jaar of wat later - daar ìs een ‘Immanente Gerechtigheid’! - slaagde de fuselier
Daum er in mìj
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te doen uitbarsten in lachen, terwijl ik, op Weltevreden, in de positie stond voor den
kapitein, aan wien ik, op het Rapport, om nachtpermissie of iets dergelijks was komen
vragen.
Hola! daar ben ik weer aan het vooruitloopen.
***
Toen ik negen jaar oud was, stierf mijn moeder.
Zij had lange, èindelooze maanden ziek gelegen op de voorkamer, boven, en zij
was, de laatste tijden, zoo zwak, dat ik haar, en niet eens elken dag, nu en dan maar
een paar minuten zag.
Elken morgen, als mijn vader beneden kwam, vroegen wij hem: ‘Pa! hoe is het
met moe?’ Wij waren dit zóó gewoon, dat wij, dàgen nog na haar dood, dezelfde
vraag begonnen te formuleeren: ‘Pa! hoe is het....’ De rest bestierf ons op de lippen.
Den avond voor de begrafenis is de doode naar beneden gedragen. Zij ligt, in een
hoek van de woonkamer, op den vloer, op een laag stroo, zooals dit bij ons, Joden,
het gebruik is.
Een oogenblik voor dat de, op schragen geplaatste kist gesloten wordt, tilt mijn
vader mij op, dat ik mijn moeder nog eenmaal kan zien.
Ik loop mee in den lijkstoet, tot aan den ingang van het kerkhof, waar ik, evenmin
als mijn vader, den voet mag zetten. Want wij zijn ‘coheniem’, de kaste waarvoor
al wat dood is, of met den dood in aanraking komt, onrein is. Wij wachten dus, buiten
het hek, op het eind der graflegging, door mijn beide ooms uit Rotterdam, broers van
mijn moeder, bijgewoond.
Den avond van dien zelfden dag, terwijl mijn vader en mijn ooms in de huiskamer
zitten te praten, sluip ik den winkel in, om drops te snoepen uit een stopflesch. Een
ijzeren greep omvat mijn pols, en dwingt mij de zuurtjes weer in de flesch te laten
vallen. Het is mijn
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vader, die mij nageslopen was zonder dat ik het merkte. Hij zegt geen woord, kijkt
mij alleen aan, brengt mij weer in de kamer, bij mijn ooms, en vertelt hun wat ik
gedaan heb.
Ik beschouw mij, weken lang, als een verworpeling. Dàt te doen, op dièn dag! O,
God!
Een jaar lang, het rouwjaar, staan wij, mijn beide broertjes en ik, ieder op zijn beurt,
om zes uur op, om, een uur later, in de synagoge, ‘kadosch’ te gaan zeggen voor
onze moeder.
Ik sta, in het groote, kille, kale, leege gebouw - daar zijn, zoo vroeg in den morgen,
geen twintig menschen - met zijn witgekalkte muren en houtkleurig-geverfde banken,
beneden aan de trappen van den tabernakel te bidden: ‘Jisgadal wejiskadosch sjemei
rabo.... Gij die groot zijt, en heilig, verheven Naam.’ Ik ben, elken keer, diep bewogen,
ben het nù, terwijl ik dit, zoo veel jaren later, memoreer, wéér. Maar nu zijn het de
woorden niet meer die mij ontroeren, noch het geloof dat te-loor ging en door geen
ànder is vervangen. Het is alleen de herinnering.
In de synagoge,de‘sjoel’ ,heb ik een vriend,een grooten vriend. Dat is meneer
Kosman, de voorzanger. Hij knikt mij toe als het mijn beurt is om ‘kadosch’ te gaan
zeggen, en hij laat nooit na mij met de vlakke hand even op het hoofd te kloppen,
als ik langs hèm of hij langs míj komt. Ik houd van hem zoo als ik van geen mensch
ànders houd! Hij heeft een wondere stem, die jubelt, klaagt, of schreit, al naar den
aard der dagen. Nog hoor ik hem, op Poerim, galmen: ‘Wajehie bimei
Achaschweirous, hoe Achaschweirous, hamelech mei Houdoe ad Koesj! Het was in
de dagen van Ahasveros, dat is Ahasveros die heerschte over de landen van Indië tot
Ethiopië, eenhonderd-en-zeven-en-twintig gewesten’; ik hoor hem juichen op Soekous,
het feest der Loofhutten, en zijn loflied begeleiden met het geritsel van den palmtak,
dien
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hij schudt; ik hoor hem, op Grooten Verzoendag, smeeken: ‘Selach lonoel Mechal
lonoe! Kapeir lonoe! Vergeef ons, Heer! Erbarm U onzer! Verzoen U met ons!’ Hij
klopt zich, met de gesloten vuist, driemaal op de borst. En al de geloovigen, drie-,
vier-honderd, die daar, van zonsopgang tot zonsondergang, in hun doodshemd, en
vastend, staan te bidden, kermen het hem nà, met drie daverende vuistslagen op hun
zondig hart: ‘Selach lonoe! Mechal lonoe! Kapeir lonoe!’ En in mijn angstig gemoed
weerklinkt het, en dreunt het na:‘Vergeef ons, Heer! Erbarm U onzer! Verzoen U
met ons!’
Meneer Kosman, de ‘chazan’, met zijn lachende oogen, uitgezonderd, heb ik geen
voeling met de kerkelijke autoriteiten. Alleen bel ik wel eens deurtje bij den koster,
Jool de Roos, een blinkendwit-harig, blinkendwit-baardig, onveranderlijk boos-kijkend
kaboutermannetje. Ik doe dit niet enkel om den ‘sjammes’ te plagen, ofschoon dit
natuurlijk de hoofdzaak is, maar ook om zijn mooie en lieve dochter Dientje, de
schoonheid van de aan schoonheden straatarme gemeente, naar buiten te zien komen
en mij met den vinger dreigen.
Mijn geloof, als het geloof genoèmd mag worden, is van zuiver zinnelijken aard. Het
cristalliseert zich in het gezang van den ‘chazan’, en het beperkt zich, eigenlijk
gezegd, daartoe. De verhalen van den Bijbel - wij krijgen, twee maal in de week, een
uur godsdienst-onderwijs van meester Koster, een hartverscheurende hongerlijder,
met een rossigen hoogen hoed, een glimmende lange jas, en een Christus-gelaat....
geen Christus à la Munkaczy, gekapt, gefriseerd, en met een zóó uit de wasch
gekomen, onberispelijk gestreken, wit opperkleed aan, maar met het gefolterde
aangezicht van den Gekruizigde in een oude, bretonsche kerk - de verhalen van den
Bijbel wekken heel andere gevoelens, en heel àndere sympathieën in mij op dan
beoogd wordt.
Zoo heb ik, bij voorbeeld, met Kaïn te doen. Nu ja!
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het zou misschien beter zijn geweest als hij zijn broeder Abel nièt had doodgeslagen.
Maar waarom had de Heer zijn offer, ‘van de vrucht des lands’, versmaad, het niet
eens áángezien, terwijl hij het geschenk van Abel, een ooilam, wèl aanvaardde? Hield
God meer van geroosterd lamsvleesch dan van radijsjes of ramenas? Dan was het
een kleine moeite voor hem geweest dit aan Kaïn te zèggen, in plaats van dien armen
jongen zoo sneu te behandelen, en Abel zoo in het oog loopend vóór te trekken. Die
Abel lijkt mij een vleier, een pluimstrijker, die, om bij den Eeuwige in den pas te
komen, eerst de kat uit den boom kijkt, afwacht wat Kaïn offert, en dan gauw met
iets lekkerders komt aanzetten. Arme Kaïin! In zijn plaats, waarin ik mij o! zoo
gemakkelijk kan denken, zou ik waarschijnlijk nèt zoo gedaan hebben als hij.
Van den aartsvader Abraham - voorheen Abram - die Hagar en haar en zíjn zoon
Ismaël de deur ùit, en de woestijn van Berseba ìnjaagt; van den aartsvader Jakob,
die van list en verraad aaneen hangt, heb ik een hartgrondigen afkeer. Als Esau - ik
hoùd van den achteruitgezetten, bedrogen Esau, die het thuis óók al niet prettig had
- als Esau, zeg ik, zijn schobbejak van een broer Jakob te pakken gekregen, en hem
armen en beenen stuk geslagen had, dan zou mijn rechtvaardigheidsgevoel volkomen
bevredigd zijn geweest. Maar neen! De Heer beschermt Abraham, beschermt Jakob,
zegent grootvader en kleinzoon met overvloed van schapen, runderen, kameelen,
dienstmaagden, vrouwen en kinderen. Ik kan er niet bíj, en het ontbreekt mij geheel
en al aan geestdrift voor den Eeuwige Sebaoth, voor wien ik alleen nog maar een
beetje bang ben op Grooten Verzoendag.
Twee vooraanstaande persoonlijkheden, zooals dat tegenwoordig heet, vallen
bizonder in mijn smaak: Mozes, die, na al wat hij gedaan had om het den Heer naar
den zin te maken, door God óók al niet aardig
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wordt behandeld - hij mocht, na veertig jaar lang in de woestijn te hebben
omgezworven met de rumoerige, ongezeggelijke kinderen Israëls, het Beloofde Land,
overvloeiende van melk en honing, alleen zién, ‘van den berg Nebo af, op de hoogte
van Pisga’, maar het nièt betreden! - en Simson, die den tempel van Dagon boven
zijn eigen hoofd en boven de hoofden van zijn vijanden, de Filistijnen, ineen deed
storten. Nèt van Speyck! vond ik, behalve dan het: ‘Jongen! berg je lijf’, waarvan
het bijbelsche verhaal niet gewaagt. De Oud-Testamentische helden wàren niet
sentimenteel!
Wat mijn klein-aziatische voorvaderen aangaat, moet mij van het hart dat zij mij
heelemaal niet bevallen! Zij zijn twistziek en trouweloos, voeren, zonder ophouden,
frische, fröhliche en agressieve oorlogen, verdrijven àndere volken uit hun land, en
verslaan, ‘met de scherpte des zwaards’, ontwapende overwonnelingen. Mijn afkeer
bereikt zijn toppunt bij het relaas der uitmoording van ik weet niet meer welke familie,
toen de pas tot het. Ware Geloof bekeerde, kersversch besneden mannen en
jongelingen, met zóóveel graden koorts, gevolg van de ongewone, pijnlijke operatie,
weerloos te-bed lagen. Dat was een verdomd gemeene streek! vond ik.
Zóó, of zoo ongevéér, reageer ik, tien of elf jaar oud, op het onderricht in de
bijbelsche Geschiedenis.
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Hoofdstuk II

Mijn vaders paedagogiche opvattingen - Spelen is overbodig, zakgeld
verderfelijk - Ik néém wat ik niet krijg - Penitenties van allerlei aard - Ik
speel met buskruit - Ik ben harteloos en wreed - De wapenstilstand van
Paschen - Mijn vader vindt de soep te zout - Geschiedenis van drie broeken
- Gusje wordt tot August bevorderd - Graven van Holland en koningen
van Rome - Mijn broer Jonas - Ik heb ‘een goeie kop’ - Eind van mijn
school-studieën
Ik heb gezegd dat mijn vader een hàrd man was, vol systeem en beginselen. Al de
akeligheid, al mijn ellende thuis, bedoel ik, is voortgevloeid uit zijn begrip, zijn
wànbegrip, van de opvoedkunde. Tot zijn verontschuldiging kan aangevoerd worden,
dat professor Casimir destijds nog niet aan den gang was. A propos van dézen
paedagoog! Ik las, onlangs, een gevoelige dissertatie van hem. Over opvoeding,
natuurlijk! Ik herinner mij het stuk, om de pakkende slottirade: ‘En moet men aan
zijn werk sterven, welnu, men sterve er aan!’
Dat is een leuke inval, Professor! Maar ‘dass Dich
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der Herr verdamme und verderbe!’ - ik wil het, met een aanhaling van Heine, zóó
zeggen, omdat het, even hartelijk gemeend als het oud-vaderlandsche: ‘Vent! krijg
de kanarietjespip’, netter klìnkt, en men de jeugd, niet waar? geen slecht voorbeeld
moet geven - dass Dich der Herr verdamme und verderbe, Professor! waar wàcht je
eigenlijk op?
***
Ik ben een jaar of tien, elf oud, en ik ga op school bij meester Rooker, op De Put.
De school begint om 9 uur, en gaat uit om 12. Ik speel dikwijls vóór schooltijd, en
ik ga, daarnà, niet rechtstreeks naar huis. Dat kan mijn vader niet verdragen! Oekase:
om kwart voor 9 de deur uit, geen minuut éérder, en geen seconde làter dan kwart
over 12 thuis! 's Middags krijg ik wéér een kwartier tijd om náár school, en vijftien
minuten om vàn school naar huis te gaan. Een decreet van lateren datum - ik woeker
met mijn vrijen tijd en vind toch nog gelegenheid om te ‘ravotten’ - brengt dit kwartier
tot op de helft terug. Als de klok van den nabijen Nieuwtoren klik slaat, dan mag ik
wèg. Eerder niet! Waarom? ‘Daáárom!.... Omdat Ik het zeg!’
Spelen acht mijn vader overbodig. Van speelgoed is geen sprake! Van zakgeld,
waarvoor het een of ander gekocht zou kunnen worden, evenmin. Wie stelt zich het
hartzeer niet voor van een kind, dat al zijn vriendjes, zijn schoolkameraadjes, ziet
knikkeren, hoepelen, vliegers-oplaten, steltloopen, schaatsenrijden of wàt anders
ook, al naar de eischen en tradities van het seizoen, en dat nooit méé kan doen, omdat
het schaatsen, noch hoepel, noch stelten, noch knikkers heeft.
Is dit boosaardigheid van mijn vader? Berékende boosaardigheid? In het minst
niet! De arme man meent het goed te meenen met zijn kinderen, en wil niet dat zij,
in plaats van te lééren, hun tijd ‘verlabbekakken’ zooals hij het noemt. Zij moeten
opgroeien tot nuttige leden der maatschappij, verheven doel, dat nièt bereikt
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kan worden met hoepelen, steltloopen, tiepelen, vliegersoplaten, roskam-en-keutelspel.
Met mijn gedweeë broers is het vaderlijk opvoedingsstelsel een onbetwistbaar
succes geweest. Zij zijn, àllen, onberispelijk-nette-menschen-en-kiezers geworden,
wat méér is dan de faam zal kunnen getuigen van mij, op 12-jarigen leeftijd de rebel
al, de non-conformist, die ik mijn heele leven gebleven ben. Eén er van heeft zich,
tout à la pointe de l'épée, opgewerkt van winkelbediende-in-gloeikousjes tot
gepensioneerd levensverzekeraar. Hij heeft, eigenhandiglijk, graven en baronnen,
gouverneurs-generaal en generaals-sadjah geassureerd, en hij is daar,
begrijpelijker-wijze, trotsch op. Gaat daar ièts boven een self-made man?
Een ànder van mijn broers is protestant geworden, gereformeerd luthersch! Hij
gaat, zegt men, à l'instar van Kortjakje elken zondag naar de kerk, met zijn Boek vol
zilverwerk. Ik heb hoegenaamd niets tegen den man, die mij nooit een stroobreed in
den weg legde, en dien ik ongeveer een halve eeuw geleden voor het laatst zag. Ik
vermeld zijn bekeering tot het geloof van den monnik van Wittenberg dan ook niét
om hem onaangenaam te zijn - waarom zou ik? - noch om mij daarover vrolijk te
maken. Alleen moet mij van het hart, dat ik nooit heb begrepen hoe iemand, uit vrije
keus, Protestant kan worden! Catholiek, Mahomedaan, Jood, Boeddhist, Zonaanbidder,
Vuiraanbidder, soit! Maar welke aantrèkkelijkheid kan er, in 's Hemels naam! uitgaan
van het protestantisme, deze van alle poëzie - primitieve, verfijnde, of barbaarsche
- rigoureuselijk gezuiverde, ik zou willen zeggen gevlooide godsdienst?
Tusschen mijn vader en mij gaat het, hoe langer hoe meer, hard tegen hard. Hij
beschouwt zich als een temmer, die mij, onhandelbaar wild dier, klein wil krijgen.
Ik - laat mij de vergelijking even voort-
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zetten - ik spring tegen de tralies van de kooi op, sla en bijt van mij af.
Ik krijg, tusschen de schooluren, geen tijd om te spelen? Daar is raad op! Ik ga
spijbelen - ‘stutsjezetten’ heette dat - alléén of in gezelschap van mijn
onafscheidelijken vriend en mede-rakker, Tjeerd Wiegersma, de jongen van den
koekebakker in Het Nauw. Ik blijf halve, somtijds heele dagen van school weg. Daar
is natuurlijk geen twíjfel aan, of mijn vader komt dit te weten door de weekbriefjes,
die wij, elken zaterdagmiddag, mee krijgen, en die, voor ‘gezien’ geteekend door
een van onze ouders, 's maandagsmorgens weer ingeleverd moeten worden. Maar
wie dàn leeft, wie dàn zorgt, en op zijn huid krijgt.
Ik heb geen stùk speelgoed en ook geen zakgeld? Goed! Dan steel ik het één, om
het ànder te kunnen koopen. Ik steel als de raven! Uit de winkellâ, van het
huishoudgeld, in de chiffonnière, als ik den sleutelbos machtig kan worden, uit den
zak, de ‘buusse’, van mijn stiefmoeder - mijn vader is hertrouwd - terwijl ik veins
met den argeloozen zuigeling te spelen die op haar schoot ligt.
Als mijn vader mij een kwàrtje in de week gegeven, en mij de vrije beschikking
daarover gelaten had, dan zou ik aan stelen niet hebben gedàcht. Nù neem ik wat ik
krijgen kan: kwartjes, halve guldens, heele guldens, een enkelen keer een rijksdaalder!
Natuurlijk koop ik daar geen in het oog loopend speelgoed voor. Zoo onnoozel ben
ik niet! Ik zal het, bij voorbeeld, wèl laten om naar huis te komen met een hoepel,
zoogenaamd van een vriendje gekregen. Mijn vader zou het ding oogenblikkelijk in
de gracht hebben gegooid, zooals hij dat eens had gedaan met een handvol, door hem
uit mijn broekzak opgediepte knikkers, ‘stuiters’ nog wel! Een vlieger? Geen dènken
aan! Nee! nee! gemàkkelijk heb ik het nièt.
Wispelturig als ik ben, heb ik, overigens, al gauw
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genoeg van het gewone speeltuig. Ik koop een pistool, een ècht pistool, met kruit,
hagel, filten proppen en slaghoedjes. En met de àndere jongens, mijn medespijbelaars,
met Tjeerd Wiegersma, Ebke van Mesdag, Popke van Asperen, Tjipke Eernstman,
gaan wij, op een klein eilandje aan den Groninger straatweg, dat wij het ‘Langeland’
gedoopt hebben, schieten. Dat was een àndere pret dan tollen en tiepelen! Maar hoe
het pistool, dat wij, om beurten, laadden en afvuurden, geen van ons ooit in het
gezicht uiteen barstte, dat is mij onverklaarbaar gebleven.
Ook boorden wij gangen en tunnels in de zandhoopen en bermen langs den
straatweg, en lieten die met buskruit - ik kocht het bij ponden te-gelijk! - in de lucht
springen.
Ik ben, dit spreekt van zelf, overal liever dan thuis, waar ik zelden of nooit een goed
woord krijg. Gebeurt dit, een uitzonderlijken keer, wèl, dan smelt ik in tranen, beloof
plechtiglijk - en neem mij heilig voor! - van stond af aan heel braaf te worden. Daar
is nièts van gekomen. En het is ook maar beter zóó! Want alles wèl beschouwd, en
in weerwil van de harde noten die een avontuurlijk leven mij vaak te kraken gaf, heb
ik reden de goden dankbaar te zijn. Want ik hàd tot inkeer kunnen komen, een geacht
ingezetene worden, en, gegeven mijn natuurlijken aanleg tot voorlichter des Volks,
hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Zijn niet àlle ambities, de
stoutste en verhevenste inbegrepen, gerechtigd in onzen democratischen tijd? En wie
schreef dan nu de aangrijpende opstellen van Mr. Govert G. von der Hoeven? Ik mag
er niet aan dènken!
Maar ik kom, dank zij het op mij toegepaste opvoedingsstelsel, nièt tot inkeer.
Mijn vaders hand is straf, niet lieflijk zijn gemoed. Hij is doldriftig van aard, vat de
kleinste vergrijpen tragisch op, en kent zich
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zelven niet meer - en mij evenmin! - als hij bùiten zich zelve is. Hij slaat mij murw
om een bagatel.... met zijn vuisten, met een stok, met een ijzeren staaf, met
onverschillig wàt hem voor de hand komt. Hij schopt mij de trap af - daar waren
zestien treden, ik weet het nog precies! - en somtijds òp. Aan tafel moet ik naast hem
zitten, om gemakkelijker bereikbaar te zijn voor de met koper beslagen, ebbenhouten
liniaal die naast zijn bord ligt, en waarmee hij mij op de hand slaat, of op het hoofd,
als ik vork of lepel niet hanteer zooals hij dat wil, of wanneer ik mij een opmerking
veroorloof, zonder eerst te hebben gevraagd: ‘Pa! mag ik wat zeggen?’ Kinderen
moeten zwijgen aan tafel!
De gebruikelijkste straffen, behalve een energieke tuchtiging en dikwijls daarmee
gepáárd gaand, waren: zonder eten naar bed, al was het midden op den dag, en
roggebrood-met-water-dieet. Het droge roggebrood, drie duimdikke hompen - waarom
drie, en niet twee, of vier? - moest, tot den laatsten kruimel, coram populo worden
opgegeten, dat wil zeggen ten-overstaan van het heele, om den huiselijken disch
geschaarde gezin. Nu en dan vroeg mijn vader, wiens argwanend oog elke poging
tot fraude bij voorbaat verijdelde, mij sarrend of het lèkker was. Mijn stiefmoeder,
een benepen maar goedhartig mensch, fluisterde hem dan toe: ‘Plaag 'm nou niet!’
En het gebeurde, somtijds, dat zij, een paar uur later, als ik al te-bed lag, mij heimelijk
een bord warm eten kwam brengen. Maar als mijn vader, geval dat zich meermalen
voordeed, op de gedachte kwam dat zij zoo iets in den zin had, dan verbood hij het
haar, met toevoeging van de bezweringsformule: ‘Oosser as chazzer!’ Wat, in drie
woorden samengevat, zooveel beteekende als: ‘Net zoo min als jij of ik óóit
varkensvleesch over onze lippen zullen brengen!’ Dat was voldoende om het arme
mensch te doen rillen van ontzetting, en haar medelijden met den zondaar die ik was,
legde het àf tegen haar vroom-
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heid en tegen haar ritueelen afkeer van het onreine dier bij uitnemendheid.... ‘Ik kan
je niks geve, jonge! Pa het seit “oosser”!’
Ik ben barteloos en wreed, zooals de mééste, zooals bijna àlle kinderen, n'en déplaise
aan Rousseau, die doceert dat de mensch gòed ter-wereld komt.... ‘L'homme naît
bon!’ Als ergens een koe geslacht wordt, dan verdringen wij ons om het dier den
hals te zien afsnijden, en het roode, wasemende bloed uit de gapende wond te zien
gulpen. Het wordt mij koud om de slapen als ik daar aan dènk! Wij vangen kikkers,
villen die, en verbranden de diertjes, levend nog, op een stoppelvuurtje. Wij plunderen
vogelnesten, met eieren, met jongen - die wij, een oogenblik later, wegsmijten - en
lachen om den doodsangst van de krijschend om ons heen fladderende meezen,
vinken, roodborstjes en spreeuwen.... De mensch komt gòed ter-wereld!
Ik heb mij-zelven veel dingen vergeven, die mij, vroeger, niet te boeten leken.
Maar deze demonische afschuwelijkheden niet!
Hoe het komt dat weet ik niet, maar daar is, ééns in het jaar, een soort van
automatische, onbeschreven wapenstilstand tusschen mijn vader en mij. Dat is met
Paschen. Is hij, op Pesach, het nationale feest bij uitnemendheid, milder gestemd
dan gewoonlijk, door de herinnering aan den uittocht uit Egypte, memorabele
gebeurtenis, ten-gevolge waarvan hij, in plaats van in het zweet zijns aanschijns
tichelsteenen te bakken voor een Tot-Ank-Amon, of een Amenophis, een bloeienden
handel in galanterieën drijft? Of ben ík het, die, om deel te kunnen nemen aan een
uitzonderlijk-huiselijke en zinnebeeldig schoone ceremonie, een paar keer een
behoorlijk weekbriefje vertoon? Wie zal het uitmaken? Een feit is, dat ik geen enkelen
keer ben uitgesloten van deze feestviering, noch ooit, op Seider-avond, gespeend
van den vaderlijken zegen, die, bij
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andere gelegenheden, mijn neus meestal voorbijging.
Mijn vader, volgens de ritueele voorschriften den rechterarm geleund op een stapel
hagelwitte kussens - symbool van het onbezorgde heerenleven, door de kinderen
Israëls geleid sedert den Uittocht - leest ons, in de Godo, het verhaal der
gebeurtenissen voor: de vestiging van Jakobs nakomelingen in het land van Mitzraïm;
de overgang van de vrijheid naar de slavernij; de met goocheltoeren afgewisselde,
diplomatieke onderhandelingen tusschen Mozes en den ‘hardnekkigen’ Pharao; de
Tien Plagen, bij de opsomming waarvan wij, de pink in den voor ons staanden beker
met wijn doopend, elken keer, tièn keer, een droppel van het edele sap wegspatten:
‘Dam! Tsefardeiang! Kieniem!... Bloed, Kikvorschen, Luizen’, en-zoo-voort, tot en
met de Sterfte der Eerstgeborenen, en, eindelijk, de Uittocht, met de ongezuurde
brooden, en de op 's Heeren uitdrukkelijken last van de argelooze Egyptenaren
geleende zilveren en gouden vaten in den knapzak.
Op een gegeven oogenblik opent een van ons de tot nu toe gesloten kamerdeur.
Eigenlijk moest het de hùsdeur zijn! Maar men kan nooit weten, of dan niet een hond
of een kat naar binnen sluipt, in de plaats van den Messias, wien deze ritueele
beleefdheid geldt. Wij verwachten hem elken Seider-avond. Maar wij rekenen niet
vàst op hem, en verwonderen ons niet over zijn uitblijven. Als het niet anders kàn,
dan zien wij hem ‘het volgend jaar in Jeruzalem’ wel!
Ik vind het een prettige ceremonie, waarvan het avondmaal, dat de feestviering
onderbreekt en waarbij wij, exceptionneele gunst, niet hoeven te zwijgen, de
ongedwongenheid nog verhoogt. Maar een paar dagen later is alles weer mis tusschen
mij en mijn vader, voor wien het begrip: opvoeding, wat míj betreft, zich cristalliseert
in een redeloos en hardhandig autoritarisme.
***

Alexander Cohen, In opstand

22
Bij manier van intermezzo, een paar anecdoten, waaruit blijkt dat het grappige
element, de vis comica, in het ouderlijk huis niet geheel en al ontbrak.
Wij zitten aan tafel, en zijn aan het eerste gerecht, de soep, bezig.
Mijn vader verbreekt de ijzige stilte met de opmerking, dat hij de soep erg zoutig
vindt, bijna niet te éten!
Mijn stiefmoeder, schuchter: ‘God! man, hoe kòm je der bij? Ze is heelemáál niet
zoutig!’
Mijn vader, boos: ‘Weet je wàt? Je hewwe geliek! Ze is niet zoutig genogt!’
Meteen grijpt hij het zoutvaatje, en keert het om in zijn soep, die hij, met toornige
haast, tot den laatsten lepelvol opeet, zonder zich te storen aan de protesten van zijn
gemalin, die hem vraagt of hij ‘mesjogge’ is.
Mijn jongere broertjes, en mijn zusje, zitten verstard van schrik. Mijn broer Jonas,
uit het eerste huwelijk van mijn vader gesproten, en die drie jaar ouder is dan ik,
wrijft, peinzend, met de hand over zijn kruin, zijn gewoon gebaar als een emotie hem
te machtig wordt. En ìk loop, onder het een of ander voorwendsel, zoo gauw als ik
kan van tafel weg, en de gang in, om het niet uit te proesten, wat mij, als een
manifestatie van verregaande oneerbiedigheid, zuur zou opgebroken zijn.
Mijn broer August is jarig. Volùit heet hij August Cato Ferdinand, en het liefst zou
hij bij al die namen te-gelíjk zijn aangesproken. Edoch! het leven is kort, en hij wordt,
sedert menschengeheugenis, simpelweg, en voor het gemak, Gus of Gusje genoemd.
Maar hij heeft, van de wieg af, aanleg tot grootschigheid gehad, en het populaire,
familiaire ‘Gusje’ zat hem al làng dwars, toen hij, op dezen verjaardag - zijn tiende,
geloof ik - in een ad hoc aangevraagde, particuliere audiëntie mijn vader verzocht,
om, per dagorde, te bevelen, dat hij, jubilaris, voortaan als ‘August’ aangesproken
en aangeduid zou moeten worden. In ruil voor
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deze gunst, zei hij er bij, was hij bereid om àf te zien van het gebruikelijke, nuttige
verjaringsgeschenk: een nieuw petje, een tandenborstel, of een half-donzij griffels.
Mijn vader, die een zwak voor hem had - hij was altijd doortrapt fatsoenlijk, en
vervulde ook zoo'n beetje de functies van onbezoldigd rijksveldwachter - vond dit
goed, en kondigde op staanden voet de bedoelde Ordonnantie af. Het spreekt van
zelf dat ik voortging met Gusje ‘Gusje’ te noemen, en somtijds, toppunt van
verguizing, Catotje! Hoon, waarover hij zich onmiddellijk ging beklagen bij mijn
vader. Ik kreeg dan een opstopper, dien ik, vervolgens, met woeker op den
toekomstigen levensverzekeraar verhaalde.
Wij vechten, overigens, om àlles! Om het ‘plakje’, d.i. het hardgebakken kapje
van het roggebrood, dat wij allemáál willen hebben. Om de blikken boterhambordjes,
die, de éénen het afbeeldsel vertoonen van een ezeltje, de ànderen dat van Westminster
Abbey: wie het ezeltje heeft, wil Westminster, en òmgekeerd! Om een radijsje, om
twee krenten, om twee aardbeien meer of minder. Om de gortbus.... wie die wèl, en
wie die nièt naar de water-en-vuur-vrouw zal brengen.
Wij schelden elkaar uit, en geven elkaar bijnamen. De ‘Gannef’ dat ben ik.... sans
nulle vanité! Gusje-August is de ‘Zief’, wat zooveel beteekent als de smuiger, en
Herman, mijn tweede broer, de ‘Dikkop’, ofschoon zijn hoofd, voor zoover ik mij
herinner, een normalen omvang had. Wij vechten onze veeten meestal in den
morgenstond uit, vóór dat mijn vader beneden komt.
Bij de Vossen - de Gebrüder Voss, Duitschers-in-manufacturen, onze naaste buren
links - heeft mijn vader, bij een opruiming, een lap buckskin ingeslagen. De grondtoon
van de, een halve centimeter dikke, zwart, hemelsblauw en wit-gestreepte stof, is
rozerood. Een wonder van smaak en soliditeit!

Alexander Cohen, In opstand

24
De kleermaker Pot, een mannetje met een safraankleurigen, in den wind fladderenden
baard - het eenige wat hij gemeen had met Rodin - krijgt bevel drie broeken van den
lap te maken: een voor mijn vader, een voor mijn broer Jonas, en een voor mij. Pot
harkt, peinzend, met zijn vingers in zijn baard, meet en hèrmeet den lap, zegt dat hij
er ‘een zwaar hoofd’ in heeft, maar dat hij zijn best zal doen om de vereerende
opdracht uit te voeren.
Een paar weken later ben ik de risée van de jongens uit de buurt, en van mijn
schoolkameraden, van wie ik voortdurend moet hooren dat ik de broek van mijn
vader, of van mijn broer, aanheb. Smaad, dien ik niet op mij laat zitten, en die
aanleiding geeft tot dagelijksche vechtpartijen tusschen mijn verguizers en mij.
Vechten - ik doe het, gelukkig, graag! - is een van mijn weinige verstrooiingen
waartegen mijn vader geen bezwaar heeft. Op voorwaarde, wel te verstaan, dat ik
niet met gehavende kleeren naar huis kom. Een gat in het hoofd, een blauw oog, een
uitgeslagen tand ontroeren hem niet. Mij ook niet! Wie niet waagt, die niet wint. Ik
beklaag mij nooit over de opstoppers, hoe pijnlijk somtijds ook, die ik incasseer. Ik
geef die, trouwens, met woeker terug! En als de vader van den een of anderen jongen,
dien ík afgeranseld of toegetakeld heb, zijn beklag komt doen bij den mijnen, dan
krijgt hij geen gehoor: ‘Daar bemoei ik mij niet mee! Ik kom toch ook niet bij jou,
als mijn jongen op zijn donder heeft gehad van jouw rakker?’
Ik ben, op de Harlinger trekvaart, door het ijs gezakt.
Een arme kerel - de man ventte met droge bokking, en kwam toevallig bij de plek
des onheils voorbij - haalt mij er ùit, en vergezelt mij tot aan huis, in weerwil van
mijn waarschuwing dat hij op geen vorstelijke belooning hoeft te rekenen.
Mijn vader geeft den man een kwartje, wat mij èrg

Alexander Cohen, In opstand

25
meevalt. ‘Maar - zegt hij tot den edelen redder - als je hem, bij een vòlgende
gelegenheid, er ín laat liggen, dan krijg je een gulden van mij! ’
Op school leer ik wat ik wil! Ik bedoel, dat ik de dingen die mij interesseeren maar
hoef áán te zien, om ze te kennen. De meesters vinden, eenpariglijk, dat ik ‘een goeie
kop’ heb. Het ongeluk is - of het geluk - dat daar zooveel dingen zijn waarin ik géén
belang stel. Daar waren, bij voorbeeld, de graven van Holland: Willem de Eerste,
Willem de Tweede, Ada, Dirk de Eerste, Dirk de Tweede, Willem de Derde, Aernout,
Floris de Eerste, en-zoo-voort. Wat kunnen mij al die graven schelen! En die koningen
van Rome, waarvoor ik eens, met het grootste gedeelte van de klas, heb moeten
nàblijven, omdat ik, net als de andere jongens, hun namen niet uit het hoofd wist op
te zeggen. Dat nàblijven is mij trouwens wel van nut geweest! Ik weet nù nog precies
hoe die zeven koningen heetten. Dat is geen bluf! Zie maar: Romulus, Numa
Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Martius, Lucius Tarquinius Priscus, Servius
Tullius, Lucius Tarquinius Superbus!
Wat mij wèl interesseert, en heel bizonder, dat zijn de bíjnamen der verschillende
potentaten. Daar waren Karel de Dikke, Karel de Kale, Karel de Stoute, Flip de
Schrale, Hendrik de Vogelaar, Pepijn de Kortàffe, Richard Leeuwenhart, Wilhelm
Hazenhart - nee! diè is van later datum - Lodewijk de Sullige, Sieske de Dwoazekleut,
August de Sterke, Rosy de Sterke, Lodewijk de Luiaard, Hendrik de Leeuw, Karel
de Inschikkelijke, Ivan de Verschrikkelijke, Frederik de Ruziezoeker, Eduard de
Belijder, Julianus de Afvallige, Boudewijn de Mottige, Casimir de Zeveroar.
Ik heb eens twee-honderd strafregels opgekregen: ‘Men moet geen ongepaste
vragen doen onder de les in de Geschiedenis’, omdat ik bij meneer Feenstra
geïnformeerd had of er nooit een graaf, of een koning
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was geweest met een waterhoofd, net als Kop-en-Lippen.
Kop-en-Lippen was een van Leeuwardens straatfiguren, een gedrochtelijke stakker,
dien wij, kwajongens, niet met rust konden laten, dien wij naliepen, en uitjouwden,
zooals wij dit deden met Sjikkere Tol, met het Kiepejeudsje, met Dooze-Marie, met
Napoleon de scharenslijper. Maar die Nepolejon was niet mak! Hij kon drommels
hard loopen op zijn bloedrood-geverfde, met de sprekend lijkende afbeeldsels van
een schaar en een scheermes geïllustreerde klompen, waarvan hij er, als hij dicht
genoeg bij zijn belagers gekomen was, een uitschopte en naar hen toe slingerde. En
als hij een van ons te pakken kreeg, wat meer dan eens gebeurde, dan ranselde hij
hem, onder het uitstooten van vloeken en verwenschingen in onberispelijk engelsch,
zóó ongenadig af, dat het den patiënt lang heugde, en hem den lust om Nepolejon
de scheereslieper te pesten voor geruimen tijd deed vergaan.
Maar ik ben weer afgedwaald! Ik had het over de school, en over mijn leeren en
nièt-leeren.
Het liefst leer ik talen: fransch, engelsch, duitsch. Zóó was de volgorde! Ik begin
met het fransch op mijn negende, met het engelsch op mijn tiende, en met het duitsch
op mijn elfde jaar. Het duitsch is het moeilijkst, vind ik. Zwaar op de hand, net als
de Duitschers zèlf! Ik zit nù nog met een stuk van een tabel, dat ik nooit meer kwijt
heb kunnen raken, in mijn geheugen: ‘Acker, Bruder, Hammer, Schwager, Vater,
Apfel, Hammel, Handel, Nabel, Nagel, Sattel, Schnabel, Vogel, Boden, Garten,
Graben, Laden, Ofen, Schaden,Wagen’. Wat dat beteekende, en waaròm wij dit lijstje
uit het hoofd moesten leeren en opdreunen, dat ben ik vergeten. De hoofdzaak is dat
ik het nog kèn, net als de namen der graven van Holland en van de koningen van
Rome.
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Het onderricht in de Geschiedenis, en in de Aardrijkskunde, is wèl aan mij besteed.
En de Natuurkunde boeit mij óók. Maar dat is zoo wat àlles! Ik voel niets,
hoegenaamd, voor rekenkunde, algebra en meetkunde. Mijn broer Jonas was een
baas in deze vakken, en ik zag - zonder naijverl - bewonderend tegen hem op. Maar
toen hij de H.B.S. met vijfjarigen cursus afgeloopen, en een schitterend eindexamen
gedaan had, toen kwam hij bij mijn vader in den winkel te staan, en verkocht
galanterieën.... zonder woordspeling! Later zette hij zèlf een zaak op - in galanterieën,
natuurlijk - in den Haag. Dáárvoor had de arme jongen zich, in den letterlijken zin
des woords, de haren uit het hoofd gestudeerd. Want hij was, vóór zijn dertigste jaar,
zoo kaal als een flesch, en daar was eens een boer, die hem voor den vader van mijn
vader aanzag.
Van mijn broer Jonas gesproken! Thuis hadden hij en ik het nooit goed met elkaar
kunnen vinden, doordrongen als hij was van zijn gewicht en van míjn hopelooze
verdorvenheid. Als ik arrest had, wat gewoonlijk het geval was wanneer er buitenshuis
iets merkwaardigs of aantrekkelijks voorviel: een vuurwerk in den Prinsentuin; de
Koning in de stad - Willem III kwam, in 1874 of '75, de nieuwe, militaire schietbaan
eigenhandiglijk inwijden -; het verrijden van de Gouden Zweep, op 18 juni; de
plechtige intocht van een circus, of van een honden-en-apen-theater: directie Blanus
en Dassie; het oplaten van een luchtballon, en dergelijke, dan deed hij, door mijn
vader daartoe gemachtigd, dienst als onder-cipier, en belette mij, door het afsluiten
van de glazen deur, die toegang verleende tot den winkel, de straat op te rennen.
Eens dat hij mij, bij zoo'n gelegenheid, aan den anderen kant van de door hem op
slot gedraaide deur stond te sarren, nam ik een aanloop, en sprong door de ruit heen.
Maar toen ik, vele jaren later, na een voor zijn gevoelens uiterstonsolieden
levenswandel, en allerlei onbehoorlijke
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wederwaardigheden: veroordeelingen, gevangenschappen, verbanningen en zoo
voort, te-gelijk met hem en zijn gezin in den Haag woonde, toen keek hij niet alleen
den anderen kànt niet uit als hij mij ontmoette, maar hij inviteerde mij, eens en vooral,
om bij hem aan huis te komen ‘koffidrinken’ op de dagen dat ik, voor de correctie
van de Paradox, naar de drukkerij in zijn buurt moest. Dit was, in de benepen
Residentie, een hééle durf voor een geacht-ingezetene, kiezer en winkelier, op een
tijdstip dat ik en délicatesse was met politie en justitie, en op gespannen voet stond
met het Gezag in het algemeen. Ik ben mijn half-broer Jonas en zijn vrouw - zij zijn
beiden dood - altijd erkentelijk gebleven voor hun burgermoedige beminnelijkheid.
Op school dan ben ik een primus in sòmmige vakken, een kruk in àndere. Of,
eigenlijk, geen krùk! Ik vòel er niets voor, en wil er niet van weten. C'est plus fort
que moi! Ik heb ook nooit een artikel kunnen schrijven over onderwerpen waarin ik
geen belang stel. Noch over dingen waarvan ik geen verstànd heb. Wat een zich
zelven, zijn broodheeren, en zijn publiek respecteerend journalist toch moet kùnnen!
Het ergst is het met mijn gedrag gesteld, op mijn week- en maandbriefjes
gemeenlijk als wàngedrag gequalificeerd. Toch heb ik, in den loop van mijn studiën,
eens een bewijs, wàt zeg ik? een Eerbewijs voor Vlijt en Goed Gedrag mee naar huis
gebracht. Het was een typografisch - of lithografisch, daar wil ik àf wezen! - rijk
uitgevoerd document, met een rand van bloemen en vogeltjes. Mijn naam en voornaam
stonden er, in sierlijk rondschrift, op vermeld. Mijn vader was er zóó van onthutst,
dat hij het papier eerst uit zijn handen liet dwarrelen. Toen ik het opgeraapt, en hem
weer toegereikt had, keek hij mij aan met oogen waarin ik weet niet welke verdenking
van valschheid in geschrifte flitste. Maar nadat hij zich overtuigd had van de èchtheid

Alexander Cohen, In opstand

29
van het Diploma, plakte hij het, op staanden voet, tegen de deur van de wandkast,
in zijn kantoortje, die hem tot Cassa diende, tot bewaarplaats van zijn handelsboeken,
van zijn hoogen hoed, en van een stuk mechanisch speelgoed: een geleed,
bordpapieren mannetje. dat, op een snel-ronddraaiende schijf, koddige
dansbewegingen uitvoerde. Dit was een geschenk, aan een van ons gedaan door een
grootmoedig handelsreiziger. Mijn vader had het, bij manier van conservatoiren
maatregel, dadelijk in beslag genomen, en vertoonde het ons, somtijds, als hij bizonder
goed gemutst was, wat hem wel een of twee maal in het jaar overkwam. Zoo hadden
wij er lang plezier van, in plaats van het onmiddellijk te rinneweeren. Wat het aan
mij uitgereikte Eerbewijs aangaat, dit prijkte nog altijd op de wandkast, in het
kantoortje, toen ik, op den gedenkwaardigen datum van 11 augustus 1887, ongeveer
23 jaar oud, het huis op de Kelders, en Leeuwarden en bloc, voorgoed vaarwel zei.
***
Het onderwijzend personeel, op de verschillende scholen, heeft last genoeg met
mij. Ik breng kikkers en muizen mee; naai een der mouwen van meester Moezelaars
mooie, paars-laken jas, die aan een spijker hangt, juist naast het strafbankje waar ik
zit, aan den elleboog dicht, en wrijf krijt tegen den rand van het tafeltje, waaraan
meneer Bouman staat te doceeren, zoodat hij aanstonds, als zijn les afgeloopen is,
met een breede, witte streep over zijn buik de klas uitstapt. Ik stop voetzoekers in de
kachel, en strooi klaplucifers op den vloer.
Alles bijeengenomen, zijn dit geen halsmisdaden. Maar ik houd de àndere jongens
van hun werk. En dan komt daar nog het spijbelen bij. Ook heb ik, op een keer dat
meester Moezelaar - what 's in a name! - het ‘tweede gebruik van de liniaal’ op mij
toepaste, door mij over de knie te leggen, en mijn zitvlak te bewerken
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met een soort plák, waarvan het ‘éérste gebruik’ in het toedienen van slagen op de,
in de hoogte gehouden vlakke hand bestond, mij verwerend den man tegen zijn neus
geschopt. En den ‘Lippentrekker’ - dit was, om zijn boosaardig verwrongen mond,
de bijnaam van een onderwijzer, die de aan zijn paedagogische zorgen toevertrouwde
jeugd bij het geringste vergrijp onbarmhartig afranselde - den Lippentrekker ben ik
te-lijf gegaan met de beide helften van den kaartenstok, dien hij op mijn rug in tweeën
had geslagen.
Het eind is, dat ik, een jaar of dertien oud, al van twee scholen ben weggejaagd,
als volkomen onhandelbaar. Dat dit mijn vader niet milder stemt, is begrijpelijk. De
merkwaardigheid is, dat de meesters, en de ‘meneeren’, wien ik, op school, het
gebrande leed heb aangedaan, mij welwillend gezind worden zoodra zij, ex officio,
niets meer met mij hebben uit te staan. Zij groeten mij, vriendelijk, als zij mij op
straat ontmoeten, maken een praatje met mij, en vragen, belangstellend, hoe het mij
gaat. Een van hen, meneer Nauta - ik zie hem nog vóór mij, met zijn aristocratisch,
wasbleek gelaat, en zijn glanzenden, zwarten baard dien hij voortdurend liefkoosde
- neemt mij, een heelen tijd lang, mee op zijn dagelijksche wandelingen, 's middags
na schooltijd. De menschen, in het kleine stadje, die natuurlijk alles weten van mijn
streken, en dat ik al wéér van school ben weggejaagd, kijken zich, de eerste dagen,
de oogen uit het hoofd, en slaan, verrast, de handen in elkaar: ‘Kiek nou es an! Daar
loopt nou werachtig meester Nauta met die jonge van Kehen te kuieren...’
Om mijn ‘goeie kop’ wil mijn vader het nog eens met mij probeeren op de Hoogere
Burgerschool, waar ik, na een herexamen voor algebra, wordt toegelaten. Wat hij
eigenlijk met mij vóór heeft, waartoe hij mij bestemt, dat weet hij, denk ik, zèlf niet.
Maar hij is eerzuchtig voor zijn kinderen, en wil dat zij zoo véél mogelijk leeren,
ook al zullen zij, later, misschien
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weinig hebben aan de hun ingestampte kennis. Wat mij betreft, ik heb, met
uitzondering van de graven van Holland, de koningen van Rome, en de tabel: Acker,
Bruder, Hammer, Schwager, zoowat àlles vergeten wat mij geleerd is.
Op de H.B.S. ben ik, den eersten tijd, wèl in mijn schik. Maar mijn ambitie krijgt
al gauw een doodelijken knak, door een onherroepelijke beslissing van mijn vader.
Ik mag géén uniformpet hebben - een soort képi, met roode biezen - zooals, met
uitzondering van mij nu, en van Jakob van der Zande, de zoon van den concierge
der school en mijn mede-leerling in de eerste klas, àlle jongens er een dragen. Eerlijk
gezegd, overigens, zouden de sommen, voor den aankoop van een uniformpet besteed,
weggesmeten geld zijn geweest. Want mijn verblijf op de H.B.S. is van korten duur.
Zes maanden? Acht maanden? Het is mij ontgaan! Het schrijven van een paar
kinderachtige onbetamelijkheden op het bord: zak, ‘sac’, bal, ‘balle’, naaien, ‘coudre’
- dit was een weddenschap geweest: wie wèl zou durven, en wie nièt! - maakte, op
staanden voet, een eind aan mijn loopbaan van Hoogere Burger-school-ganger, en
aan mijn studiën in het algemeen.
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Hoofdstuk III
Harde tijden - Mijn eerste lectuur - Veilige schuilplaatsen - Mijn vader
stuurt mij de straat op - ‘Snuutsje’ - Op den zolder en in den kelder - Ik
voed geest en lijf - Inspectie door generaal Mac Leod - De vader van ‘Mata
Hari’ - Een voorlooper van den heer Clinge Doorenbos - De
russisch-turksche oorlog - Mijn held, Osman Ghazi - Lipke Bydelei, of
eerlijk duurt het langst! - Friesche boeren en friesche taal - Mijn ‘tamboer
Legranda’ - Prille militarlitische neigingen - Ongeschikt voor den handel!

Ik kan nu, in den eersten tijd, mijn pret thuis wèl op. Mijn vader is een brieschende
leeuw, quaerens quem devoret. De ‘quem’ dat ben ìk! Ik ontwijk hem zooveel
mogelijk, en als ik langs hem kom dan maak ik, onwillekeurig, de hoofdbeweging
van iemand die een opstopper verwacht. Hij spreekt niet tegen mij, en wanneer ik
hem iets te zeggen of te vragen heb, dan doe ik dat, gewoonlijk, door middel van een
briefje, dat ik, even voor wij aan tafel gaan, onder zijn soepbord deponeer. In de
meeste gevallen krijg ik geen antwoord op deze kattebelletjes.
Gelukkig voor mij komt hij, die nooit vóór twaalf uur, één uur 's nachts naar bed
gaat, 's morgens láát beneden, zoodat ik, tot een uur of tien, half-elf, vrij ben in mijn
bewegingen. Ik maak daar gebruik van, om, zoodra ik mijn boterham op heb, heel
zachtjes, want de
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trap die ik op moet is vlak bij de alcoof waar mijn vader slaapt, naar den zolder te
sluipen. Op den zolder is namelijk een boekenkast, een wit-houten wandkast, waarvan
ik, om miin vader te beletten dit te doen, den sleutel heb weggeborgen, en die, onder
andere, een Shakespeare inhoudt, in een geïllustreerde, populaire uitgave; Heine's
Buch der Lieder; Ivanhoe, Waverly, Kenilworth en Red Gauntlet; Thiers' Histoire
du Condulat et de l' Empire; een paar deelen van het Magasin Pittoresque; van
mevrouw Bosboom-Toussaint: Het Huis Lauernesse en Een Kroon voor Karel den
Stoute; Lytton Bulwer's Eugenius Aram en The last of the Barons; de Jobsiade (Auf
diese Antwort des Kandidaten Jobses, geschah ein allgemeines Schütteln des Kopfses);
De Drie Musketiers en Twintig jaren Later; De Arme Edelman, Jacob van Artevelde
en Batavia, van den destijds in Holland pas gelanceerden Conscience; Busken Huet's
Litterarische Fantadieën en Lidewyde; Vosmaer's Vogels van diverje Pluimage; de
Gedichten van den Schoolmeester; Les Misérables en Nôtre-Dame de Paris; Henri
Havard's: La Hollande à vol d' Oiseau; de Gedichten van Borger, en die van nog een
ànderen poeet, wiens naam mij, tot mijn spijt en tot mijn schande, door het hoofd is
gegaan. Want het ís onvergeeflijk den naam te vergeten van een dichter bij de gratie
Gods, van wien een aan Jezabel gewijde zang aldus begint: ‘Na Achabs dood was
Achabs weeuw / Der zonde trouw gebleven / Zij haatte plicht en deugd en God / En
baadde zich in 't wuft genot / Van een wellustig leven.’
Hier, op den zolder, met allerlei lectuur tot mijn beschikking, ben ik in mijn
koninkrijk! Als ik het een of ander boek heb uitgezocht, dan klim ik daar mee naar
de vliering, waar ik, nòg een laddertje op, de afgelegenste en veiligste plek van het
huis bereik: een platform, onder den nok, waar men alléén komt, en dit gebeurt drie
of vier maal in het jaar, wanneer zware kisten met koopwaar van de straat naar boven
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geheschen en dus de hijschbalk naar buiten gesc hoven moet worden. Niemand denkt
er aan mij hièr te zoeken! En als, wat somtijds voorkomt, de een of ander op den
zolder te maken heeft, een van mijn broers, of onze winkelbediende en reiziger de
Bruin, of mijn vader - de zolder dient tot pakhuis, tot magazijn, zooals wij zeggen en onder mijn schuilplaats doorloopt, dan houd ik den adem in, en verroer mij niet.
Het minste gedruisch, het omslaan van een bladzij, het naar beneden dwarrelen van
een pluisje of een strootje, zou mijn tegenwoordigheid verraden hebben. Het is nooit
gebeurd, en ik heb, tot aan het eind van mijn verblijf in Leeuwarden, dit asiel voor
ontdekking weten te vrijwaren.
Maar het is niet altijd gemàkkelijk voor mij, om naar den zolder te sluipen. Van
het oogenblik af dat hij beneden is, en in zijn kantoortje, achter den winkel, staat,
houdt mijn vader een waakzaam en argwanend oog op mijn doen en laten, mijn gaan
en komen. Surveillance die hij zich, een geruimen tijd lang, verlicht, door mij de
straat op te jagen, met verbod een voet in huis te zetten tusschen de maaltijden in.
In het begin vind ik dit wel prettig. Vooral in den zomer, bij mooi weer. Ik ga dan
slenteren, of in den Prinsentuin zitten, met een boek, of visschen, soms met mijn
vriend Tjeerd Wiegersma, die mij trouw is gebleven, of zwemmen. Maar als het
regent, en 's winters, dan heb ik gauw genoeg van het blauwbekken. Om mijn vader
te dwingen mij in huis te laten, blijf ik dan, uren lang, in het portiekje staan, op de
stoep, zoodat de buren, de overburen en de voorbijgangers getuigen zijn van mijn
martelaarschap, en er schande van spreken. Aanvankelijk heeft deze tactiek de
uitwerking, dat mijn vader nu en dan onverwacht zijn kantoortje uitschiet, snel de
winkeldeur opent, en mij, als ik bij toeval niet op mijn hoede ben, een trap geeft dat
ik de stoep afvlieg. Nauwelijks is de deur weer dicht, en zie ik hem in zijn kantoortje
staan, of ik bezet mijn post opnieuw.
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Dan geeft hij het òp en laat mij binnen, op de manier van een tolgaarder, die, bij zijn
opgeheven slagboom staand, een reiziger doorgang verleent. Het onderscheid, een
essentieel verschil! is, dat ik den tolbaas niets hoef te betalen, en dat hij míj een paar
opstoppers geeft, of, naar gelang van omstandigheden, een compleet pak slaag.
Maar daar zijn dagen dat mijn vader, onvermurwbaar, en onverschillig voor het
lakend oordeel der buren, mij in het portiekje op de stoep laat stáán. Dan wordt
‘Snuutsje’ mijn toeverlaat, de dienstmeid-huishoudster van meneer Mens, onze naaste
buurman rechts. Snuutsje héét eigenlijk Janke, en zij ontleent haar bijnaam aan haar
misvormde, tot een snuitje verlengde lippen. Van Snuutsje, die ik nooit plaag of
uitscheld, heb ik, na eenig aarzelen van haar kant, recht van doortocht verkregen. Ik
bedoel, dat ik, als meneer Mens de deur uit is - hij mag het niet weten, en hij is het
ook nooit te weten geraakt! - maar even zachtjes bij Snuutsje hoef aan te bellen, om,
via meneer Mens' zolder en dakraampje, en, vervolgens, door het ònze, dat ik altijd
op een kier laat staan, op het ‘magazijn’ te kunnen komen, met zijn boekenkast, zijn
vliering en het platform dat mij tot leescabinet dient.
Een ànder asiel is voor mij de kelder, waartoe, in den winkel, een valluik onder
een der beide toonbanken, en, aan den waterkant, een zware deur, en een uit twee
deelen bestaand houten hekje, daar-àchter, toegang verleenen. Is de deur gesloten,
dan is het niet mogelijk om van buiten af in den kelder te komen. Maar staat zij, om
den kelder te luchten, of om welke àndere reden ook, open, dan kan ik, door mijn
hand tusschen de spijlen van het hekje te wringen, en een der beide, aan een kettinkje
bevestigde, ijzeren pennen uit den sluitboom te halen, dezen opheffen, en, het hekje
op zij duwend, en mij dun makend, naar binnen slippen. Een groote, leege pakkist
dient mij, in geval van onraad, tot berging van het veege lijf.
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Voor de lectuur, mijn tijdverdrijf bij uitnemendheid, is de half-duistere kelder niet
bizonder geschikt. Om te kunnen lezen, moet ik zoo dicht mogelijk bij den ingang
staan, wat, bij guur weer, niet prettig is. Maar daar zijn compensaties! Want in den
kelder staat de vliegenkast, waarin, elken keer na het middagmaal, de traditionneele,
een week lang strekkende familie-rollade weggezet wordt, en die ook, van donderdag,
bàkdag, tot en met zaterdag op het uur van koffiedrinken, tot bergplaats dient van
de éven traditionneele ‘sjabbesvisch’. Het was altijd een hééle schotelvol, die daar
stond. En aan een teil zoo vol geladen!.... redeneerde ik, wanneer ik, in begínsel op
dagen van roggebrood-en-water, maar, eerlijk gezegd, ook wel eens op andere tijden,
mij te-goed ging doen aan een gebakken vischje.
Een enkelen keer gebeurde het dat ik in opgewekte stemming uit den kelder te
voorschijn kwam. Ik had dan mijn eenvoudig maal opgeluisterd met een paar teugen
Dulamon-Blanquefort, een goede bordeaux-wijn, waarvan mijn vader, elk
schrikkeljaar ongeveer, een anker insloeg bij de firma Waller Zeper, en dien hij alléén
gebruikte voor ritueele doeleinden: bij het ‘Kiddisch’- maken of ínluiden van den
Sabbath, en bij het ‘Hafdoloh’- maken of ùitluiden van den dag des Heeren, den
volgenden avond. Aan wijn-drinken, aan wijn-schènken, bij andere, ook de
feestelijkste gelegenheden, dàcht hij niet. (Ik spreek hier nièt van den Seider-avond.
De ‘wijn’ dien wij dàn dronken en plengden, had met Dulamon noch met Blanquefort
ook maar het geringste gemeen! Het was een voor de viering van het Pesach-feest
‘onder rabbinaal toezicht’ speciaal gefabriceerd, gewaarborgd-‘koscher’ vocht,
samengesteld, naar den smaak, het boeket en de kleur te oordeelen, uit een aftreksel
van meekrap, of campêchehout, met een scheutje azijn en een straaltje
aardappelstroop. Nee! ik voelde meer voor de nièt-rabbinale Dulamon-Blanquefort.)
De kleine voorraad bordeaux,
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in den kelder, mocht dus, uit den aard der zaak, niet te vlùg slinken, en ik wachtte
mij wèl, om, door misbruik, een eind te maken aan een zeldzaam, maar hoogelijk
gewaardeerd gastronomisch geneugt.
Aan historische en ook aan simpelweg-anecdotische gebeurtenissen was dit
tijdsgewricht arm. Maar daar viel, te-hooi en te-gras, toch wel eens iets merkwaardigs
voor. Zoo zagen wij, op een morgen, een paar soldaten een schilderhuisje opstellen
op het kleine pleintje voor de Doelen, het voornaamste hotel van de stad. En in den
middag liep er, in groot tenue, een schildwacht op en neer. Dat was voor den generaal,
uit den Haag gekomei om het garnizoen te inspecteeren. Uren achtereen sta ik, met
andere jongens, voor de Doelen, om den generaal te zien gaan en komen. Hij heeft
een ontzagwekkende uniform aan, een steek met pluimen op, en hij kan nauwelijks
het hoofd op zij draaien, zóó stijf van het goud is de kraag van zijn tuniek. Het zal
dáárom zijn, dat hij niet teruggroet op het hem door ons allen eerbiediglijk gebrachte
militaire saluut.
Den tweeden dag van zijn verblijf is er parade, op het Zaailand. De generaal heet
Mac Leod, en hij is de bloed-eigen oom van den toekomstigen kapitein van dien
naam, door het' onverbiddelijke fatum voorbestemd tot echtgenoot van Margreet
Zelle, later meer algemeen bekend als ‘Mata-Hari’. Hij rijdt, op weg naar het Zaailand,
aan het hoofd van den troep langs Over de Kelders, en dus voorbij òns buis en voorbij
het huis van Adam Zelle, Margreets vader en eigeniaar van den hoedenwinkel ‘In
de Klok’. Adam Zelle was een knap, rijzig man, met een zorgvuldig onderhouden,
glanzenden, zwarten baard. Ik heb hem nooit anders gezien dan met een hoogen hoed
op, en met de duimen in de armsgaten van zijn gebloemd fluweelen vest. Zóó, met
het eene been nonchalant over het andere geslagen, stond hij, gemeenlijk, tegen zijn
deurpost geleund op
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straat te kijken. En zoo zal hij ook wel, dien dag van de parade voor generaal Mac
Leod, den toekomstigen oom van zijn nog argeloos dochtertje hebben nageoogd.
Adam Zelle had een fellen concurrent in Thomas Postma, die schuin over hem
woonde, en waarvan een dochter de vrouw werd van den afgevaardigde Heldt. Thomas
Postma deed niet alleen, prozaïsch, in hoeden en petten. Hij was ook dichter, en, als
zoodanig, de onmiskenbare voorlooper van den heer Clinge Doorenbos. Zijn annonces,
in het advertentieblaadje van Schierbeek, waren poeemen in dezen trant:
Hoeden en petten,
Om op te zetten!
Moet je een hoed?
Loop dan met spoed
Naar Over de Kelders
En koop hem niet elders
Dan bij Thomas Postma
Die helpt je dra!

Behalve het advertentieblaadje van Schierbeek, kleineerend ‘het flutsje’ genoemd,
lezen wij de Leeuwarder Courant en het Handelsblad. Dat is te zeggen, dat mijn
vàder de twee laatstgenoemde kranten, waarop hij voor 1/2-geabonneerd is, elken
dag uit het hoofd leert. Geen van ons mag deze voorlichters der Openbare Meening
ook maar openvouwen en inzien, voor dat híj die ‘uitgezogen’ heeft, zooals wij
zeiden. Dit zou door hem zijn opgevat als een uiting van verregaande oneerbiedigheid,
en als zoodanig gestraft. Verbeeld u! Een kind dat het nieuws zou willen weten vóór
zijn vader! Ongehoord! Den meesten tijd werden Leeuwarder en Handelsblad, om
een uur of vier, vijf, bij ons bezòrgd, dan ook wèggehaald, of naar den medelezer
gebracht, zonder dat een van ons, behalve, een enkelen keer en
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dan bij manier van bizondere gunst, mijn broer Jonas, die had kunnen inzien. Ik zal
niet zeggen dat ik, door deze onthouding, schade heb geleden aan mijn onsterfelijke
ziel, of aan mijn vernuft. Maar ik herinner mij, dat ik eens, op een vrijdagavond, een
geweldigen oorveeg heb gehad, omdat ik mij meester had gemaakt van een bijvoegsel
van het Handelsblad, waarin telegrammen stonden over den russisch-turkschen
oorlog, het eenige wat mij interesseerde. Ik was voor den Turk, en ben dit altijd
gebleven. Maar mij moet van het hart, dat mijn aloude sympathie voor de Ottomanen
sterk is geluwd, sedert de uitvaardiging van het decreet, waarbij Khemal Ghazi, op
straffe des doods, de dracht van tarboesch en tulband, als zijnde ‘reactionnair’,
verboden, en de pet, de ignobele pet, als verplicht-nationaal hoofddeksel
voorgeschreven heeft. De pet of de strop! De Turk met een pèt op! O! Progrès, que
d'imbécillités... Maar in 1877 was de Vooruitgang nog niet doorgedrongen tot aan
den Gouden Hoorn, en Osman-Pacha, Osman Ghazi, was mijn held.
Ik liep elken dag een paar keer naar den Nieuwtoren, in de Hoogstraat, waar de
bulletins, roode en gele, waren aangeplakt. De gevechten om den Chipkapas! Het
beleg van Plevna! Zou Osman-Pacha het uithouden? Ik hoop het vurig! De Russen
verliezen héél wat volk voor Plevna. Als Osman, in den winter van 1877, de vesting
eindelijk moet overgeven - zonder de hulp van de Roemenen hadden de Russen het
nooit gewonnen! - ben ik erg verdrietig.
Het was omstreeks dezen tijd - hòe ik mij dat herinner kan ik niet zeggen, maar
ik weet het nog precies! - dat wij, op een vrijdagavond aan tafel zittend, de bel hoorden
overgaan. Dit, op dàt uur, was vreemd! Want wegens den sedert een paar uur
begonnen sabbath was de winkel gesloten. En bezoek kregen wij
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zoo goed als nooit! Tjitske - of was het Sjoukje, of Rienske, die toen bij ons diende?
- deed op last van mijn vader open, en kwam, een oogenblik later, de kamer weer
binnen, met de boodschap, dat Lipke daar was, die menheer wilde spreken.
- Lipke? vroeg mijn vader verrast, Lipke? Wat mot die?
- Dat he'k 'm oek al vraagt, menheer, maar hij seit dat ie menheer sels mot hewwe!
Lipke, dat was Lipke Bydelei, een boeren-winkeliertje, woonachtig in Oudelei,
een minuscuul dorpje op eenige uren afstands van Leeuwarden. Hij was dien morgen,
zooals elken vrijdag, bij ons geweest om inkoopen te doen. Zou hij het een of ander,
waaraan hij dringend behoefte had, vergeten hebben, en kwam hij daar nù om, in de
onzinnige verwachting dat hij op den rustdag des Heeren geholpen zou worden?
- Laat hem binnen komen! gelastte mijn vader. Lipke Bydelei, uit Oudelei, kwàm
binnen. Hij zag er vermoeid uit. En verkleumd. Want het was een barre winterdag.
Hij was zoo ontdaan, en zoo bedeesd, dat hij nauwelijks durfde plaats nemen op den
stoel, die, vlak bij de kachel, voor hem neergezet was. Toen hij even had uitgerust,
sprak mijn vader hem aan:
- Nou! Lipke, wat scheelt er an, man? Wat kom je hier zoo laat doen?
Lipke ging opstaan, tastte een oogenblik met moeite naar den achterzak van zijn
jas - hij had een vreemdmodel bocheltje, dat hem bij het verdraaien van zijn schouder
hinderlijk was - en haalde een klein stukje krijt te voorschijn.
- Kiek es! koopman, zei hij met groote plechtigheid, dit stukje kriet dat he'k
fenmiddag, toe 'k tuus kwam, in mien pak met goed fonnen. Dat is bij het inpakken
fan mien spullen fast daarin raakt, en het komt mie niet toe! En wat seit de Heere?
Gij sult niet stelen!
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- Maar Lipke, man! bin jou nou niet wies, om voor dat stukje kriet heelemaal van
Oudelei terug te loopen naar hier toe? En in suk wéér nog wel!
- Koopman! ak et in huus had houden tot folgende frijdag, dan hak fast de heele
week docht dak een dief was. En joù hadden 't miskien oek docht!
Mijn vader gaf hem de verzekering, dat hij het verdwijnen van het stukje krijt, dat
vermoedelijk gediend had tot het berekenen, op de winkellei, van het door Lipke te
betalen bedrag, niet eens bespeurd had, en dat hij, àls hij het, bij toeval, wèl had
gemerkt, zeker geen oogenblik hem, Lipke Bijdelei, of welken ànderen klant ook,
van arglistige toeëigening zou hebben verdacht. Maar de arme, letterknechtelijke
dwaas was niet van zijn dwàasheid te overtuigen, en hij keerde - ‘met een rustig
geweten nou, koopman!’ - in een hondenweer naar zijn haardsteden terug, een
wandeling, op zijn minst, van een uur of drie.
Mijn stiefmoeder en ik waren de éénigen, die met Lipke te doen hadden. Al de
anderen lachten hem uit. Maar ik kreeg al gauw het land aan hem, op de manier, en
om ongeveer gelijke redenen, waarom, later, Millet mij antipathiek is geworden, toen
zijn Angelus, door den philanthropoïde Chauchard voor grof geld aangekocht, en
met paukslag en tromgeroffel aan het Louvre geschonken, ad infinitum en ad nauseam
was afgebeeld op schoensmeerdoosjes, sardileblikjes, soepborden, dameshorloges,
manchetteknoopen, zwembroekjes, vouwbeenen, klisteerspuiten en dergelijke. Want
zijn onkreukbare eerlijkheid werd mij, elken keer dat ik - zonder een cent zakgeld
altijd! - geld had gestolen uit de chiffonnière, of uit mijn stiefmoeders portemonnaie,
en daarbij betràpt was, zijn absurde eerlijkheid, zeg ik, werd mij zóó vaak
voorgehouden en ter navolging aanbevolen, dat Lipke Bijdelei uit Oudelei mij de
keel ging uithangen.
***
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Ik heb, alle verhoudingen in aanmerking genomen, mijn ‘tamboer Legrand’! Hij is
geen veteraan van de napoleontische oorlogen, noch van den Tiendaagschen
Veldtocht, noch van wèlken krijg ook. Hij is niet bij ons ingekwartierd - mijn vader
zou daar bezwaar tegen gehad hebben - en hij roffelt mij niets voor. Dit zou hem,
trouwens, moeilijk zijn gevallen. Want in plaats van een trom voor den buik, draagt
hij, op den rug, een verbandransel, waarmee hij, elken dag dat er militaire
schietoefeningen worden gehouden, achter het detachement aan naar de schietbaan
marcheert. Van zijn jaren lang tamboerschap heeft hij een eigenaardigen gang
overgehouden, waardoor het gele kwastje van zijn kwartiermuts in zwieriger cadans
dan bij de àndere soldaten heen en weer bengelt.
Mijn vriend -- die nièt Legrand, maar Schreinhout heet - is een oudgediende, die
elken keer maar weer bijteekent, omdat hij, net als mijn neef Tobie, de
sergeant-majoor, niet weet wat hij als ‘burger’ zou moeten uitvoeren. Hij is zeker al
bij de veertig als ik kennis met hem maak, bij ons in den winkel, waar hij nu en dan
een boodschap komt doen voor den cantinebaas, en ik help hem wel eens aan het
een of ander. Want als mijn vader een goeie bui heeft, en zich, men kan nooit weten!
de visu rekenschap wil geven van mijn natuurlijken aanleg voor den handel, dan mag
ik, of mòet ik, de klanten helpen bedienen. Vooràl op vrijdag, de marktdag, waar ik
dan gelegenheid krijg met de friesche boeren, die mij héél wat meer interesseeren
dan het half- of-heelemaal-niet-slachtige stadsvolk, in aanraking te komen. Daar
waren Wopke Wiebenga, uit Marsum, een reusachtige kerel, die mij altijd
vertrouwelijk ‘Sanders’ noemde, met een overtollige s, en bij wien ik, op zondag,
wel eens een kop koffie ging drinken; Ties Bol, wiens schuit voor onzen kelder
gemeerd lag, en die mij een paar maal meenam naar Bergum, zijn woonplaats; Lipke
Bijdelei, uit Oudelei,
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hierboven gememoreerd; Tjipke Ploegstra, uit Surhuisterveen; Ate Kooistra, uit
Wolvega, en nòg twintig Bopkes, Boukes, Ebkes, Feikes, Oenes, Wiebes, Popkes,
Jelles, Keimpes, Okkes, Rinses, Sietses en Watses. De bevoorrechten onder deze
klanten, de oudsten en getrouwsten, kwamen altijd even binnen, in de huiskamer,
terwijl, in den winkel, hun bestellingen werden ingepakt Zij kregen dan een borrel,
of een kop koffie, en praatten friesch onder elkaar, dat ik afluisterde en begreep, en
nog lézen kan, ofschoon ik, sedert vijftig jaar, nooit meer een woord friesch heb
hooren spreken, en zeker geen zes maal een frieschen tèkst onder de oogen gehad
heb. Een questie van geheugen aan den éénen kant, en van aangeboren gevoeligheid
voor táál aan den'anderen. Vóór mij ligt, terwijl ik dit schrijf, een bundel gedichten
van Fedde Schurer - onlangs door mij gekocht in Leeuwarden, waar ik een dag heb
doorgebracht - en ik lees, mij een oogenblik, verteederd, weer een Fries voelend,
deze schoone verzen van evocatie en stemming
In ljurk, dy 't yn 'e súvre moarn
De lege lânnen efterlit,
Dy 't, dronken fen syn eigen toan,
Oars net as silvren blidens wit,
En as syn liet nei d' ein ta rint
Al wer bigjint;
Sa springt myn hert, út leed en ûnk,
Ut lege mieden fen forfriet
En sjit omheech, in ljochte fûnk,
In blinkend, selsforgetten liet,
Det sjongend altyd heger klimt
En nea gjin ein mear nimt.

Ik ben al weer afgedwaald. Dat kòmt van die poëzie! Ik moet terug naar den
prozaïschen winkel,
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waar mijn leerlingschap niet làng duurt. Want op gewone dagen vind ik niets
wanhopiger-vervelend dan het bedienen van menschen, die, de éénen, drie kwartier
noodig hebben om een doorrooker, een zakmes, of een paar bretels uit te zoeken, de
anderen, de vrouwelijke, twee uur om een keus te doen uit twintig modellen kralen
beursjes, lepels, knoopen, blikken boterhambordjes voor de jeugd, of die, een maasbal
begeerend, maar niet kunnen besluiten of zij een rooden, een gelen, of een
gespikkelden zullen nemen. En zoo gebeurde het, op een zondagmorgen, dat een
tanige, korzelige juffrouw, die mij, in den winkel, zeven maal den ladder had laten
opklimmen, en mij, vervolgens, drie keer naar het magazijn gestuurd had, telkens
om toch nog èffentsjes stofdoeken te zien met een ànder randje dan het door haar
zelve nauwkeurig omschrevene, mij een ongekunsteld: ‘Stik! mensch’ ontlokte.
Onvriendelijkheid, die, op staanden voet overgebriefd aan mijn vader, mij het
gebruikelijke en verwachte pak slaag bezorgde, maar mij ook, tot mijn groote
voldoening, ten eenen male ongeschikt voor den handel deed verklaren. Alleen mocht
ik nog, op vrijdag, bestellingen wegbrengen naar de schepen, booten en wagens.
Met mijn ‘tamboer Legrand’ heb ik, intusschen, hechte vriendschap gesloten. Ik
wacht hem op, als hij, met zijn verbandransel op den rug, naar de schietbaan
marcheert. Het schieten interesseert mij geweldig. Maar ik mag niet op het terrein
komen, zoodat ik er, in de eerste tijden ten-minste, niet veel van zie. Alleen hoor ik
de schoten knallen. En als ik een eindje terugloop, in het laantje dat naar de schietbaan
voert, dan kan ik zien hoe een van de manschappen, met een langen stok, de ‘treffers’
aanwijst op de levensgroote silhouette van de schijf.
Schreinhout, die niets te doen heeft, en op wien niemand let, onderricht mij in de
eerste beginselen der krijgswetenschap: salueeren, in den pas loopen, pas
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markeeren, rechts-omkeert maken, op de plaats rust! houden, en mij verdekt-opstellen
achter een boom of een berm. Ik ben vlug van aannemen, en wàt trotsch als ik, in
drie weken tijds, naar het getuigenis van mijn leermeester, zoowat alles weet wat
een soldaat zonder wapens moet kennen. Is Napoleon, mijn afgod, óók niet zoo
begonnen?
Geleidelijkerwijze raken, intusschen, de officieren en de onderofficieren,
instructeurs bij het schijfschieten, aan mijn persoontje gewend, en zij laten mij, na
eenigen tijd, ook al omdat ik alléén ben en nooit andere jongens meebreng, oogluikend
toe in de loods, aan den ingang van de schietbaan, waar ik alles kan zien wat er te
zien valt.
De dagen dat er niet geschoten wordt breng ik door in de kazerne, waar Schreinhout
mij geïntroduceerd heeft. Ik ben niet wèg te slaan van de chambrée, waar het
onveranderlijk naar teer, petroleum, geweervet, zweet, vochtig leer en gekookte
koolrapen stinkt. Ik ken alle hoornsignalen, mèt de, door de soldaten daarop gedichte,
veelal kernachtige teksten, van het ‘Op de hei daar zal ik je donderen’ af, dat, bij het
krieken van den dageraad, den door een gezonden slaap verkwikten krijgsman vrolijk
doet oprijzen van zijn kuische sponde, tot en met het ‘Houd op met het vuren!’, dat,
's avonds, het uitblazen van de lampen beteekent, en het garnizoen het vaderlijke ‘
Wel te rusten, jongens!’ van den colonel overbrengt. Ik weet dat ‘de vierde kompie
niet graag poetst’ en dat zij ‘daarom zoo vuil, zoo vuil’ is; dat de kamerwacht ‘acht
moet geven’, want dat de ‘keteltjes in de keuken’ zijn gebracht; dat er ‘water gehaald’
moet worden als ‘de soep te dik’ is, en dat de met kwartierarrest en politiekamer
gestrafte manschappen zich als de drommel bij den sergeant van de wacht moeten
aanmelden, zoodra zij de eerste noten van het ‘J' hebt sokken verkocht, j' hebt sokken
verkocht!’ hooren schetteren. Ik herinner mij
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ook nog het refrein van den ‘maître’, die, met een ongemak van intiemen aard ‘naar
den dokter gegaan’, van den gemoedelijken garnizoens-esculaap een
doodeenvoudigen, licht op te volgen raad krijgt. Maar wat de reglementaire beteekenis
was van het signaal: ‘Sergeant, ze zoene je wijf!’ dàt is mij door het hoofd gegaan.
Een kameraad van Schreinhout leert mij een beaumont-geweer, het model van die
dagen, uit elkaar nemen en weer inéénzetten. Tot belooning doe ik hem, en de anderen
die zich met mijn militaire opvoeding belasten, allerlei thuis gekaapte dingen cadeau:
een tabakspijp, een dozijn schoenveters, een zakmes, een portretlijstje, een
horlogeketting, en wat niet méér! Voor degenen die een vrijster hebben breng ik
soms een stuk reukzeep, of een fleschje odeur mee. Zij hoeven maar te zeggen wat
zij verlangen, en zij krijgen het.
Aan het ‘kader’, korporaals en sergeants, verkóóp ik wel eens het een of ander,
met name meerschuimen cigarenpijpjes, die ik voor een prijsje van de hand doe. Dit
is een artikel, waarnaar zelden wordt gevraagd, en niemand, thuis, merkt dus de
slinking van den voorraad.
Dit duurt, totdat, op een zekeren dag, een pas door Kampen afgeleverd, piepjong
sergeantje, bij toeval getuige van zoo'n transactie, mijn vader gaat waarschuwen.
De scherpzinnige lezer raadt de rèst ....
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Hoofdstuk IV
Mijn rotterdamsche familie - Een huis waar wel eens gelachen wordt Tante Netje - Mijn tante Stella - Mijn oom, de vergulder - Een aardig vak
- In den dop gesmoorde ambities - Ik word leerlooiers-leerling - Mijn
verblijf in Sonsbeck - Ik houd niet van pompen - Wèl van Gonneke - Ik
krijg een klap en geef er een terug - Ik schimp op den ‘Heldengreis’ - Voor
den burgemeester - Leerlooier af! - Een familieraad - Ik word
scheepsjongen - Het goede barkschip ‘Belvedere’ - De kapitein bevalt mij
niet - Ik ga er van door - Terug naar Leeuwarden - Koele receptie

Van tijd tot tijd, wanneer mijn vader geen raad meer met mij weet, en de reeks heeft
uitgeput van de onzinnigste en ondoeltreffendste straffen, ooit door een opvoeder
uitgedacht, dan brengt hij mij naar Rotterdam, naar mijn familie van moederskant,
waar ik, in mijn prille jeugd, ook wel eens een week of wat logeerde.
Heeft de familie van mijn vaders zijde, de leeuwarder branche, weinig
aantrekkelijks, met de rotterdamsche is het heel anders gesteld. En nooit was daar
een kind gelukkiger, dan ik het was in Rotterdam.
Mijn grootvader Sander, die stierf toen ik een jaar of veertien was, staat mij voor
den geest als een stevig gebouwd, altijd in het zwart gekleed heer, met een
gladgeschoren gelaat, een weligen, zilverwitten haardos, van humor tintelende oogen,
en een driftig maar
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goedlachsch temperament. Mijn ooms, vier in aantal, die bij hem in de zaak waren:
Alexander Jacobs en Zoon, in leer en leestklaar schoenwerk, hadden groot ontzag
voor hem, en zij lieten het wèl uit hun lijf hem ooit tegen te spreken. Ik zou er geen
eed op durven doen dat zij niet voor hem ‘in de positie’ gingen staan, als hij hun de
les las. Maar zij duchtten hem niét zooals ik mijn vader vreesde, en Jantje den Klepper
vóór Hieronymus van Alphens geruststellende strophen.
Wat mijn grootmoeder aangaat, àlles aan haar was gratie, beminnelijkheid, en
geest. Haar glimlach was een verkwikking. De aanhankelijkheid van mijn ooms en
tantes voor hun moeder, was een vereering die de aanbidding nabij kwam. En ik,
die, dank zij de in Leeuwarden genoten opvoeding, niet óver-demonstratief was, ik
zou, op een vingerbeweging, op een oogwenk van grootmoeder Alie, van de Delftsche
Poort zijn gesprongen, zooals Jan van Schaffelaar van den toren in Barneveld.
Oprechte dispositie, die mij niet belette, om, door allerlei kwajongensstreken - het
vergulden van een kalfsrollade, het ontleden van een pendule, het uit elkaar halen
van mijn oom Louis' horloge, het leeggieten van fleschjes kantoorgom in de bottines
van mijn ooms Dolf en Arthur, het verstoppen van de waterleiding, het
door-het-ijs-zakken op den Coolsingel, en dergelijke, min of meer oorspronkelijke
grappen - het lieve, oude mensch voortdurend te ontstellen en te ontstemmen. Maar
haar toorn was van snel-voorbijgaanden aard. En ofschoon zij, geïnfluenceerd door
mijn vaders relazen van mijn verdorvenheid, ‘galg en rad’ voor mij in het verschiet
zag, of vóórgaf te zien, vatte zij mijn buitensporigheden niet al te tragisch op. Dat
ik, vijftien of zestien jaar oud, niet ben terecht gekomen in Nederlandsch Mettray,
het ‘verbeterhuis’ waarin mijn vader, ter voltooiing van mijn opvoeding, mij wilde
kerkeren, dat heb ik aan haar te danken gehad.
Mijn groote liefde, in deze jaren, dat was mijn tante
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Netje, mijn moeders jongste zuster. Charmante, gracieuse tante Netje! In het heerlijke
huis, mijn rotterdamsch paradijs, op den hoek van Oppert en Sint-Jacobstraat, is zij
de over allen en alles heerschende, van geest sprankelende, in den grond
melancholische, fantaske afgod. Zij lacht om mijn invallen, helpt mij somtijds bij
het bedenken of het voorbereiden van den een of anderen streek, en neemt mij in
haar almachtige bescherming waar dit noodig is. Arme tante Netje! Zij had het
voorgevoel, de zekerheid, van een vroegen dood, en zij stierf binnen een jaar na haar
huwelijk, in het kraambed, overeenkomstig de voorspelling in een brief aan een van
haar zusters, kort na haar trouwen gedaan: ‘Je zult nu nog twee maal van mij hooren:
lbij mijn bevalling en bij mijn dood.’
Behalve bij mijn grootmoeder, heb ik nòg een verrukkelijk te-huis in Rotterdam.
Dat is bij mijn tante Stella, mijn moeders oudste zuster. Eigenlijk zou ik, gegeven
de destijds en ook nù nog wettelijk-overheerschende positie van den màn in het gezin,
moeten zeggen: bij mijn oom van Zwanenburg. Maar mijn ooms rol in het huishouden
is zóó geëffaceerd, dat iedereen, en zij zèlf in de eerste plaats, mijn tante als de
gezagvoerster beschouwt. Mijn oom zwaait den scepter op den zolder, in zijn
vergulderswerkplaats, waar mijn tante den voet niet zet. Maar nooit - dit om
misverstand te voorkomen - nooit was daar eensgezinder echtpaar dan mijn oom
Zwanenburg en mijn tante Stella.
Mijn oom is de braafste, goedhartigste mensch dien ik ooit ontmoette. Hij heeft
gouden oogen, waarmee hij mij, over de glazen van zijn afgezakten bril heen,
verwijtend, en, te-gelijk, ironisch aankijkt, als ik het verkorven heb. Zoo, bij
voorbeeld, dien dag dat ik het haar van zijn oudsten zoon en opvolger, mijn neefje
Albert, met doodekop gepoederd en ingewreven, en zijn bovenlip met een snor van
groene schellak had versierd. Grap, die mij den éénigen oorveeg bezorgde, mij ooit
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verstrekt door mijn tante Stella, bij wie ik anders geen kwaad kon doen. Nièt dat zij
mij bedierf, of mij in alles mijn zin gaf, evenmin als mijn grootmoeder dit deed. Maar
van àl haar broers en zusters had zij het meest van mijn moeder gehouden , en tusschen
haar en mijn vader was de harmonie niet altijd volmaakt. Haar bewondering voor
zijn opvoedkunde was maar matig. En híj vond, dat, als ‘madame Defarge’ beter dan
hij wist hoe met mij om te springen - zóó, wegens haar toomelooze hartstocht voor
het kousenbreiden, noemde hij haar, met een toespeling op de ‘tricoteuse’ in Dickens'
Tale of two Cities - dat zij mij dan maar van hem òver-, en voorgoed in huis moest
nemen. Dit leek mij een prachtig idee! Ik zou wàt graag in Rotterdam zijn gebleven,
om het verguldersvak te leeren op den zolder van het huis in Het Hang, waar mijn
oom en zijn twee oude knechts, Nilles en Kees, allerlei moois fabriceerden: krullen,
broches, kapspelden en knoopen van cantillewerk, en waar een mij altijd bijgebleven
geur zweefde van sterkwater, gesmolten was en vochtig zand. Van tijd tot tijd mocht
ik een gouden ducaat gaan halen bij den juwelier ‘Nag’ van Gelder. Het mooie
geldstukje, dat zes gulden kostte en de reputatie had van het fijnste goud te zijn mijn oom was een nauwgezet man, geen knoeier - werd dan in een gasvlam verhit,
vervolgens zachtjes, overredend bijna, met een hamertje beklopt, daarna tusschen
twee koperen walsen geplet en uitgerekt, totdat het zoo dun als een blaadje papier
geworden was, en ten-slotte, in minuscule deeltjes geknipt, met kwik vermengd voor
het ‘vuur-vergulden’. Het was alles interessant werk, en ik stelde er héél wat meer
belang in dan in de vaderlijke galanterieën. Maar daar was geen plaats voor mij in
het kleine zaakje van mijn oom, die zelf kinderen had. En zoo werden mijn neigingen
voor het verguldersvak in den dop gesmoord.
***
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Het was in Rotterdam, dat, na mijn verwijdering van de Hoogere Burgerschool, mijn
excursie in den handel, en mijn gedwongen straatslijperij, over mijn naaste toekomst
werd beslist. Ik zou - mijn vader had, ik weet niet waar, de verlokkelijke advertentie
gelezen van een leerlooier in Sonsbeck-bei-Geldern, in Rheinland, die dringend
behoefte had aan een eerzuchtig jongeling van mijn leeftijd, tot opleiding in het vak
- ik zou en moest leerlooier worden. Mijn oom Louis, die mijn voogd was, had dit
goed gevonden, mijn grootmoeder had geen bezwaren gemaakt, en naar mijn oordeel
werd niet gevraagd.
Wat de keùs van het beroep aanging, ben ik overtuigd, dat, als die Herr Joseph
Oster, in Sonsbeck-bei-Geldern, schoorsteenveger was geweest, of walvischjager,
of slangenbezweerder, dat mijn vader mij dan even goed bij hem in de leer zou hebben
gedaan. En míj kon het, nu ik toch niet in Rotterdam kon blijven, weinig schelen wàt
ik moest worden, en wáár ik naar toe moest, ofschoon ik liever niet naar het mij toen
al antipathieke Duitschland was gegaan. Maar dit was een objectie waarmee zeker
geen rekening zou zijn gehouden. En zoo werd ik, op een mooien zomerdag van het
jaar 1879, of '80, door mijn vader naar Sonsbeck gebracht, en overgeleverd aan de
professionneele en familiale zorgen van Gerbermeister Joseph Oster. De reis, van
Leeuwarden met den trein tot Geldern, en vandaar per K.K.-postrijtuig naar Sonsbeck
- het was een groote, geel-geverfde wagen, met een zwarten Reichsadler op elk der
beide portieren geschilderd, en een met zijn zweep deuntjes-klappenden koetsier op
den bok - de reis, zeg ik, was bijna prettig geweest. Mijn vader was goed gehumeurd,
en ik vol verwachting naar het nieuwe dat komen zou. Ik had mij, voor den
zooveelsten keer, voorgenomen braaf op te passen.
Mijn eerste en prompte deceptie ging uit van mijn toekomstigen baas. Want dat
was nièt de aardige,
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gulle, sympathieke man, met den blonden baard - een van de zes of zeven
voortreffelijke Duitschers, door Onzen Lieven Heer ééns in de drie-en-dertig jaar,
voor den duur van een geslacht, in den omloop gebracht om te bewijzen dat er ‘ook
goeie menschen onder’ zijn - die ons begroette toen wij uit het postrijtuig stapten,
en waarvan ik dadelijk dacht dat het tusschen hem en mij wel zou gaan. Dit was, wat
ik een oogenblik làter te weten kwam, Herr Jakob Löbken, zwager van mijn
aanstaanden patroon en Gerbermeister even als Herr Joseph Oster zèlf, wiens
gluiperige oogen, stug gelaat, en puntige, onder zijn opgestroopte hemdsmouwen
uitstekende ellebogen, een zeer ongunstigen indruk op mij maakten. Hoe het komt
weet ik niet, maar ik heb altijd het land gehad aan menschen met puntige ellebogen
- alleen Alie Schram maakt een uitzondering op dezen regel! - en aan individuën met
haakneuzen.
Ik wist metéén al dat het mis zou loopen tusschen Herr Joseph Oster en mij, en
dat er niets terecht zou komen van mijn looiers-leerlingschap. Maar ik hield deze
intuïtie vóór mij. Mijn vader zou mij uitgelachen, mij, misschien, een draai om de
ooren gegeven, en mij, in elk geval, in Sonsbeck gelaten hebben. Hij vertrok den
volgenden dag, na een niet-onhartelijk afscheid van mij, maar ook na een particulier
onderhoud met mijn Gerbermeister van een baas, dien hij, vermoedelijk, op het hart
gedrukt had mij niet al te toegeeflijk te behandelen, en mij vooràl ter-dege aan het
werk te zetten. Is niet ledigheid des Duivels oorkussen?
Drie weken later waren de poppen al aan het dansen! Herr Oster had mij in het
gezicht geslagen, omdat ik, naar zijn oordeel, blijk gegeven had van onvoldoende
geestdrift bij het pompen. Hièrin namelijk, in het volpompen van groote kuipen,
waarin de te-looien huiden successieve bewerkingen moesten ondergaan, had, tot
dusver, mijn initiatie in het vak bestaan. Ik had den man, zooals van zelf spreekt, een
klap terug gegeven, en,
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den pompzwengel de pompzwengel latend, was ik weggeloopen naar Jakob Löbken,
die mij welwillend gezind was, en mij, onder andere vriendelijkheden, déze had
bewezen, van mij een keer mee te nemen naar het nabije Xanten, waar wij de
cathedraal bezichtigden. (In tegenstelling met den duivelskunstenaar Thomas Alva
Edison - wiens uitvindingen, hoe vernufig ook, ons leven er niet mooier, en zéker
niet diepzinniger op hebben gemaakt - heb ik, van mijn jeugd af, altijd meer gevoeld
voor oude cathedralen dan voor fabrieken en fabrieksschoorsteenen.) Ik vertelde
Herr Löbken wat er voorgevallen was, zei hem dat ik niet langer bij zijn zwager
wilde blijven, en vroeg hem of híj mij niet in de leer,wilde nemen. Nee! vond hij,
dat ging niet. Dat moest ik toch zèlf wel begrijpen! Maar hij zou dadelijk naar mijn
baas toe gaan, om den schönen Frieden weer te herstellen.
De vrede werd een simpele wapenstilstand. Een wapenstilstand van korten duur!
Veertien dagen later had ik mijn bekomst van de leerlooierij - het hanteeren van de
glibberige, stinkende huiden, die ik af te krabben kreeg, deed mij het hart in het lijf
omdraaien - van Gerbermeister Joseph Oster, en van Frau Gerbermeisterin Frieda
Oster, een tanig, huilerig scharminkel. Alleen Gonneke, het zestienjarige,
propvormige, groenblonde dienstmeisje der familie, viel in mijn smaak, die zich,
sedert dien tijd, sterk gewijzigd heeft.
Met de sonsbecker jongelingschap, voor zoo ver ik daarmee in aanraking kwam,
liet de verstandhouding ook te wenschen over. De Duitschers waren, destijds, nog
héét van hun gemakkelijke overwinningen in 1870-'71, en zoo als de ouden, de
Heldenkrieger van diè dagen, brulden, zoo balkten hun jongen. Elken avond na
schooltijd, en op zondag, tusschen de kerkuren, bruiste de ‘Ruf wie Donnerhall’, en
het ‘Heil Dir im Siegerkranz’ was niet van de lucht, tot intense ergernis van mijn
fransch-gezind ikheidje. Het kwam al
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heel gauw tot woordenwisselingen - ik voorspelde een nieuwen Napoleon no I, en
schimpte op den ‘Heldengreis’ en op Bismarck - en, vervolgens, tot kloppartijen.
Het eind was, dat ik, op een mooien morgen, door een gendarm werd gepraaid en
naar het Rathhaus geleid, waar de burgemeester, Herr von Laehr, mij te verstaan gaf,
dat, als ik voortging met van Zijne Majesteit den Koning en Keizer - hij rees even
van zijn stoel op - en van Fürst Bismarck - hij bracht zijn militäremang-groetende
rechterhand aan een denkbeeldigen helm - te spreken op de mij eigen, en hèm,
burgemeester, gerapporteerde, oneerbiedige manier, dat hij mij dan zou laten
arresteeren, naar Kleef vervoeren en voor het Strafgericht brengen.
Toen trok Jakob Löbken, bang zich te compromitteeren, de beschermende hand
van mij af, Gonneke wou niets meer van mij weten, en mijn baas schreef naar
Leeuwarden, dat hij mij niet langer wilde houden.
Een paar dagen later werd ik door mijn vader, dezen keer vergezeld van mijn
oom-en-voogd Louis, weer in ontvangst genomen, en opgebracht naar Rotterdam,
waar een op staanden voet bijeengeroepen familiekrijgsraad mij, in kort geding en
hoogste instantie, veroordeelde tot den staat van scheepsjongen.
De inkt, om het zoo te zeggen, van de mij betreffende ‘lettre de cachet’ was nog
niet droog, of mijn vader toog op zoek naar een geschikt zeilschip - de stoombooten,
vond hij, waren altijd zoo gauw terùg! - waarvan de kapitein mij aan boord zou willen
nemen, en zich belasten met mijn opleiding tot zeebonk. En nog nooit slaagde hij
zoo vlug in eenig ondernemen als dézen keer! Want den volgenden dag al, in den
ochtend, compareerde ik, omstuwd door mijn vader en mijn oom Louis, voor meneer
Pons, shipchandler en werver ergens aan de Boompjes, ten-overstaan van wien ik
een papier onderteekende, waarvan de
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bepalingen mij verbonden, om, tegen een gage van 4 gulden - of daaromtrent - in de
maand, plus kost en inwoning, gedurende de reis van het goede barkschip Belvedere,
kapitein Thomson (of Johnson, of Smith, of Williams, of Jackson, of Jameson, of
Wilson, daar wil ik àf wezen, maar laat mij zeggen dat het Thomson was) varende
op ballast, met bestemming naar Halifax, Nieuw-Schotland, in alles en ten allen tijde
te gehoorzamen aan de bevelen, mij door den gezagvoerder voornoemd te geven,
zooals dit een eerzuchtig, braaf en leergierig scheepsjongen betaamde.
De heer Pons voorzag mij vervolgens, tegen gereed geld, van een coquetten
zuidwester, een oliejekker en een paar zeelaarzen. En aldus uitgerust werd ik, begeleid
door mijn vader, mijn oom, en een vertrouweling van den werver, die ons tot gids
diende, afgeleverd aan boord van het barkschip Belvedere, dat den volgenden morgen,
of den dag daarna, zee zou kiezen.
De kapitein was aan den wal, en wij werden verwelkomd door den kok, het
eenig-aanwezende lid der bemanning, en, als zoodanig, de onbetwiste gezagvoerder
ad interim. Hij gaf mijn vader de verzekering dat hij in minder dan géén tijd een
‘able sailor’ van mij zou maken, en hij stak míj een riem onder het hart door de
opmerking, dat ik een ‘damnd lucky dog’ moest wezen om terecht te zijn gekomen
op een schuit als de Belvedere, en bij zóón ongeëvenaard
schipper-op-zijn-schip-naast-God als kapitein Thomson. Ik hoorde een en ander in
zwijgende, en voorloopige, berusting aan. Maar ik vond, in petto, het goede schip
nog al onoogelijk.
Het afscheid van mijn vader was, dezen keer, tamelijk koel. En nauwelijks was
hij, met mijn oom, van boord, of de kok riep mij in de kombuis, waar hij mij, bij het
aardappelschillen, dat ik op staanden voet moest leeren, onderhield over de taak en
de verplichtingen van den volmaakten scheepsjongen. ‘I tell yer what!’
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zei hij, bij manier van opvrolijkend résumé. ‘If yer mind yer bones, zorg dan dat de
kaptein nooit twee maal om zijn grog hoeft te vragen. Dat brengt hem uit zijn humeur,
en dan is het donderen.... Well! daar komt hij net aan.’
Een kort, gezet man, met een baksteenrood facie, een paarsen stierennek, en, òm
dien nek, een groenen foulard, stapte aan boord, liep, stug voor zich uit starend en
met licht-waggelenden tred, door het gangetje langs de kombuis, opende de deur van
de kapiteins-kajuit, en smakte die, toen hij daar binnen was, met groot geweld dicht.
Hij leek op Napoleon den scharenslijper, nièt ‘à quatre épingles’ - zooals een
hilversumsch apteekeren-cacograaf dat eens zonder blikken of blozen neerschreef
van de gelijkenis tusschen Eduard VII en zijn moeder, koningin Victoria - maar
zooals de eene druppel whisky op de àndere. En het hart zonk mij in de waterlaarzen,
die ik, om er zeemansachtig uit te zien, dadelijk had aangetrokken, toen de kok, een
oogenblik later, mij gelastte om, zonder dralen, mijn opwachting te gaan maken bij
den kapitein, en hem te vragen of hij soms iets noodig had. Maar mijn eerste - en
laatste - ontmoeting met den gezagvoerder van de Belvedere, liep, tegen alle
verwachting ìn, goed af. Kapitein Thomson lag als een os te ronken op een, met de
vaderlandsche Union Jack overdekte rustbank, en een vluchtige, maar mijns inziens
afdoende studie van zijn mannelijke trekken bracht mij, in de éérste plaats, tot het
inzicht dat ik wijs zou doen hem niet te storen in zijn slaap, en, in de twééde, tot het
onverwrikbare besluit hem niet te vergezellen naar Halifax in Nieuw-Schotland.
De zaak was nu maar om zonder verwijl en zonder moeilijkheden van boord te
komen. Ik zou zóó wel weggeloopen zijn, ik bedoel zonder afscheid te nemen van
mijn vriend den kok, als mijn zeelaarzen mij niet in den weg gezeten, en mij het gaan
lastig gemaakt hadden.
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En mijn schoenen stonden in het gangetje bij de kombuis, onder het oog van den
‘docter’! Maar ik vond er al gauw wat op! Ik trok een bedroefd gezicht en vertelde
aan den kok, dat ik, in mijn toomelooze haast om aan boord te komen, glad vergeten
had om even aan te loopen bij mijn grootmoeder, een stokoud mensch, dat erg veel
van mij hield en dat ik misschien in tijden niet weer zou zien. Zij woonde, zei ik,
vlak in de buurt, een questie van drie kwartier, een uur op zijn hoogst, heen en weer.
En nu wou ik hem vragen, aangezien de kapitein toch sliep, en mij in de eerste paar
uur zeker niet noodig zou hebben, of hij, kok, er iets tegen had, dat ik afscheid ging
nemen van de oude vrouw. Nee! dat vond hij goed. Als ik maar zorgde zoo gauw
mogelijk terug aan boord te zijn. Ik beloofde hem dat, en vroeg hem mij een handje
te helpen om mijn laarzen uit te trekken.
Vijf minuten later stond ik op den vasten wal, in een stroomenden regen, en met
den gulden op zak die mijn vader mij geschonken had voor onvoorziene uitgaven.
Hij had mij gezegd dat hij, als het kon, nog dienzelfden dag naar Leeuwarden terug
wilde, en als dat niét ging, dan den volgenden morgen. Ik zou dus gevaar geloopen
hebben hem nog bij mijn grootmoeder aan te treffen, als ik daar dadelijk naar toe
gegaan was, en er was geen twijfel aan dat hi mij dan onmiddellijk weer naar de
Belvedere zou hebben terug gebracht, desnoods met behulp van de politie. Ik ging
een kop koffie drinken in een kroegje, een eind uit de buurt van de Boompjes en van
shipchandler Pons, bleef daar een paar uur hangen, en sliep dien nacht, voor dertig
cent, in ik weet niet meer wat voor een herbergje. Den volgenden dag bracht ik op
ongeveer gelijke wijze door. Toen het donker was geworden, ging ik naar de
Boompjes, naar de aanlegplaats, waar de Belvedere gemeerd was geweest. Het schip
was wèg, uitgezeild. Een pak van mijn hart! Ik had nu geen reden meer om

Alexander Cohen, In opstand

58
langer te blijven rondslenteren, en om een uur of tien belde ik in de Oppert aan. Mijn
grootmoeder en mijn ooms Dolf en Arthur - Louis was op reis gegaan - waren eerder
verràst dan verblijd mij zoo gauw weer te zien. Maar Arthur pleitte toch verzachtende
omstandigheden voor mijn desertie. Hij zelf, zei hij, had óók nooit iets gevoeld voor
Nieuw-Schotland.
Ik bleef nog een paar dagen in Rotterdam, den tijd om het antwoord af te wachten
van mijn vader, die door mijn grootmoeder op de hoogte was gebracht van het
heugelijk nieuws. Mijn oom Arthur bracht mij terug naar Leeuwarden, waar de
ontvangst van den bijna-verloren zoon aan hartelijkheid alles te wenschen overliet.
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Mijn desolaatste jaren - Ik verpak en eet kievitseieren, en word
god-loochenaar - Vlucht naar Antwerpen - In het gevang - Over de grens
gezet - De gulle maastrichtsche politie - Milde ontvangst in Leeuwarden
- Ik ben een paar maanden lang braaf - Ik wil naar de Oost - Examen in
den Haag - Soldaat-schrijver - In Harderwijk - De ‘Vliegende Vlooi’ Buikpijn en de gevolgen daarvan - Inscheping in Amsterdam - Vaarwel!
vaderland

Hoofdstuk V
De twee jaren die nu volgen, doemen, in mijn herinnering, op, als de somberste en
desolaatste van heel mijn leven.
Thuis is mijn hand tegen ieder, en ieders hand tegen mij. Gelukkig zijn daar de
kleine kinderen van mijn stiefmoeder, een jongetje en twee meisjes. Ik hoùd van dat
kleine goedje, zooals ik altijd van kinderen gehouden heb. En - wisselwerking? daar is nooit een kind geweest, hoe schuw en eenkennig ook met ànderen, dat bij mij
niet wilde komen als ik de armen uitstak. Sentimenteel? Mij goed!
Om mij te grieven, verbiedt men de kinderen - zij
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zijn, op dat tijdstip, respectievelijk vijf, drie, en twee jaar oud - met mij te spelen, of
ook maar in mijn nabijheid te komen. Doen zij dit tòch, dan krijgen zij een klap.
Ik breng den meesten tijd buitenshuis door, dikwijls bij buren die zich over mij
ontfermen. Op het atelier b.v. van meneer Lemey, de heeren-kleermaker, die allerlei
uitheemsche vogels houdt, onder andere een kardinaal-met-de-kuif, een diertje, dat,
heelemaal niet grootsch, meelwormen tusschen mijn duim en wijsvinger uitpikt. Ik
ben meneer Lemey dankbaar voor zijn gastvrijheid, maar de kleermakerij passionneert
mij maar middelmatig. Ik ben veel liever bij Arie Coets, de poelier, dien ik, in den
zoektijd, meehelp bij het verpakken van kievitseieren, vijfhonderd in elke kist. Dàt
is een prettig werk! Nu en dan krijg ik, tot belooning, een gekneusd ei, dat ik zonder
gemoedsbezwaren opslurp, ofschoon de kievit, evenals de adelaar en de havik, de
zeearend en de gier, de kraai en de raaf, de struisvogel en de nachtuil, de koekoek
en de sperwer, de steenuil en het waterhoen, de schuifuit en de zwaan, de pelikaan
en de ooievaar, de roerdomp, de hop, en de vledermuis, ‘allen naar hunnen aard’, tot
het onreine gevogelte behoort, en dus haar eieren mij tot een verfoeisel moesten zijn.
***
Het beetje, overigens zeer oppervlakkige geloof dat nog in mijn gemoed is blijven
hangen, verflauwt geleidelijkerwijze, en verdwijnt, ten-slotte, geheel en al. Ik bid
dan ook alléén nog maar als mijn vader mij dat beveelt, en dan in zijn
tegenwoordigheid. Maar ik laat het nà als hij er niet bij is! Of ik doe ‘alsof’, door
een profaan boek van dezelfde afmetingen op mijn opengeslagen gebedenboek te
leggen. Het is op deze manier dat ik Max Havelaar voor het eerst lees. Maar het
veinzen gaat mij al heel gauw tegenstaan, en op een keer
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dat mijn vader mij weer gelast mijn tefillim aan te doen, voor het morgengebed, zeg
ik hem ronduit dat ik het nièt doe, omdat ik niet meer geloof. Tot mijn verwondering
krijg ik géén pak slaag. Hij noemt mij alleen maar ‘godloochenaar’, en zegt dat ik
dit dan verder zèlf maar moet weten. Dat is weer zooveel gewonnen! Maar de
verhouding tusschen mijn vader en mij - die mij volstrekt niet als een model van
deugd beschouw, heel goed besef dat ik hem groot verdriet aandoe, en alles wel graag
ànders zou willen als het anders kòn, maar het kàn blijkbaar niet anders! - de
verhouding tusschen mijn vader en mij wordt hoe langer hoe sterker gespannen. En
op een dag dat zij mij, voor de zóóveelste maal, onduldbaar voorkomt, loop ik, met
achterlating van een explicatief briefje, van huis weg, met, alles bij elkaar, de ronde
som van tien gulden op zak. Drie dagen later word ik in Antwerpen - waarheen ik
gereisd was op zoek naar een schip met een vriendelijker-uitziend kapitein dan de
gezagvoerder van de Belvedere - aangehouden door een politieman, die mij slapend
had gevonden op een bank in ik weet niet meer welk park, naar den ‘amigo’ gebracht,
den volgenden morgen naar Brussel vervoerd, en daar in het gevang opgesloten, in
afwachting van een transport van ongewenschte Nederlanders naar hun vaderland.
In Maastricht, waar ik, een dag of tien later, met nog een stuk of wat lotgenooten
aankom, word ik vriendelijk behandeld. Men had mij daar in een arrestantenhok
kunnen opsluiten, of, op zijn minst, dwingen om op het politiebureau te blijven, in
afwachting van bericht van mijn vader, tot wiens beschikking ik werd gehouden.
Men doet het een noch het ander! Ik krijg verlof om de stad in te gaan, na eerst door
de agenten, die geconstateerd hadden dat ik geen cent bezat, te zijn onthaald op koffie
en krentenbrood. En 's avonds brengt men mij naar een herbergje, waar ik naar
behooren gespijsd en gehuisvest word. Indien ik ooit, door rijke
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ervaring daartoe gerechtigd, een vergelijkende studie schrijf over de behandeling
van arrestanten onder verschillende hemelsbreedten, dan zal de maastrichtsche politie
van die dagen daarin met eere en dankbaarheid worden herdacht.
Den volgenden dag word ik door twee agenten in burgerkleeren naar Rotterdam
getransporteerd, waar ik, op het hoofd-commissariaat van politie, in ontvangst word
genomen door onzen winkelbediende en reiziger de Bruin, onder wiens hoede ik
verder de reis naar Leeuwarden maak.
In den trein, die mij naar huis terugvoert, zijn mijn meditaties niets minder dan
opgewekt. Het vooruitzicht van wéér, voor wie weet hoe langen tijd, het desolate
leven der laatste maanden te leiden, ontzet mij. Ik verlang naar den dood.
Verongelukte de trein maar, dan was ik van alles àf! En op de cadans der stommelende
raderen kermt het in mijn binnenst: ‘Och, och, verpletter ons toch! Och, och, verpletter
ons toch! Verpletter, verpletter, verpletter ons toch!’
De ontvangst, thuis, valt mij buitengewoon mee. Ik word niet alleen niet gestraft,
maar ik krijg vriendelijke, verzoenende woorden te hooren. Mijn vader hoopt, zegt
hij, een berouwhebbend zondaar in mij te zien. En als mijn ontroering een beetje
bedaard is, dan eet ik met smaak - na het hongerlijden, een paar dagen, in Antwerpen,
en de afgrijselijke gevangeniskost, ruim een week lang - het heerlijke, warme maal,
dat mijn stiefmoeder voor mij heeft opgedischt.
Ik neem mij nu heilig voor mijn leven te verbeteren. Daar zal men wat van zién!
En een poos lang - geen lànge poos! - gaat alles prachtig. Ik sta in den winkel en
bedien de klanten dat het een lùst is. Maar mijn plotselinge terugkeer op het pad der
deugd valt niet bij àllen in den smaak! Daar is er een die in mij, in míj, groote goden!
een commercieel-eerzuchtigen intrigant ziet, een mogelijken verdringer en vervanger
in de ‘zaak’, en
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hij doet wat hij kàn om mij een beentje te lichten, vóór dat mijn competitie gevaarlijk
wordt. Niets is gemakkelijker dan dàt! Want in den grond heb ik een hekel aan den
handel. Kortom! mijn excursie in de galanterieën, en in de braafheid, duurt ‘ce que
vivent les roses, l' espace d'une saison!’ (Pardon! Malherbe.) En dàn, om er een eind
aan te maken, neem ik een besluit, dat oogenblikkelijk bijval vindt: ik ga naar de
Oost, als koloniaal!
Mijn haast om uit huis weg te komen is zóó onstuimig, dat ik niet eens de weinige
maanden wil wachten, nog te verstrijken vóór mijn achttiende jaar, de voor
dienstneming vereischte leeftijd, en, met toestemming van mijn vader, een request
indien bij den minister van Koloniën, aan welke Excellentie ik met verschuldigden
eerbied mijn verlangen te kennen geef, om zonder verwijl een dienstverbindtenis bij
het Oost-Indische leger aan te gaan. Een week of wat later was de goedgunstige
beschikking van dezen voortreffelijken staatsman, die misschien niet eens vermoedde
hoe groot plezier hij mij deed, in mijn bezit.
Juist omstreeks dezen tijd had het departement van Koloniën een nieuwigheid
ingevoerd: de aanwerving van soldaten-schrijvers voor het Oost-Indische leger. De
gegadigden moesten een examen afleggen in den Haag, kregen 350 gulden handgeld,
waarvan 300 gulden bleven staan tot aan het eind van hun zesjarigen diensttijd, en
werden als passagiers tweede klas naar Indië vervoerd.
Mijn vader achtte het verkieslijker, dat ik als soldaatschrijver teekende, dan als
gewoon ‘koloniaal’. Ik vond dit goed. Ik vond àlles goed, als ik maar zoo gauw
mogelijk wèg kwam.
Zoodra dus het antwoord op mijn request ontvangen was, bracht mijn vader mij
naar den Haag, waar mij, aan het departement van Koloniën, door twee officieren,
een kapitein en een luitenant, het examen werd
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afgenomen. Ik kwam er met glans door! Wèl vonden de H.H. examinatoren dat mijn
handschrift niet bizonder mooi, administratief-mooi, was, en zij hadden daar volkomen
gelijk aan. Maar de beantwoording van de mij gestelde, mondelinge en schriftelijke
vragen: Hoeveel is 2 maal 2? - Van welk geslacht is het woord generaal? - Wat is de
hoofdstad van Nederland? - Hoeveel gram heeft een kilogram? e.d., de beantwoording,
zeg ik, van deze strikvragen, was zóó schitterend, dat de kapitein en de luitenant over
die àndere kleinigheid heenzagen, en mij, met algemeene stemmen, en cum laude,
geschikt verklaarden voor het ambt van soldaat-schrijver O.I.L.
Een week later was ik in Harderwijk, waarheen mijn vader mij had vergezeld. Het
scheelde weinig of zijn aanwezigheid had aanleiding gegeven tot een eerste en ernstige
insubordinatie van mijn kant. Want toen hij, op de binnenplaats der kazerne, een
inlichting had gevraagd aan een daar lanterfantend adjudant, en dit heerschap, du
haut de sa grandeur, hem een onbeschoft bescheid had gegeven, toen wilde ik den
‘stip’ te-lijf. Mijn vader voorkwam dit door mij bij den arm te grijpen, en mijn
tusschenkomst bepaalde zich tot een aller-onvriendelijkste opmerking aan het adres
van den vlegelachtigen onderofficier. Gelukkig was ik nog niet ‘gekleed’! En of de
man mij later, in uniform, niet herkende, of om welke àndere reden ook, ik hoorde
niets meer van het geval, dat mijn vader een oogenblik had verontrust. ‘Als je zóó
begint, zei hij - en de Geest was, dien dag, vaardig over hem - als je zóó begint, dan
zul je 't vèr brengen in dienst!’
Van de gebruikelijke 14 dagen verlof bracht ik er tien door in Leeuwarden, waar ik,
door bemiddeling van mijn 1/4-oom, den militairen apotheker, permissie kreeg om
mij in burgerkleeren op straat te vertoonen. Mijn vader, die zich een beetje schaamde
voor zijn
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kolonialen zoon, had dit zoo gewènscht. En ofschoon ik mij liever in mijn volle glorie
had laten zien - ik was verzot op mijn ijzergrijze kapotjas! - wilde ik den armen man
hierin toch niet contrarieeren. Hij was heelemaal niet onvriendelijk tegen mij, en
bijna hartelijk zelfs, deze laatste dagen, die ik in hoofdzaak doorbracht met
knoopen-poetsen en met het in-en-uitpakken van mijn leeren kist, op dat tijdstip en misschien nòg? - zooveel als de reis-nécessaire van den indischen militair van
bescheiden rang.
Aangezien ik, als soldaat-schrijver, niet ‘afgericht’ behoefde te worden, bleef ik,
na mijn terugkeer van verlof, nog maar korten tijd in Harderwijk, waar ik goede sier
maakte van de mij uitgekeerde vijftig gulden. Elken namiddag, bij goed weer, trokken
wij, een clubje andere soldaten en ik, over de hei naar Ermelo, waar wij, in een voor
den troep geconsigneerd en dus druk bezocht kroegje, ‘De Vliegende Vlooi’ geheeten,
gebakken aardappels en dito-visch, zóó uit de Zuiderzee opgehaalde botjes, aten, en
een borrel dronken. Eerlijk gezegd, beviel de borrel mij het minst. Ik lùstte geen
jenever, heb dat vocht ook later nooit gewaardeerd, maar om mij groot te houden
deed ik mee.
De borrel van de ‘Vliegende Vlooi’ was befaamd bij het Koloniaal Werfdepôt, en
zijn voortreffelijkheid werd er in deze schoone strophe bezongen:
Kom jonges ga je mee,
Na de ‘Vliegende Vlooi’ te loopen,
Daar kuj' voor weinig geld
Een lekkere borrel koopen,
Troela, troela, troelala, (bis)
Troelala, troelala,
Troela, troelala!

Van de waardin getuigde de hymne:
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De ouwe vrouw van 't huis,
Dat is zoo'n leuke tante,
En as je maar betaalt,
Dan bej' de beste klante,
Troela, troela, troelala, etc.

En voor haar drie dochters, Trui, Kee, en Aal, laaide de geestdrift hoog op:
Wat sou een kloonejaal
Niet doen voor een paar kusjes,
Van Truitje, Kee, en Aal,
Die donders lieve zussies,
Troela, troela, troelala, etc.

***
Zonder een voorval van... hoe zal ik het noemen?... laat mij zeggen ‘du genre
rabelaisien’, zou de geschiedenis van mijn kort verblijf in Harderwijk een zoo goed
als onbeschreven bladzijde zijn gebleven.
Op een morgen met hevige buikpijn wakker wordend, spring ik van mijn krib,
schiet, in duizend angsten, mijn broek aan, loop, zoo vlug als ik kan - maar vlùg gaat
het nièt l - over de, op de tweede verdieping gelegen chambrée, met de bedoeling,
om, de trappen af, de achter de binnenplaats gelegen gelegenheid te bereiken. Maar,
halverwege de chambrée, kondigen onmiskenbare voorteekenen mij aan, dat ik het
zoo ver nièt zal brengen. Kort beraad is goed beraad! Ik laveer, zoo goed en zoo
kwaad als het gaat, naar een tot spuwbak dienend, met zand gevuld kistje, hurk neer,
èn.... daar schettert, tot mijn ontzetting, de reveille: ‘Op de hei daar zal ik je
donderen....!’ Tegelijkertijd, bijna, klinkt een schel en verontwaardigd: ‘G.v.d.!
jongens, daar zit er een te.......’ dat de heele kamer in opschudding brengt. Meteen
daalt een hagelbui van model-schoenen, vulgo ‘trappers’, op mij neer. Bombardement,
waaraan een eind komt door het verschijnen
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van den sergeant van de week, die mij uitvloekt, mij gelast - wat ik zònder zijn
uitdrukkelijk bevel van zèlf zou gedaan hebben - den door mij ontwijden spuwbak
naar beneden te brengen en onder de pomp schoon te spoelen, en mij op het rapport
zet.
Sombere gedachten overweldigen mij. Als ik daar met acht dagen provoost àf
kom, dan mag ik van geluk spreken. En dàt aan den dageraad van een splinternieuwe
loopbaan! Een kameraad, een van mijn mede-excursionnisten naar de ‘Vliegende
Vlooi’, steekt mij een riem onder het hart: ‘Meld je ziek, kerel! Zeg aan den docter
dat je zoo'n pijn in je pens hadt.... Als hij je ziek bevindt, dan maken ze je niksl’
Een paar uur later sta ik voor den docter, die, door den sergeant van de week
ingelicht, mij niet ééns vraagt wat mij scheelt, en mij toedondert:
‘Wie heeft jou g.v.d.! geleerd om op de kamers te kakken?’ Zijn oogen schieten
vuur, en het flitst mij door den geest dat ik er gloeiend bij ben, als ik geen kort en
bevredigend antwoord geef op zijn vraag. Ik flap er uit: ‘Geen mensch! docter. Dat
heb ik heelemaal zèlf bedacht!’ Hij kijkt mij een oogenblik verstomd aan, barst dan
uit in een bulderenden lach, en decreteert: ‘Je bent een gladde bliksem!.... Hospitaal!’
Ik was gered! Ik bleef, met buikloop en koorts, ruim een week in het hospitaal, en
vertrok, kort daarop, uit Harderwijk naar Amsterdam, waar ik, een dag later, na een
nacht logies in het ‘Passantenhuis’, en deel uitmakend van een klein detachement
suppletietroepen, scheep zou gaan met bestemming naar Batavia.
Van mijn halven vrijen dag in Amsterdam, maakte ik o.a. gebruik om afscheid te
gaan nemen van mijn 1/4-tante Bertha, een zuster van mijn kwart-oom Herman, die
apothekeres was in het joodsche Ziekenhuis. Zij was, bij de successieve bevallingen
van mijn stiefmoeder, herhaaldelijk weken-lang bij ons geweest, om de huishouding
waar te nemen, en ik had het altijd
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goed met haar kunnen vinden, evenals met haar zuster, tante Rosette, en met de heele
kwart-familie. Elken keer dat ik, thuis, en het kwam vaak voor, mij zelven voor een
afgrijselijk zondaar had gehouden, was mij, de aanval van contritie eenmaal voorbij,
de gedachte een troost en een geruststelling geweest, dat er ook menschen waren die
van mij hielden, en dat er dus toch wel ièts goeds aan mij moest zijn.
Den 6den september A.D. 1882, in den namiddag, lichtte de Prinses Wilhelmina,
gezagvoerder kapitein Jaski, in de Rietlanden het anker, met ten-minste één opgetogen
passagier aan boord.
Vaarwel! vaderland.
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Hoofdstuk VI
‘Heureux qui, comme Ulysse....’ - Mijn reisgenooten - Eerste botsing met
een meerdere-in-rang - Sergeant Feykens loopt een blauw oog op - Sergeant
van Riel neemt mij in bescherming - De detachements-commandant ziét
iets in mij - Ik mag de, ‘theorie’ bijwonen - Traditionneele verjaardag van
den gezagvoerder - Soldaat-dichter - De luitenant voorspelt mij een
schitterende toekomst - Ontscheping - Aankomst en minzame begroeting
op Meester-Cornelis

De reis, die, op den kop af, veertig dagen duurde, was een ‘enchantement’, begrip
nièt juist weer te geven door de woorden: verrukking, betoovering, of bekoring.
Mijn militaire reisgenooten in de tweede klas, zes sergeants, waarvan vier
oud-gedienden, waren, op één na, aardig en vriendelijk voor mij, en behandelden
mij als een gelijke. Een uitzondering op dezen regel maakte een piepjong, roodharig
sergeantje, dat sprekend op Z.E. den tegenwoordigen Consul van Monaco in
Rotterdam, Mr. A.J. Hankes Drielsma, leek. Sergeant Feykens kon niet verkroppen,
dat ik, gewoon soldaat, in de zelfde klas reisde als hij. Hij liet geen gelegenheid
voorbijgaan zonder mij zijn ongenaakbare superioriteit te laten voelen, en hij deed
dit bij voorkeur als de andere onderofficieren, zijn collega's, er niet bij waren. Het
speelsche toeval had hem en mij tot hutgenooten gemaakt, omstandigheid waardoor
wij veel vaker en veel
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nauwer met elkaar in aanraking kwamen, dan ànders het geval zou zijn geweest. Op
een avond, dat hij, een beetje aangeschoten, denk ik, de hut binnen kwam en zich
uitkleedde, gooide hij een van zijn bottines in de bovenste ‘pijpela’, de mijne, waarin
ik, een poosje eerder te-kooi gegaan, den slaap der onschuldigen sliep. Opgeschrikt
en begrijpelijkerwijze ontstemd, pakte ik den schoen op en smeet hem dien vlak in
het gezicht. Waarop hij, zijn tuniek weer aanschietend en op zijn gouden chevrons
kloppend, begon uit te varen. Hij zou mij, g.v.d.! leeren wien ik vóór had.... feitelijke
insubordinatie.... krijgsraad.... op zijn minst vijf jaar.... morgen op het rapport bij den
detachements- commandant, en de rest van de reis in het cachot, in plaats van in de
tweede klas, waar ik g.v.d.! niet thuis hoorde. Een ondeelbaar oogenblik later had ik
hem bij de keel, en rolden wij over de vloer van de hut.
Den volgenden morgen verscheen sergeant Feykens heel laat, en versierd met een
blauw oog - raakpunt van de bottine, die ik teruggekaatst had - aan het ontbijt. Aan
zijn collega's, de andere sergeants, die met belangstelling vroegen hoe hij daaraan
kwàm, deed hij een van de nuchtere waarheid sterk afwijkend relaas der nachtelijke
gebeurtenissen, met de toevoeging dat hij mij, aanstonds, op het rapport zou brengen.
Maar toen sergeant van Riel, de oudst-gediende van het zestal - hij had een erg rooden
neus en de Militaire Willemsorde, maar hij was overigens een brave kerel - mij het
woord verleend, en gehoord had hoe de vork in den steel zat, toen gaf hij zijn collega
Feykens zonder omwegen zijn afkeurende meening te kennen: ‘Weet je wat jij bent,
Feykens? Je bent een aap! En als je het hart in je donder hebt om dien man op het
rapport te brengen - “die man” dat was mijn achttienjarig ikheidje - dan krijg je met
mij te doen! Dan zal ik eens aan den luitenant zeggen hoe jij hem voortdurend zit te
pesten....’ En waar hij geen steun vond bij de
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àndere sergeants, die het allen met van Riel ééns waren, liet Feykens de zaak rusten,
en verspreidde de legende, dat hij, door het slingeren van de schuit, in het donker
tegen een deurpost was gesmakt, en zóó zijn blauw oog had opgeloopen. Om verdere
botsingen te voorkomen, ruilde een der sergeants van kooi met mij, en Feykens liet
mij verder met rust.
Met de meeste soldaten van het 26 man sterke deta- chement, waarvan er, in
Harderwijk, enkelen mijn kameraden waren geweest, was ik, in weerwil van het
‘klassen-verschil’ dat ons scheidde, in goede verstandhouding gebleven. Ik verkeerde
den meesten tijd op het voorschip, en bracht, elken keer dat ik daar gelegenheid toe
vond, voor dezen of genen een lifiafje van tafel mee. Toch waren er die mij mijn
bevoorrechting kwalijk namen, en mij ‘die geurmaker van een soldaatschrijver’
noemden. Zoo was ik voor sergeant Feykens een indringer, en voor de afgunstigen
onder mijn gelijken zooveel als een overlooper, een ‘verrajer’.
Niets is moeilijker dan het iedereen naar den zin te maken, en het beste is dan ook
maar, nièt naar de verwezenlijking van dit desideratum te streven.
Wat den luitenant, onzen detachements-commandant, aangaat, die is, de hemel
weet hoè, tot de ontdekking gekomen dat er ‘iets’ in mij zit, en dat ik, als ik goed
oppas en ambitie toon, het misschien wel tot sergeant-, en, wie weet? tot
sergeantmajoor-schrijver zal kunnen brengen. Hij raadt mij aan, om, aanstonds, als
wij in Indië zullen zijn, den Cursus op Meester-Cornelis te gaan volgen. In afwachting
daarvan màg ik, bizondere gunst! de elken morgen door hem voor de onderofficieren
gehouden ‘theorie’ bijwonen. Om de waarheid te zeggen, de geheele waarheid, en
niets dan de waarheid, had ik dien tijd héél wat liever doorgebracht aan het uiterste
uiteinde van het voorschip, daar waar de steven, hoog opsteigerend en diep
neerploffend, de geweldige golven vaneen reet,
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contemplatie waaraan ik mij nooit kon verzadigen.
Ik weet niet of anderen hetzèlfde verschijnsel hebben waargenomen, maar ik heb
nooit met een hollandsche boot gereisd - die van de lijnen Stavoren-Enkhuizen en
Sneek-de Joure uitgezonderd - waarvan de gezagvoerder gedurende den overtocht
zijn verjáárdag niet vierde! Simpele coïncidentie? Of reglementaire, en,
welbeschouwd, onschuldige verordening der respectieve reeders, bestemd om, door
een officieele feestviering, de eentonigheid van een wekenlange reis te breken? Wie
weet het te zeggen? Wat hiervan zij, op een morgen, na afloop van de ‘theorie’, nam
de luitenant mij geheimzinniglijk mee naar den rooksalon der eerste klas, waar hij
mij, na de deur op slot te hebben gedraaid, de verrassende confidentie deed, dat
kapitein Jaski, gezagvoerder van de Prinses Wilbelmina, binnen kort zou verjaren,
en dat hij, luitenant, op mij rekende voor de vervaardiging van een toepasselijk
gedicht, op den feestavond door mij voor te dragen, in tegenwoordigheid van den
jubilaris en zijn invités.
Ik verschoot er van! Een gedicht maken? Ik had het nooit gedaan, of ook maar
geprobeerd, behalve dien eenen keer, jaren geleden, toen mijn broer Gusje erg
verbouwereerd van school thuis was gekomen, met het verhaal, dat hij, na den meester
te hebben gevraagd of hij even wèg mocht, op de ‘zekere plaats’ veertig roovers had
aangetroffen, waarvan de hoofdman en nog een paar anderen hem een beetje
dooreengeschud hadden. (Daar waren, in het geheel, misschien vier roovers geweest,
maar Gusje zag altijd groot!) Ik had dit avontuur toen bezongen in eeqi hekeldicht
in ongekunsteld leeuwardensch, dat zóó luidde:
Toe Gusje na de plee wuu gaan,
Toe trof hij daar veertig roovers aan,
Een pakte hem bij sien jaske,
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De tweede trok an sien daske,
De derde die kneep hem in sien oor,
Toe ging Catotje der van door,
Verbleekt van skrik, beduusd en bevend,
Kwam Ferdinand tuus, meer dood as levend.

Maar wat nù van mij verlangd werd, dat was poëzie van ander gehalte. Kapitein Jaski
was een ernstig man, en, èrger nog! een vroom man, zei de luitenant, en daar moest
absoluut iets van God in het gedicht staan, dat ik, voor het overige, naar mijn eigen
idee mocht maken. Naar mijn eigen idee! Hij had makkelijk praten! Als ik Borger
bij de hand had gehad, of den bundel van dien anderen poeet, die van ‘Na Achabs
dood was Achabs weeuw’, dan zou ik daar wel iets toepasselijks gevonden, en zonder
schroom nigeschreven hebben. Maar van Borger herinnerde ik mij alléén het ruwe
Noorden, dat eindelijk rustte van hagelslag en stormgeloei, en kapitein Jaski voer op
de Oost, waar géén stroom van den winterboei ontslagen behoefde te worden. Ook
kon ik, zonder hem in òpspraak te brengen, niet van hem gaan zeggen, dat hij zich,
aan den wal, bij vóórkeur baadde in 't wuft genot van een wellustig leven.
Ik deed wat ik kón om den luitenant te overtuigen van mijn onbevoegdheid op het
gebied der dichtkunst in het algemeen, en van de gelegenheids-poëzie in het bizonder.
Maar hij wilde naar geen rede luisteren. Ik zou en moest den feestzang voor kapitein
Jaski leveren, en daar dadelijk aan beginnen. Om mij meer tijd te geven, stelde de
luitenant mij vrij van ‘theorie’, en om ongestoord te kunnen rijmen, kreeg ik de
beschikking, in den namiddag over zijn hut, en, in den vroegen morgen, als daar nog
niemand was, over den rooksalon i der eerste klas. Het spreekt van zelf, dat mij de
stipste geheimhouding werd opgelegd. Kapitein Jaski moest verràst worden!
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Gelukkigerwijze had ik een dag of tien voor den boeg, en dat was niets te lang! Mijn
taak zou oneindig lichter zijn geweest, als de te-bezingen jubilaris een minder
ongewonen naam had gehad. Als hij, b.v., Proost had geheeten, of Joost, dan zou het
rijmwoord ‘Oost’ voor de hand hebben gelegen. Van der Vorm zou, automatisch,
‘storm’ hebben gegeven, van der Zwaan,,orkaan", van der Zee ‘op de ree’, de Zwoeger
‘golvenploeger’. Maar op Jaski wist ik maar één rijmwoord, een rijmnáám, beter
gezegd, dien van Klementaski, mentaski, een Rus die in Rotterdam in de Oppert
woonde, een paar huizen van mijn grootouders af. Maar hoe dien naam te-pàs te
brengen? Wat 6 óók heelemaal niet ging, dat was het afbreken van een regel met
Jas-, en het áánvangen van den volgenden met ki, op deze manier: ‘Mijn lofzang
geldt U, kapitein Jas- / Ki, zeeheld die gezwind en ras / Van West naar Oost, van
Oost naar West / etc’. Want ik wéét dat ‘kapitein Jas’ zooveel is als de militaire
incarnatie van Magere Hein.
Toen het gedicht klaar was - ik had er over gezweet van Djeddah tot kaap Gardafui
- vond de luitenant het ‘in één woord uitstekendl’ en hij voorspelde mij opnieuw een
schitterende toekomst. De vlammen sloegen mij uit, toen ik, op den feest-avond,
door alle passagiers aangegaapt, in den salon der eerste klas de afgrijselijke rijmelarij
opzei, waarvan ik mij alleen de volgende gedeelten herinner, en waarvoor ik mij, 49
jaar na dato, nòg schaam:
En kapitein Jaski was een van die helden,
Die Nederlands zonen steeds onder zich telden,
Ook hij werd bedreigd door d' ontketende winden,
Die huilden en gierden om 't Al te verslinden.
..............................................
Maar steeds deed de Godheld den wakkre bewaren,
Om nog te vermeerderen 't getal van zijn jaren.

Alexander Cohen, In opstand

75
Dat immer de Hemel hem moge bewaken,
Dat onheil en leed nooit hem mogen genaken,
Dat is wat hem wenschen vereerders en vrinden,
Die altijd en immer hem achtten en minden.

Ik oogstte grooten bijval. Kapitein Jaski, tot schreiens toe ontroerd, stak mij de loyale
zeemanshand toe, en beloofde mij dat hij den tekst van mijn heilwensch,
gecalligrafeerd op een mij door den luitenant verschaft, met bloempjes en gouden
randen versierd vel papier, tot zijn laatsten snik zou bewaren.
De reis verliep zonder verdere incidenten, en in den morgen van den 15den october
A.D. 1882 stapte het detachement waarvan ik deel uitmaakte, op Tandjong- Priok
aan wal. Een paar uur later werden wij naar Meester-Cornelis vervoerd, waar de
nieuw-aangekomenen over verschillende chambrées werden verdeeld.
Aan mij wees de, met onze receptie belaste sergeant-majoor - hij heette Moreau,
en zijn vrouw was een goedhartige, dikke nonna, die ‘Kassianl’ riep toen zij mij,
vermoedelijk de jongste koloniaal óóit uit het moederland op Meester gearriveerd,
naar de keuken zag gaan om mijn eerste rantsoen rijst met sambal en ikan sepat te
halen - de sergeant-majoor, zeg ik, wees mij een krib aan in een hoek van de
chambrée.... ‘in de pishoek’ preciseerde hij, guitig.
Ik ging op mijn stroozak liggen, en schreide.
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Hoofdstuk VII
Overplaatsing naar Weltevreden - Ziekte en herstel - Ik lach op het rapport
- Mijn eerste straf - Naar de Oostkust-Sumatra - Krokodillen, tijgers en
apen - Op Lahat - Kortstondige zaligheid - De docter groet niet terug Acht dagen, plus veertien dagen, plus een-en-twintig dagen politiekamer
- Ik sla de verzenen tegen de prikkels - Daar zijn rechters op Batavia! In den maalstroom -- Afgebroken idylle - Twee-en-een-half jaar militaire
detentie

De eerste weken van mijn soldaat-schrijverschap zijn, wat de Vlamingen ‘plesant’
noemen. Ik werk op het bureau van sergeant-majoor Moreau, die heelemaal geen
kwaje kerel is. Integendeel! Met zijn eerste begroeting, die mij zoo verdrietig stemde,
had hij niet in het minst de bedoeling gehad mij te grieven. Dat was een soldateske,
geijkte aardigheid van hem geweest.
Mijn bezigheid bestaat in het schrijven van bons voor de verschillende leveranciers
van brood, vleesch, spek, zout, azijn, petroleum, ect., en het opmaken van staten.
Veel afwisseling biedt dit niet, maar het is ook geen heksenwerk, al heb ik somtijds
moeite om het den ‘dubbele’ naar den zin te maken wat mijn calligrafie aangaat. Hij
laat mij een staat wel eens twee of drie maal overschrijven.
's Avonds ga ik wandelen, dwalen, meestal alléén,
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een enkelen keer met een kameraad. Ik ben opgetogen over alles wat ik zie. Ik zou,
zoo komt het mij voor, mijn heele zes jaar wel op Meester willen blijven, bij den
braven majoor Moreau, waar mijn bescheiden eerzucht volkomen bevrediging vindt.
Ik word vriendelijk behandeld. De menage is goed. Ik heb een kwartje, zegge
vijf-en-twintig cent zakgeld per dag, ik die nooit te beschikken heb gehad over één
eerlijk verworven centl Ik ben den koning te rijk, en zwelg in geneugt. Maar mijn
rustig geluk is van korten duur. Ik word overgeplaatst naar het Subsistentenkader,
op Weltevreden, waar ik, na een kortstondig verblijf, ziek word en een poos lang
met hevige koortsen - ik breng het tot 4106 ,en denk nu en dan aan ‘kapitein Jas’ in het militaire hospitaal kom te liggen. Van Weltevreden word ik geëvacueerd, eerst
naar Batoe-Toelis, in de buurt van Buitenzorg, en, vervolgens, naar Sindang-Laya,
in het bandoengsche bergland. Hier genees ik, na maandenlange verpleging, van de
koorts, maar krijg, bij-wijze van compensatie, dyssenterie, ziekte waarvoor het koele
klimaat niet deugt, en die mij opnieuw doet evacueeren, dezen keer naar
Kampong-Makassar, een plaatsje in de buurt van Meester-Cornelis gelegen. Kortom,
daar zijn, sedert mijn aankomst in Indië, verscheidene maanden verloopen, als ik,
op Weltevreden terug, daar weer word ingedeeld bij het Subsistentenkader, in
afwachting van een definitieve bestemming.
Het leven, hier, is minder idyllisch dan het op Meester-Cornelis was. De inrichting
van het kampement heeft niets aantrekkelijks, wat het, op Meester, wèl had. De
sergeant-majoor, op wiens bureau ik werkzaam ben, is eenkortàffe dienstklopper.Ik
ben er dan ook niet rouwig om, als hij mij, op een morgen, meedeelt, dat ik, per e.v.
boot, dus over een dag of tien, scheep ga met bestemming naarPalembang, om van
daar naar Lahat, een post midden in de ’rimboe“ te worden geëxpedieerd.
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Midden in de wildernis? Des te beter! Hoe wilder, hoe woester het landschap, hoe
liever ik het heb.
Vóór mijn vertrek wil ik nog een dag op Meester-Cornelis doorbrengen, ook al
om majoor Moreau en zijn nonna, die aardig voor mij waren, goeien dag te gaan
zeggen. En op een zaterdagmorgen sta ik op het rapport, om een permissie van 24
uur, van zondag op maandag, aan te vragen. Wij wachten daar, met een man of
twintig, voor het bureau van den compagnies-commandant, de eenen, zooals ik, om
een verzoek te doen, de anderen om voor dit of dat gestraft te worden. Ik ben, op één
na, de laatste man van het eerste gelid, en verbeid, in de positie staand, het oogenblik
dat de kapitein bij mij zal zijn gekomen. Hij is een harige bullebak, en van morgen
bizonder slecht gehumeurd. Hij vloekt dat het kraakt, en deelt met milde hand
politiekamer en provoost uit. Hoe dichter hij bij mij komt, hoe sceptischer ik word
wat de inwilliging van mijn zoo meteen te formuleeren verzoek betreft. En als hij
nog maar twee pas, twee manschappen, van mij áf is, dan fluistert mijn achterman hij heette Daum, was een Hagenaar, en stond dien dag voor dronkenschap op het
rapport - mij een opmerking in het oor over den baard van den
compagnies-commandant, baard waarvan hij het vlossige, verschoten haar
oneerbiediglijk met een ander soort van haar vergelijkt.
Het succes van een boutade hangt vaak voor een goed gedeelte, en, somtijds,
geheel en al af van de omstandigheden, plaatselijke of chronologische, waarin zij
ten-beste wordt gegeven. Als, b.v., de fuselier Daum mij op de chambrée, of bij het
eten-halen, of in de cantine, of waar anders ook deelgenoot had gemaakt van zijn
vergelijkende waarnemingen met betrekking tot het baardhaar van den kapitein, dan
zou mijn repliek zich vermoedelijk bepaald hebben tot een koel: ‘Zóól vind je?’ of
een: ‘Jal daar heeft het wèl wat van’. Misschien zelfs zou ik, om hem plezier te doen,
even hebben
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geglimlacht. Méér zou ik zeker niet voor hem hebben gedaan! Maar hier, op het
rapport, op twee pas afstands van den verbolgen compagnies-commandant, heeft
zijn opmerking iets zoo onweerstaanbaar comieks, dat ik in lachen uitbarst. Meteen
staat de kapitein voor mij: ‘Ben jij g.v.d.1 gek, man? Kom jij op het rapport om mij
te bedonderen?.... Wat moet je?.... Wat kom je hier doen?’ Ik kan geen woord
uitbrengen, en lach, onbedaarlijk, door. Zijn woede neemt toe: ‘Sergeant-majoor]
Wat is dat voor een vent? Zie je g.v.d. niet dat die mij daar in mijn smoel staat uit te
lachen?’
De majoor zegt, dat ik het rapport heb aangevraagd om 24 uur permissie, en dat
ik over een paar dagen naar Palembang vertrek.... ‘Zool dondert-ie op? Da's je geluk,
manl.... Vier dagen kwartierarrest! En dank God op je bloote knieën, dat je der zoo
àfkomt!.... Ik zal je g.v.d.1 permissie’.
Zoo liep ik mijn eerste straf op.
Het stoomschip Patoeah brengt mij naar Palembang, een paar dagen zeereis verrukkelijk in weerwil van mijn dek-passagierschap - en een uur of wat de rivier,
de Moesi, op. Van Palembang, waar, op dit tijdstip, de cholera woedt - achter het
hospitaal, tegen een muur, staan stapels doodkisten gereed - zie ik niet veel meer dan
de benting, waar ik, in afwachting van mijn verder-reizen, een week doorbreng. Want
de stad, de kotta, is geconsigneerd.
De tocht van Palembang, de Moesi op tot aan Rantaoe-Bajoer, meen ik mij te
herinneren, en, van daar af, de Lematang op tot aan Moeara-Enim, maak ik, met nog
een paar militairen, aan boord van een, wegens de tallooze kronkelingen dezer beide
rivieren langzaam en behoedzaam stoomend raderbootje, waarvan de kapitein,
bij-wijze van tijdverdrijf, nu en dan een schot lost op een der, met wijd-geopenden,
vuil-gelen muil
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in het oeverslijk liggende krokodillen. Het dier, gekwetst of niet, schiet, pijlsnel, het
water in, dat het opzweept met zijn staart. Des nachts liggen wij, midstrooms, stil,
en hooren wij het heesche gebrul der tijgers.
Op Moeara-Enim stap ik van de boot, die niet verder gaat, slaap een nacht in de
‘passangrahan’, en vertrek, den volgenden morgen vóór zonsopgang, per ,‘kahar
sapi’, een door een koe getrokken karretje, naar Lahat. Het pad voert, voor het grootste
gedeelte, door ongerepte bosschen, waarvan het dichte bladerdak het zonlicht tot een
half-duister tempert. Groote, donkerharige apen, loetongs, voltigeeren hoog boven
mijn hoofd, en de echo weerkaatst, in de weidsche stilte, hun snerpende kreten. Ik
ben dronken van robinsonnisme, en het is in deze stemming, dat ik, na twee dagen,
mijn plaats van bestemming bereik.
Lahat ligt op een plateau, aan de snel-stroomende, hier onbevaarbare Lematang,
aan den overkant waarvan een destijds als ‘onveilig’ gereputeerd laagland - de
Passoemah-landen, geloof ik - zich uitstrekt. Om het plaatsje heen, naar drie van de
vier windstreken, wildernis en bosch. In de verte, halverwege Lahat en de zuidkust,
doemt de geweldige, stompe kegel van de Dempo op. Jùist het landschap van mijn
wenschen en van mijn droomen.
Het garnizoen - twee compagnieën, de 3de en de 4de, van het garnizoensbataillon
van Sumatra's Oostkust, kust, plus de bedienings-manschap van vier
voorlaadkanonnen en een paar mortieren, vulgo ‘kattekoppen’, soit zes man en een
sergeant der artillerie - is in bamboe-barakken gehuisvest, binnen de, met aarden
wallen omgeven benting. Verder zijn daar, in de benting, een uit hout opgetrokken
hospitaaltje, en, daar byiten, drie bureaux onder één dak: het bureau van denr
majoor-garnizoenscommandant, dat van den ruitenant-adjudant, en dat van den
luitenant-kwartiermeester, bij
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wien ik, met een burger-schrijver, de Ambonees Noja, werkzaam ben.
Luitenant Kempers, mijn chef, is een jonge man van een jaar of dertig. Hij is stil,
bedeesd, en melancholiek. Ik heb hem nooit zien lachen. Hij behandelt mij vriendelijk
en vraagt mij wel eens het een en ander waaruit belangstelling blijkt: waar ik van
daan ben, wat ik geleerd heb, hoe ik, zoo jong nog, op den inval ben gekomen om
naar Indië te gaan, en-zoo-voort. Ik kom, een enkelen keer, bij hem aan huis, om
stukken te laten teekenen. Hij is getrouwd, en zijn jonge vrouw, die, evenmin als hij
zèlf, uit de hoogte doet, laat mi; soms met het kind spelen. Van luitenant Kempers
krijg ik, nu en d3n, een boek of een tijdschrift uit den leestrommel te leen. Alles bij
elkaar genomen, had ik het niet beter kunnen treffen.
Mijn bezigheden, op het bureau, zijn dezelfde als op Meester-Cornelis en
Weltevreden: bonnetjes schrijven voor de leveranciers.... zooveel maal zooveel gram,
dat is zooveel kilogram vleesch, zooveel rijst, zooveel brood, zooveel koffie, zooveel
zout. En, verder, staten opmaken: week-staten, maand-staten en trimestrieele staten.
Eentonig werk? Zekerl Maar ik heb veel vrijen tijd. Ik wandel, ik ga het bosch in, ik
bespied de vogels, de apen, de slangen - daar zijn smaragd-groene, purper-roode,
vermiljoen-roode, blad-groene met een rooden staart, zwart-en-wit geblokte - de
bronzen grashagedissen, de vliegende hagedissen, de wandelende takken.
Verder leer ik maleisch, dat ik béter wil kennen dan het gemeenlijk door de
europeesche militairen gesproken wordt. Ik krijg, een paar keer, een nummer in
handen van het maleische dagblad de Slompret Melayoe, en ik herinner mij den
aanvang van een daarin opgenomen vertaling van de geschiedenis van Saïdjah, die,
indien mijn geheugen mi) geen parten speelt, zóó luidde: ,‘Bapaknja Saidjah ada
kerbo satoe ikor, njangdi bikien
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garap sawahnja. Srentoe itoe kerbo di poendoet oleh kapala distrik dari
Parang-Koedjang, maknja amat soesah hatinja, dan tidah perkatah soewatoe perkataän,
beberapah hari lamahnja’.
In het kampement verkeer ik bij voorkeur met de inlandsche soldaten, die mij heel
wat meer interesseeren dan mijn kleurgenooten, wier povere conversatie, in het
algemeen gesproken, niets aantrekkelijks voor mij heeft.
Bùiten overweldigen mij, dag aan dag opnieuw, en met nooit verflauwende
bekoring, de glorie van den paarlemoeren dageraad, de zonsopgang boven den ijlen,
rosen nevel van den morgenstond, begroet door het smachtend gekoer der perkoetoets;
de melancholie van den snel-vallenden, alle kleuren en tinten tot somber fluweel
ineen-smeltenden avond, en de aangrijpende stilte van den nacht, verdiept en
verplechtigd nog door het ruischende gedruisch van myriaden insecten, en den bronzen
galm der reuzen-padden. Ik mijmer, ik droom, ik ben gelukkig. Een pantheïstische
piëteit overmeestert mij.
Zoo glijden eenige maanden voorbij, maanden zonder gebeurtenissen, maanden
van lijdelijke zaligheid. Ik heb, buiten den luitenant-kwartiermeester, zoowat met
niemand te maken. Dienst, behalve mijn administratieve schrijverij, hoef ik niet te
doen. Daar is wel het opstaan om 5 uur, en het slapen-gaan om 9, en het aantreden
voor het eten-halen, en de maandelijksche inspecties, met het ‘uitpakken’. Maar deze
reglementaire regelmatigheden hinderen mij niet, mishàgen mij niet eens. Voor de
rèst ben ik immers een vrij man!
En dan komt, plotseling, het gebeurtenisje, dat een eind maakt aan al deze
heerlijkheid, en waarvan de gevolgen mij, geleidelijkerwijze, meeslepen in een
kolkenden maalstroom van onbehagelijke wederwaardigheden. Lotgevallen waarover
ik mij niet beklaag, noch ooit beklaagd hèb, en die ik ook niet betreur.
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Want voor àlles, hier beneden, moet de prijs worden betaald. En wèlke prijs is te
hoog voor de zeldzame kostbaarheden, die zelf-respect en onafhankelijkheid van
geest heeten? Ik had het, misschien, goedkooper kunnen doen? Maar ik was trotsch
en gevoelig, in den dubbelen zin van ‘sensible’ en ‘susceptible’. En overigens: ‘VTer
nie im Leben thöricht war....’
***
Het is àlles gekomen door docter Prochnicz, den garnizoens-arts, en door mijn de
jure gerechtvaardigde, maar de facto onpractische onplooibaarheid.
De docter - een Pole aus der Polackei - loopt altijd in, burgerkleedij, bij zijn visites
in de ziekenzaal zoowel als in zijn vrijen tijd. Ik neem hem dit niet kwalijk! Wat ik
niet kan verkròppen, is dat hij nooit terùggroet wanneer ik hem salueer. Als ik dat
doe - zoo is mijn redeneering - dan is dat een pure beleefd-beid van mij. Want ik ben
niet verplicht een officier in burgertenue te groeten. Den eersten keer denk ik dat de
docter mij waarschijnlijk niet gezien heeft, of dat hij verstrooid was, wat den beste
kan gebeuren. Maar een tweeden keer, een dag of wat later, beantwoordt hij mijn
saluut wéér niet 1 Ik begin geprikkeld te worden, maar neem mij voor het nog éénmaal
te probeeren. Drie maal is scheepsrecht] Een paar weken, een máánd later misschien,
kom ik hem wéér tegen. Ik salueer hem zoo ‘model’ mogelijk - ‘de geopende
rechterhand aan de kwartiermuts, en hem, mijn meerdere in rang, daarbij tegelijkertijd
fier en eerbiedig aanziend’ - met het. zèlfde, negatieve resultaat: hij groet nièt terug.
Nu is het ‘iit, besluit ik, en kan hij voor mijn part stikken! En ik mag stikken als ik
hem óóit weer salueer, tenzij hij in uniform is.
Op een avond, een poos daarna, kom ik den docter tegen op den grooten weg. Hij
is, zooals altijd, ‘in
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burger’. Wij passeeren elkaar op een meter afstands. Ik kijk hem vlak in de oogen ik zou voor niets terwereld gedaan hebben alsof ik hem niet zàg, of geveinsd hebben
geabsorbeerd te zijn - en salueer nièt. Hij ziet mij verrast aan, op de manier van
iemand die zijn oogen niet gelooft, en zegt eerst niets. Maar nauwelijks ben ik hem
een paar passen voorbij, of hij roept mij na: ‘Fuselierl.... fuselier!’ Ik kijk niet om,
en loop door. Ik bèn geen fuselierl Ik ben soldaat-schrijver! Niet dat ik mij iets laat
voorstaan op mijn pover soldaatschrijver- schap. Ochl Heere, nee. Als hij, om mij
te vleien: ‘Generaall Generaall’ geroepen had, dan was ik óó6k doorgeloopen. Maar
ik bèn geen fuselier, en daarmee uitl Hij schreeuwt nog een paar keer: ‘Fuselierl....
fuselierl’, keert, vervolgens, op zijn schreden terug, haalt mij in, gaat vó6r mij staan,
en spreekt mij aan:
- Heb je niet gehoord dat ik je geroepen heb?
- Nee!
- Wil je mij wijs maken dat je mij nièt hebt hooren roepen?
- Dat nietl Ik heb u wèl hooren roepen....
- Waarom ben je dan doorgeloopen?
- U riep: ‘fuselierl’, en ik b n geen fuselier.
- Ben je geen fuselier? Wat ben je dàn?
- Ik ben soldaat-schrijver.
- Zool Ben je daárom doorgeloopen?
- Ja!
- Goed!.... Zeg eens, soldaat-schrijver, weet je niet wie ik ben?
- Ja! dat weet ik wàl.
- Wie ben ik dan?
- De docter!
- Dus dat weet jel Waarom heb je mij dan niet gesalueerd?
- Omdat ik dat niet hoef te doen!
- Hoef je dat niet te doen?
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Nee! Ik ben niet verplicht u te groeten als u in burgerkleeren bent.
Zoo! dènk je dat?
- Nee! dat dènk ik niet. Dat weet ik zéker!
- Dat zal ik je wel anders leeren!
- Nee l dat zult u niét. Ik hoef een officier ‘in burger’ niet te groeten.... Wat u
aangaat, ik hèb u herhaaldelijk gesalueerd. Maar u hebt mij niet teruggegroet. Dat
doet u nooit! U hebt mij daardoor gekrenkt...
- Zoo heb ik meneer den soldaat-schrijver daardoor gekrenkt? Dat is wèl jammer]
- Jal daardoor hebt u meneer den soldaat-schrijver gekrenkt. Ik bewijs u een
beleefdheid, waartoe ik niet ben verplicht, en u beantwoordt die beleefdheid nièt!
Nu groet ik u niet meer!
- Je zult van mij hooren!
- Dat is goed!
Den volgenden morgen zegt mij de sergeant van de week, dat ik op het rapport moet
bij den garnizoens- commandant.
Het rapport is om 9 uur, en ik ga dus gewoon naar mijn bureau, waar ik om 7 uur
moet zijn. Mijn chef, de luitenant-kwartiermeester, die een uur later komt, heeft al
van het geval gehoord, en zegt mij, hoofdschuddend, dat ik een gekken streek heb
uitgehaald en ongetwijfeld gestraft zal worden.
Om klokslag 9 sta ik op het rapport voor het bureau van den majoor, die een
oogenblik later naar buiten komt, eerst een paar andere zaken afdoet, en mij dan op
barschen toon aanspreekt: - Waarom groet jij je meerderen niet?
- Dat doe ik wèll majoor.
- Nee! dat doe je nièt. Gister-avond heb je den docter niet gesalueerd, en je hebt
hem nog een brutalen mond gegeven bovendien.... Wat heb je daarop te zeggen?
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Hij spreekt de h's niet uit, en zegt: 'eb je, je 'ebt.
- De docter was in burgerkleeren, majoor, en hij groet nooit terùg....
- Daar 'eb jij geen bliksem mee te maken! Jij 'ebt je meerderen te groeten, al loopen
ze in slaapbroek en kabaai! Verstaan?
- Ja! majoor, maar....
- 'Ou je mondl.... Acht dagen politiekamèr voor 'et niet groeten van een meerdere
in rang. Je kunt gaan!
Ik doe mijn bureauwerk zooals gewoonlijk. Maar 's avonds, na afloop van den dienst,
word ik opgesloten in de politiekamer, een vunzig hok, waar ik ook twee heele
zondagen in doorbreng.
Als mijn acht dagen èm zijn, vraag ik het rapport aan. Ik ‘voel mij bezwaard’ zoo luidt de officieele term - door de mij opgelegde straf, en wensch daartegen te
reclameeren bij den onmiddellijken chef van den strafoplegger, in casu bij den
commandant van het garnizoens-bataillon, op Palèmbang.
De majoor kijkt mi) venijnig aan:
- O! een reclamant ben je dus óók al.... Denk je soms dat je daarmee zult
opschieten?
- Ik wil het in elk geval probééren, majoor! Ik ben onrechtvaardig gestraft....
- 'Ou je brutale mondl Ik zal je reclamatie overbrengen. Ingerukt!
Een week of wat later moet ik op het rapport komen, waar majoor van den Broek
mij triomfantelijk meedeelt, dat mijn reclamatie ongegrond is bevonden door den
bataillons-commandant, die mij, wegens ‘ongegronde reclame’, met 14 dagen
politiekamer straft.
- Nu zul je er zeker wel genoeg van'ebbeni onderstelt, sarcastisch, de majoor.
- Dat weet ik nog niet! majoor. Ik zal er eens over denken!
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Als mijn 14 dagen er òp zitten, vraag ik opnieuw het rapport aan.
- Wat 'eb je nu weer? snauwt de majoor.
Ik antwoord, dat ik, mij bezwaard gevoelend door de straf van 14 dagen
politiekamer, mij door den bataillons-commandant opgelegd, daart egen wensch te
reclameeren bij den krijgsraad.
- Je wilt die zaak voor den krjgsraad brengen? 'Eb je daar goed over nagedacht?
- Veertien dagen aan één stuk!
- Weet je, dat dit, om te beginnen, kwartierarrest beteekent tot aan de beslissing
van den krijgsraad?
- Ja, dat weet ikl Maar dat heb ik er voor over.
- Dus je blijft er bij om je reclamatie voor den krijgsraad te brengen?
- Ja!
- Goed! Dan 'eb je, van dit oogenblik af, kwartierarrest!.... Ruk maar inl
Wéér verstrijken een paar maanden, in den loop waarvan ik, behalve bij mijn gaan
en komen náár en van het bureau van den luitenant-kwartiermeester, geen voet buiten
de benting kan zetten. Want tien, twintig maal per dag, tusschen 5 uur in den morgen
en 9 uur 's avonds, tusschen reveille en taptoe, schettert daar het
geconsigneerden-appèl, het ‘j' hebt sokken verkochtl j' hebt sokken verkocht!’, signaal
dat mij uitnoodigt oin mij zonder verwijl te melden bij den sergeant van de wacht,
die mij - het subalterne kader heeft orders om mi) scherp in de gaten te houden elken keer met de uiterste nauwgezetheid inspecteert. En kom ik, zooals mij dat eens
gebeurt, op het appèl, met een der knoopen van mijn tuniek voor de hèlft, of voor
een-dèrde, binnen het knoopsgat, dan krijg ik den sarcastisch-hyperbolischen raad
te hooren ‘liever met mijn bloote k....’ te verschijnen, en word ik, den volgenden
dag, op het rapport gebracht, en gestraft,
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omdat ik mij ‘ongekleed’ op het geconsigneerden-appèl heb vertoond.
Het hagelt straffen op mij neer: politiekamer, provoost, cachot. Men ‘zoekt’ mij,
zooals dat heet, en niets is gemakkelijker dan mij te vìnden.
Het gelaat van majoor van den Broek straalt, en zijn gemeenlijk krakende, houten
stem, jubelt, als hij mij, op een morgen, het resultaat van mijn reclamatie, d.w.z. de
beslissing van den krijgsraad voorleest:
De krijgsraad, gehoord, enz.
Overwegende, enz.
‘Verklaart de reclamatie van den soldaat-schrijver Cohen, stamboeknummer 15527,
tegen de hem door den commandant van het Garnizoens-bataillon van
Sumatra's-Oostkust opgelegde straf van 14 dagen politiekamer, ongegrond, en legt
hem een straf op van 21 dagen politiekamer....’
De majoor vraagt of ik nu mijn zin heb, en spreekt nòg eens de onderstelling uit, dat
ik nù zeker wel genoeg zal hebben van het reclameeren.
- Neel zeg ik, ik begin er nu pas aardigheid in te krijgen. De rèst zult u wel hooren
als mijn 21 dagen er òp zitten.
Hij barst uit in een onwelluidend gelach, dat mij een beetje gemaakt voorkomt.
- Zóó! begin je er nu pas aardig'eid in te krijgen? Ik ook! Wij zullen jou wel klein
krijgen!.... Je kunt gaan!
Nee! ik verdom het. Ik laat het er niet bij zitten Ik ben van begin af aan onrechtvaardig
gestraft. Ik hoefde den docter niet te groeten, en ik wil zien of er recht te krijgen is,
al moet de onderste steen boven.
De majoor kneep zijn koude, grauwe oogen op een kier, toen ik hem, na de expiratie
van mijn straf, al
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weer op het rapport natuurlijk, meedeelde, dat ik, geen genoegen nemend met de
uitspraak van den krijgsraad, daarvan in hooger beroep wenschte te gaan bij het Hoog
Militair Gerechtshof op Batavia. En hij hijgde van woede, toen hij mij toeschreeuwde:
- Bij 'et 'Oog Militair Gerechts' of?.... Je wilt reclameeren bij 'et 'Oog Militair
Gerechts' of? Man! je bent stapelgek. Je ziet ze vliegen!.... Denk je dat je dáár gelijk
zult krijgen? Geen spràke van!
- Dat wil ik afwachten!
- 'Oud je brutale mond, man! .... Ik waarschuw je voor 'et laatst! Gelìjk krijg je
tòch niet! Geen dènken aan! Daar gaan weer maanden mee 'een, en àl dien tijd,'eb
je kwartierarrest. Vind je dat zoo lollig?
- Nee! maar ik heb het er voor over. Ik ben van begin af aan onrechtvaardig gestraft,
en dat neem ik niet aan!
- Dus je blijft bij je voornemen, om te reclameeren bij 'et ,'Oog Militair Gerechts'
of?
- Ja! daar blijf ik bij.
- 't Is goed! Je kunt gaan!
Ik weet niet of er nog rechters in Berlijn zijn! Maar daar wàren, destijds, dat wil
zeggen in het jaar Onzes Heeren 1884, rechters op Batavia. Militaire rèchters!
De uitspraak van het Hoog Militair Gerechtshof, die mij, door den van ergernis
en vernedering bijna stikkenden majoor wordt voorgelezen, luidt, dat het Hof mijn
reclamatie gegrònd heeft bevonden, en dus de schrapping beveelt van al de mij
wegens ‘ongegronde reclame’ successievelijk opgelegde straffen.
Ik moet mij geweld aandoen om niet te schreien. Maar ik voel mij onuitsprekelijk
gelukkig.
- Ben je nù tevreden? vraagt de majoor, schor.
- Ja! nù ben ik tevreden.
- Goed! (tot den sergeant van de week:) Zet 'em maar weer in arrest!
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Ik zit namelijk, op het oogenblik der beslissing van het Hoog Militair Gerechtshof,
in preventief arrest voor den krijgsraad, wegens herhaalde insubordinatie. Want ik
ben, in den maandenlangen tusschentijd, door allerlei plagerijen wild geworden, en
de duivel is in mij losgebroken. Mijn gemoedstoestand is die van een amok-maker.
Hoe vaker en hoe zwaarder ik gestraft word: met provoost, met cachot - elken dag
op water-en-rijst, of om-den-anderen-dag-op-water-en-rijst-en-gesloten, d.w.z. met
de rechterhand en den linkervoet, of den rechtervoet en de linkerhand, door een
korten ketting aan elkaar geboeid - hoe onverschilliger ik word voor àlle straf. Ik
heb làk aan mijn kwartierarrest, en loop de benting ùit, en het bosch ín, als ik daar
idee in krijg. Ik, die niet ‘drink’ - nièt uit braafheid, maar omdat ik geen jenever lùst
- ik word, door ik weet niet welken subalternen sycophant op het rapport gebracht
wegens ‘dronkenschap’, en, in weerwil van mijn protest tegen de leugenachtige
aantijging, gestraft. Als mijn vier dagen provoost òm zijn, dan loop ik, mijn
kwartierarrest ten-spijt, naar de buiten de benting gelegen cantine, zwelg daar,
kokhalzend, twee ‘dikkoppen’, soit 2 × 10 centiliter jenever in, en bots, een oogenblik
later, den luitenant-adjudant opzettelijk tegen het lijf: ‘Nou! luitenant, nòu kun je me
laten straffen voor dronkenschap. Nou ben ik ècht dronken!’
Heb ik, op een gegeven moment, laat mij zeggen 36 dagen provoost en cachot aan
één stuk op te knappen, en moet ik, in den loop daarvan, wéér voor het een of ander
‘bediri-staan’, dan zeg ik tot den majoor, die mij er 8 dagen bij geeft: ‘Als ik jou was
- ik spreek hem nu óók met jij en jou aan, zooals hij het mij doet - als ik jou was,
zou ik er maar 14 dagen van maken. Dan wordt het een rond getal!’
In het arrestantenlokaal sla ik, bij herhaling, alles kort en klein: de schragen van
mijn slaaptafel, de slaap-
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tafel zèlf, het slot van mijn boeien, de boeien. Ik trap de getraliede houten deur in.
Als ik, in mei of juni 1884, naar Palembang vertrek, om daar voor den krijgsraad
terecht te staan, dan heb ik ruim 60 gulden ‘schuld aan den lande’, en een strafregister
zoo zwart, als er, vermoedelijk, maar weinig waren in het heele Oost-Indische leger.
Ik heb mijn triomf duur betaald. Maar kleingekregen hebben ze mij nièt!
Ik zou den indruk niet willen geven, dat ik, op Lahat, alléén onrechtvaardigheid,
hardheid en boosaardigheid heb ontmoet. Daar waren, onder de officieren, een paar
vriendelijke menschen. In de eerste plaats was daar mijn chef, de
luitenant-kwartiermeester, die, zonder natuurlijk ooit één woord te zeggen, of ook
maar een gebaar te maken dat door mij opgevat had kunnen worden als een
instemming met mijn verzet, of een vergoelijking daarvan, het mogelijke deed om
mijn verbittering te temperen. Om mij, bij voorbeeld, de gelegenheid te geven de
eentonigheid van mijn eindeloos kwartierarrest nu en dan te breken, bedacht hij dit:
hij gelastte mij, somtijds, de door mij zelven opgemaakte bons bij de respectieve
leveranciers te bezorgen, in plaats van dit door den burger-schrijver, den Ambonees
Noja, te laten doen. Mijn wandelingen, heen en terug, tusschen het kampement en
de kampong waar de brood-Chinees, de rijst-Chinees, de vleesch-Chinees e.t.q.
woonden, waren, dank zij deze opdrachten, ‘dienst’, en dus niet strafbaar. Maar het
succes van luitenant Kempers' beminnelijke list was, helaas, van korten duur! Want
toen ik, een paar keer, was gerapporteerd als ‘buiten de benting gezien’, en als ‘absent
bij het geconsigneerden-appèl’, en, tot opheldering van het een en het ander,
aangevoerd had dat ik voor dienstzaken op het pad was geweest, toen maakte de
garnizoenscommandant, majoor van den Broek, door een schrob-
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beering van belang aan het adres van mijn armen, bedeesden baas, eens en vooral
een eind aan deze halfclandestiene slippertjes.
Een ànder officier, die mij een goed hart toedroeg, dat was de commandant van
de 3de compagnie, kapitein Stevels. Hij was een groote kerel, die graag een ‘spatje’
lustte, en door zijn soldaten, europeanen en inlanders, op de handen gedragen werd.
Als hij de week had, en dus, elken dag dier week, bij de arrestanten kwam informeeren
of zij ‘iets te reclameeren’ hadden, dan had hij, in de meeste gevallen, gelegenheid
ook míj deze ritueele, maar van alle practische beteekenis volslagen ontbloote vraag
te stellen. Hij deed dit nooit, zonder mij op soldatesk-welmeenende wijze toe te
spreken. Zóó, b.v.:
- G.v.d. jongen, zit je al wéér in de kast? 't Is toch bedonderd!.... Ik wou dat ik je
er ùit kon houden!... Ik ben zeker, dat, als ik je bij míj in de kompie had gehad, dat
het dan nooit zoo ver gekomen was. Dan had ik op tijd met den docter gesproken.
Maar nù is er niets meer aan te doen!
En kapitein Stevels, die een paar onafzienbare, vlasblonde knevels droeg - een
onbekend poeet had een ongekunstelden lofzang op hem gemaakt, die zóó begon:
Kaptein Stevels,
Met zijn lange knevels,
Dat is een brave ziel!

- kapitein Stevels gooide, wanhopig, zijn beide armen in de lucht en ging heen.
Bij sergeant de Wit, als dié de wacht commandeerde en dus voor den tijd van 24
uur den scepter voerde over de arrestanten, had ik het altijd goed. Hij kwam, nu en
dan, een praatje met mij maken, en als het zoo trof dat het water-en-rijst-dieet voor
mij was, dan vergàt hij, bij het kwansuis inspecteeren van mijn verblijf, een papiertje
met sambal, een halve fricadel of
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een gezouten vischje op mijn slaaptafel. Hij had, dit spreekt van zelf, nooit last met
mij, en de andere sergeants vroegen hem, verwonderd: ‘Zeg! de Wit, hoe làp jij 'm
dat toch, dat jíj nooit gedonder hebt met die soldaat-schrijver?’ Want zij, die ànderen,
konden hun plezier wel òp, als ik, slecht-gehumeurd of in rebelsche stemming, voor
den duur van een etmaal onder hun jurisdictie stond. Ik maakte hun dan, op allerlei
manieren, het leven zuur. Ik liep weg bij het luchten, of bij het baden, zong, midden
in den nacht, het hoogste lied, of rameide met de schragen van mijn slaaptafel tegen
de deur van mijn hok, zoodat er aan slapen niet te denken viel. Zij brachten mij, een
paar keer, op het rapport. Maar waar mij, vooràl gedurende den tijd, dat ik, in
afwachting van den krijgsraad, in voor-arrest zat, X-aantal dagen provoost of cachot
meer of minder niets konden schelen, gaven zij, de een na den ander, deze nuttelooze
moeite op, en kwamen, om rust te hebben, tot een soort van concordaat met mij. Zij
lieten, op de uren dat geen bezoek van den officier der week te wachten was, de deur
van mijn cachot open staan, zoodat ik wat frissche lucht kreeg, veinsden niet te
bespeuren dat ik rookte, lieten oogluikend toe dat ik las, en zorgden voor sambal en
andere kleine, door mij hoogelijk gewaardeerde condimenten. Zij deden dit alles
zonder geestdrift, maar zij déden hetl Ik, van mijn kant, hield mij stipt aan de clausulen
van onze overeenkomst, en zoo was, in de laatste tijden van mijn verblijf op Lahat,
alles - betrekkelijk! - nice and confortable tusschen mij en de verschillende
commandanten van de wacht.
Tot zoover over mijn meerderen in rang! Maar laat mij Heinzl niet vergeten, de
fuselier Heinzl, mijn ‘slapie’, d.w.z. mijn naaste buurman op de chambrée, wanneer
ik, voortdurend zeldzamer wordend intermezzo, dáár verblijf houd in plaats van in
het cachot.
Heinzl, Luxemburger van landaard, en van huis uit
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mijnwerker, is mijn éénige kameraad. Hij is ruim twee maal zoo oud als ik, en bijnà
twee maal zoo groot. Hij heeft een korten, rossen baard, welig, recht-opstaand,
vlammend-blond hoofdhaar, en geweldige handen. Heinzl zègt niet veel, en als wij,
op zondag, een wandeling maken, dan loopen wij, somtijds, een half uur of langer
naast elkaar, zonder dat een van ons beiden een mònd open doet. Ik houd van Heinzl,
en ik zie tegen hem op, omdat hij zoo'n brave kerel is. Hij kan tegen mij zeggen wat
hij wil, zonder dat ik hem ièts kwalijk neem. Ik krijg voortdurend uitbranders van
hem. Wat het geval met den docter aangaat, vindt hij dat ik heelemaal ongelijk heb
gehad. Als ik hem niet wilde groeten, dan had ik den anderen kant maar moeten
uitkijken, doen alsof ik hem niet zàg! En wat mijn reclameeren aangaat, bij den
bataillons-commandant, bij den krijgsraad, bij het Hoog Militair Gerechtshof, daar
had ik nooit mee moeten beginnen, zegt hij. Stijven in mijn kwaad, doet Heinzl mij
dus niet! Maar als ik in de kast zit, en hij etendrager is - hij permuteert wel eens met
een kameraad, om etendrager te kùnnen zijn! - dan voorziet hij mij, op gevaar af van
gesnapt en streng gestraft te worden, van allerlei toespijs. Dat gaat zóó: de sergeant
van de wacht-cipier ontsluit, successievelijk, de verschillende, half-duistere
arrestantenhokken, aan de tijdelijke bewoners waarvan Heinzl, zonder een woord te
spreken, hun ‘potje’ toereikt. Bij míjn verblijf gekomen, doet hij vlug een stap naar
binnen, deponeert, met een luiden slag, mijn etensblik op de slaaptafel waarop ik lig,
rukt zich, te-gelijker-tijd, de kwartiermuts, die hij onmiddellijk weer opzet, van het
hoofd, en een pakje sambal, een paar gebakken bananen, een moot gebakken visch,
of een fricadel vallen náást mij of òp mij neer. Meteen is Heinzl mijn hok al weer
ùit, en draait de sergeant, die buiten is blijven staan en niets gemerkt heeft, de deur
weer in het slot.
Brave, nobele Luxemburger Heinzl! Met den Duit-
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scher Oskar Raffauf, met den Franschman Bastier - de laatstgenoemde twee mijn
lotgenooten op het fort Prins van Oranje, vulgo ‘Pontjol’, op Semarang - vormt hij
het internationale driemanschap, dat mij, daar ginder, het harde, bittere, maar ook
fiere leven dragelijk heeft helpen maken.
Eén ding alleen had mij, misschien, terug kunnen houden op het gevaarlijke pad,
waarop ik, door het voorbedachtelijk niet-groeten van den docter, den voet had gezet.
Of, beter, het zou mij misschien belèt hebben dien eersten, negatieven misstap, het
niet-salueeren, te dòen! Dat was de realisatie van mijn voornemen om een
‘huishoudster’ te nemen, wat de deugdzame, officieele definitie was voor: een
inlandsch vriendinnetje. De soldaten, minder euphemistisch, zeiden: een ‘meid’.
Ik had, in de kampong, bij haar ouders thuis nog, een schoon kind gezien, dat ik
heel graag tot den rang van ‘njahi’ zou hebben verheven. Reglementair was daar
niets tégen. Maar het ontbrak mij aan kapitaal, aan het luttele bedrag zelfs, dat ik
noodig gehad zou hebben voor Djoewita's bescheiden uitzet: een paar kleurige
badjoes, een sarong of twee, een kapokken bultzak en de onmisbaarste
keuken-ustensiliën. Ik schreef aan mijn vader om hem 100 gulden te vragen, zonder
te zeggen dat deze som moest dienen voor de vestiging van een gezin. Ik zinspeelde,
geloof ik, op den aankoop van maleische studieboeken, reglementen op den
Inwendigen Dienst en dergelijke, hartstocht-opwekkende lectuur. Luitenant Kempers
was vriendelijk genoeg, om, op mijn verzoek, een paar woorden bij mijn brief te
doen. Hij certificeerde dat ik ‘ambitie had en gaarne vooruit wilde’, wat de zuivere
waarheid was. Ik hàd erg veel ambitie in Djoewita!
Drie maanden later kreeg ik een aangeteekenden brief.... met 25 gulden. Adieu!
matrimoniale luchtkasteelen. Adieu! gracieuse Djoewita. Ik had haar, met
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de hand op het hart - míjn hand op háár hartje - ik weet niet hoeveel maal bezworen
dat haar godenlijfje zoo slank was als de pinang-palm, en haar stem zoo welluidend
als het gelispel der bamboeblaadjes in den avondwind; dat haar oogen zacht waren
en diep zooals de oogen van den kidang, en haar tanden zoo blank als het
vruchtvleesch van den mangistan; dat haar donzige huid den goudgelen glans had
van den rijpen langsep, en haar blauwzwart haar den weerschijn van het gevederte
van den vogel mentjo, alias beo. Haar oogen, haar hsrtje en haar haren had ik,
bovendien, bezongen in een vierregelig gedicht:
Matahnja Djoewita bientang itam,
Aloes dan wanghi ramboetnjah soetrah,
Widodari di dhalem saorga
Tida ada hati baghitoe.

dat een diepen indruk op haar had gemaakt.
Bij onze tweede of derde ontmoeting had ik haar een ‘europeesche slendang’
geschonken.... het door mij weinig gebruikte en dus zoo-goed-als-ongerepte ‘talleth’,
dat mijn vrome stiefmoeder, den laatsten dag van mijn verlof in Leeuwarden, met
een volledig stel gebedenboeken en mijn ‘tefillim’, in mijn leeren kist had gepakt,
in de overtuiging dat een en ander mij nog wel eens te-pàs zou komen. Nul van het
‘talleth’ hèb ik pleizier gehad. En Djoewita ook! Zij drapeerde zich met haar ‘slendang
blandah’, elken keer dat zij naar den passar ging, en gebruikte dan de vier wit-satijnen
‘tsitsis’- zakjes, aan de hoeken, voor de onderscheidenlijke bewaring van centen,
halve stuivers, dubbeltjes, en kwartjes.
De in minnedrift ontgloeide soldaat-schrijver wikt, maar Onze Lieve Heer beschikt!
Als mijn vader mij 100 gulden had gestuurd, in plaats van 25, dan was er,
vermoedelijk, geen eind gekomen
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aan de idylle tusschen Djoewita en mij, en zou ik, verslapt door de geneugten van
Capua - liefde, doerengs, en gamelan-muziek - misschien allerlei dingen over mijn
kant hebben laten gaan. Ik zou, wie weet? den lompen, niet terug-groetenden docter
tot aan mijn laatsten snik, en dus tot mijn onherroepelijke vernedering hebben
gesalueerd. Zoo als het nù liep, en ik buiten staat was ons huishouden op een
eenigszins solieden, stoffelijken grondslag te vestigen, zag ik mij genoodzaakt
Djoewita haar woord terug te geven.... Selamat tinggal, Djoewita! Selamat tinggal,
hati ienten! Der Mann muss hinaus, ins feindliche Leben!
De krijgsraad op Palembang veroordeelde mij tot zes maanden, een jaar, en nòg een
jaar militaire detentie, wegens drie maal gepleegde insubordinatie door woorden.
Waren deze vonnissen onrechtvaardig? Qualitatief nièt! Ik hàd de mij
ten-laste-gelegde insubordinaties gepleegd. Ik hàd den fourier van mijn compagnie,
die mij, uit slaafschheid, voortdurend ‘gezocht’ en bij herhaling op het rapport
gebracht had, een pak slaag beloofd als ik ooit het genoegen mocht hebben hem
alléén te ontmoeten, bij voorkeur in de ‘rimboe’, een eindje van het kampement af.
Ik hàd mijn compagnies-commandant - een heel wat minder sympathiek heerschap
dan de brave kapitein Stevels - op een morgen, dat hij stinkende soep en bedorven
vleesch ‘uitstekend’ had bevonden, toegeroepen: ‘Och! kerel, hoe kun jij nu het eten
proeven? Je hebt den jeneversmaak nog in je mond!’ Ik hàd, een dag of wat later,
dien zelfden kapitein nòg eens beleedigd. Qualitatief had ik de tegen mij uitgesproken
veroordeelingen dus ontegenzeggelijk verdiènd. Quantitatief, ik bedoel wat de
tòemeting van de mij op te leggen penitenties betrof, had de krijgsraad rekening
kùnnen houden met de omstandigheden die mij tot deze vergrijpen tegen de
ondergeschiktheid hadden
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gedreven, en, vooràl, met de eerste áánleiding daartoe: een reeks onverdiende,
disciplinaire straffen. Maar de leden van den palembangschen krijgsraad, en de
auditeur-militair bij dit rechtscollege, waren dezèlfde personnages, die, een paar
maanden vroeger, mijn reclamatie ongegrond hadden bevonden, en die dus, door de
uitspraak van het Hoog Militair Gerechtshof, dat mij in het gelijk stelde, in hun wiek
geschoten waren. Dat zij, van de schoone gelegenheid gebruik makend, en dézen
keer met de wet in de hand, mij mijn verzet en mijn onverzettelijkheid inpeperden,
dat was niet subliem. Maar het was mènschelijk! Menschen, in wèlk kleed zij ook
steken, zíjn nu eenmaal geen engelen. En ook rèchters zijn menschen, en dus arme
zondaars.
Een rijke ervaring heeft mij - de opmerking is hier op haar plaats - in staat gesteld
te constateeren, dat de militaire rechters niet zooveel erger zijn dan de burgerlijke.
Of, wat op het zelfde neerkomt, de burgerlijke zijn niet zooveel voortreffelijker dan
de militaire.
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Hoofdstuk VIII
Intocht op ‘Pontjol’ - Algemeene indruk - Onharteljke begroeting door
kapitein Hamel - Sergeants-en-korporaals-stokkenknecht - Ik word
kleermaker - Eerste traffen - Aan den kogel gesloten - In het cachot - Hoe
wij elkaar proviandeeren - Ik offer mijn zakgeld op het altaar van Euterpe
- Vriendschap intra muros - Eenige kameraden - Rietslagen - Ik houd den
kop er voor - Het eetbare zwaluwnest en de zenuwachtige commissaris
van politie

Van Palembang reisde ik, na mijn veroordeelingen, via Batavia - waar ik een paar
weken in het Provoosthuis doorbracht - naar Semarang, endeed daar, einde juni 1884,
mijn plechtigen intocht op het fort Prins van Oranje, een van de reeks forten, na den
Javaoorlog van 1825-'30 opgericht, en dat, sedert eenige tientallen jaren, tot militaire
gevangenis diende.
Ik kan niet zeggen dat de eerste aanblik van mijn nieuw verblijf, met zijn dof-zwart
geteerde buitenmuren, en de diepe, droge gracht er omheen, mij bizonder vrolijk
stemde, toen ik, tusschen twee fuseliers met de bajonet op het geweer, en op den
voet gevolgd door een sergeant, over de brug stapte en de laag-gewelfde Poort
binnentrad. Maar van-binnen viel Pontjol mee, en beantwoordde niet aan de
voorstelling, die ik mij, in voorarrest op Palembang, en in het akelige
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Provoosthuis op Batavia, van een militaire gevangenis had gemaakt.
De gewelfde, tot op een meter van den vloer geteerde, voor de rest gewitte
chambrées van het in een vierkant opgetrokken fort, liepen in elkaar, zonder
afscheiding door deuren of tralies, en zij ontvingen, over haar geheele breedte, licht
en lucht, door een op de ruime, met een viertal boomen beplante binnenplaats
uitziende, halve-cirkelvormige opening in den muur. De ijzeren kribben met haar
slaapgerei: stroozak, hoofdkussen, en bedsprei, waren dezelfde als in de kazernes,
buiten. De gedetineerden, die hun gewone uniform droegen, hadden hun
‘model’-leeren kist, en zij mochten er, als zij dit verkozen, bovendien een houten
kist op na houden, voor de berging van hun persoonlijke eigendommen.
Wie niet wist dat hij in een gevangenis was, die zou het door den aanblik van de
chambrées alléén niet hebben geraden. Noch ook zou hij het hebben gemerkt aan de
menage, dezèlfde als in de gewone garnizoenen, en, in het algemeen, niet slechter
dan dáár. Wie geld heeft, d.w.z. wie geld verdiènt met zijn werk, die kan, bovendien,
van de, tusschen 5 uur 's avonds en 5 uur in den morgen in het fort toegelaten
‘huishoudsters’, allerlei eetwaar koopen: vruchten, sajorans, sambalans, eieren,
gebakken visch enz.
In de vrije uren, en zondags den geheelen dag, mag gerookt worden, maar nièt op
de chambrées.
Laat mij, om het onderwerp ‘behandeling’ àf te doen, zeggen, dat, voor de
gedweeën, het leven op Pontjol dràgelijk is. Wie zijn werk doet: kleermaken,
schoenmaken, corveeën, of wàt anders ook, wie zijn mond houdt als een meerdere
in rang tegen hem uitvaart, wie niet reclameert, wie radicaal ontbloot is van al wat
zweemt naar fantaisie, wie, vooràl, niet op het fort Prins van Oranje arriveert met
een strafregister zooals het mijne er een was, die kan het gemakkelijk uithouden. De
dienst, om den opgelegden arbeid zoo te
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noemen, is niet buitenmate zwaar. Hij bestaat, voor de met een maximum van zes
maanden gestraften, uit ambulante werkzaamheden: grassnijden voor Pief, het
krombeenige paard van den menagemeester, het bijeen vegen van afgevallen bladeren,
het wieden van de binnenplaats, het zagen en hakken van hout voor de keuken, het
vullen van de leksteenen waterfilters, en dergelijke. Wie van zes maanden tot twee
jaar heeft af te zitten, die wordt, gemeenlijk, ingedeeld bij de kleermakerij, waar
hem, na een kort leerlingschap, de confectie wordt toevertrouwd van blauw-katoenen
tunieken en pantalons, serge-jassen en kwartiermutsen voor het leger. De
schoenmakerij wordt beoefend door gedetineerden en ‘afgetuigden’, die meer dan
drie jaar hebben op te knappen.
De zoogenaamde ‘afgetuigden’ - een schilderachtige definitie - dat zijn de wegens
diefstal of een ànder gemeenrechtelijk vergrijp, hetzij wegens delicten van militairen
aard, zooals desertie naar den vijand, a.g. ‘overloopen’, of feitelijke insubordinatie,
tot minstens vijf jaar gevangenis, plus vervallenverklaring van den militairen stand
veroordeelde delinquenten, wier kleedij uit hun van alle militaire insignia ontdane
uniform bestaat. De inrichting van hun verblijf is dezelfde als die van de chambrées
der militaire gedetineerden, en geen afsluiting van welken aard ook belet of belemmert
den omgang tusschen de beide categorieën van veroordeelden, die, evenwel, niet op
elkanders kamers mogen verkeeren. Verbodsbepaling waaraan niet iedereen zich
stoort, en die, trouwens, geen zin heeft, waar immers op het atelier, en bij het werk
in het algemeen, eenen en anderen voortdurend met elkaar in aanraking zijn.
Het atelier is een onmetelijke, met atap gedekte, aan alle zijden door een ijzeren
hek omgeven loods, op een vijftig meter afstand van het fort gelegen, waar, onder
het professionneele toezicht van een sergeant- en een korporaal-kleermaker, en een
sergeant, en een korpo-
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raal-schoenmaker, en het disciplinaire oog-in-het-zeil van twee sergeants- en een
stuk of wat korporaals-stokkenknecht - dit is de officieele benaming van deze heeren
- elken dag, behalve op zon-en-feestdagen, gewerkt wordt. Het gedruisch van een
kleine honderd, scherp tikkende naaimachines, een stommelende, bonkende
pletmachine - voor het zoolleer - het geklop van tientallen schoenmakershamers, is
oorverdoovend.
Op de binnenplaats van het fort, onder de bewoonde chambrées, zijn de
verschillende magazijnen gelegen, het waschhok, het duf-stinkende ‘mandi’ - of
badhok, de latrines, en de cellulaire arrestantenlokalen, waarmee ik al gauw kennis
maak en heel wat dagen zal doorbrengen.
Als de lezer nu nog weet dat het fort Prins van Oranje omringd was door een
‘rawah’, anders gezegd een moeras, en dat, bij overstroomingen, de binnenplaats
somtijds onderliep - daar werd, in den loop van mijn verblijf op Pontjol, eens een
naar binnen gezwommen, groote schildpad gevangen, op gruwelijke wijze afgemaakt
en in de menage gestort - dan zal hij zich, misschien, een benaderend begrip kunnen
vormen van de omgeving, die mij, twee-en-een-half jaar lang, tot ‘domicilio coatto’
strekte.
***
Mijn eerste ontmoeting met kapitein Hamel, de commandant van het fort, liet aan
minzaamheid alles te wenschen over. Van weerskanten - ik op hèm door mijn
overladen strafregister, waarin de, mij ten-ònrechte opgelegde straffen niet waren
geschràpt, maar alleen, met volmaakte perfidie, door een diagonaal-streep in roode
inkt in de bizondere attentie aanbevolen.... hij op míj door zijn onguur uiterlijk, en
zijn ongemotiveerd-barschen toon - over en weer, zeg ik, maakten wij een
alleronprettigsten indruk op elkander.
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Kapitein Hamel was een breedgeschouderde, groote kerel, van ruim zestig jaar, met
snoekachtig-starende, groengrijze oogen, geschoren hangwangen, een knevel van
roestig ijzerdraad, en glad-en-plat-gepommadeerde spuuglokken aan zijn puisterige
slapen. Hij had den geest en het vernuft van een adjudant, een ‘chien du quartier’,
een kazerne-waakhond, zooals zoo'n heerschap in het fransche leger wordt genoemd,
en men had hem, denk ik, van adjudant tot kapitein gebombardeerd, alleen om zijn
functies van gevangenbewaarder een beetje meer luister en prestige bij te zetten.
Toen ik, den dag na mijn aankomst, op het rapport aan hem werd voorgesteld,
begon hij al dadelijk tegen mij uit te varen. Hij klopte woedend, met den rug van
zijn rechterhand, op mijn, in zijn linkerhand trillende strafregister, waarvan hij,
blijkbaar, vóór het rapport kennis had genomen. Hij verzekerde mij, bij hoog en bij
laag, dat men mij hièr wel klein zou krijgen, en waarschuwde mij dat hij scherp op
mij zou letten, en nièts hoegenaamd.... ‘Versta je? man!’ door de vingers zou zien.
Ten-slotte beval hij mij aan in de bizondere welwillendheid van het subalterne kader:
‘Adjudant! je houdt dien man in de gaten. Bij het minste geringste vergrijp breng je
hem op het rapport!’
Hij blies nog even tegen mij als een kat: ‘Je bent nu gewaarschuwd, man!’ en
decreteerde dat ik opgeleid zou worden tot kleermaker, juist een van de vakken
waarin ik nooit ambitie had gehad.
Een kwartier later werd ik door den korporaal-kleermaker, een paffige,
vetkaars-gele Duitscher, die Fatzke, of Pratzke, of zoo iets heette, en die bij elken
pas struikelde over zijn langen sabel, naar het atelier gebracht, waar hij mij, zonder
verwijl, aan het lostornen van uit de mode geraakte en weer op te frisschen
kwartiermutsen zette. Ik moest terdege oppassen, zei hij, dat ik niet in het laken of
in de biezen sneed met het scherpe schoenmakersmes, dat hij mij toever-
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trouwde. Anders zou hij mij ‘oef rapport’ brengen, wat óók mijn voorland zou zijn
als ik niet een minimum van topis - tien, of vijftien, geloof ik, per dag - uit elkaar
haalde.
Korporaal-kleermaker Fatzke, of Pratzke, die mij, inderdaad, een keer of wat ‘oef
rapport’ brengt en doet straffen voor professionneele fouten of nalatigheden, is niet
de éénige gegradueerde vertegenwoordiger van het teutoonsche vaderland op Pontjol.
Het kader bestaat bijna uitsluitend uit Duitschers! Een Duitscher, een Sakser, sergeant
Lange, bijgenaamd ‘Laheur’ - vlaamsche verbastering van Langoor - een mottige,
aschblond-baardige, gluiperige, koeterwaalsch- sprekende sbir, met de physionomie
van een verrégende vleermuis, en die, om niet gehoord te worden als hij, naar
overtredingen snuffelend en gesprekken afluisterend, zoo meteen over de chambrées
zal glijden, onder de Poort eerst zijn schoenen uittrekt en door vilten pantoffels
vervangt; Duitschers, de korporaals-stokkenknecht Ahrens, Frasch, Clemens en Pauli,
de laatstgenoemde twee - de een Rijnlander, de ander Hanoveraan - fatsoenlijke
jongens, die zich niets op hun stokkenknechtschap laten voorstaan, en zooveel
mogelijk vermijden de menschen op het rapport te brengen.
Hollanders zijn er, onder het kader, maar drie: de adjudant Engers, een Groninger,
die mij óók gestolen kan worden - hij neemt kapitein Hamels opdracht, om scherp
op mij te letten, ter-harte met een warmte een betere zaak waardig - de sergeant
Berton, of Berdon, een Maastrichtenaar die meestal dronken is, maar ons vrijwel met
rust laat, en de sergeant-kleermaker, een harige, krombeenige dwerg, prat op zijn
gouden streepen, en die, op een morgen dat hij uit zijn magazijn, op de binnenplaats,
kwam, van een afgetuigde, Bout geheeten, dien hij voor allerlei wissewasjes
voortdurend op het rapport had gebracht, met een pikolstok een klap op zijn hersens
kreeg, dat hij
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buiten westen tegen den grond sloeg. Bout, die al tien jaar had op te knappen, kreeg
er nog vijf bij, wat hem, zei hij, geen zier kon schelen. Wat den sergeant-kleer-maker
betreft, die werd, niet alleen post hoc, maar zoo propter hoc als het maar kòn, een
zooal niet béter, dan toch wíjzer man, die niemand meer pestte en nog maar zelden
rapport maakte.
Wat mij aangaat, ik ben nog geen drie weken op Pontjol, of ik moet, voor ik weet
niet meer welk vergrijp, ‘bediri-staan’. Daar zijn, dien morgen, nòg vijf of zes man,
die voor het een of ander gestraft moeten worden, en ofschoon ik de eerste noch de
laatste van het rijtje ben, schiet de ‘ouwe’ subiet op mij af, en schreeuwt mij toe:
- O! bèn je daar al, man.... Ik dàcht wel dat het niet lang zou duren!
- Ik óók! kapitein. U hebt mij zóó warm aanbevolen....
- Hou je brutale mond! man.... Daar wordt je niets gevraagd!
- Dat weet ik wel, maar ik heb iets te zèggen!
- Zul je je brutale mond houden?.... Adjudant! wat is er met dien man? Wat heeft
hij uitgevoerd?
Antwoord van den adjudant: dìt of dàt.
Kapitein Hamel strijkt met de palm van zijn rechterhand over zijn rechter-spuuglok,
zijn gewoon gebaar als hij straffen uitdeelt:
- Acht dagen cachot op-water-en-rijst-en-gesloten!.... Wèg met dien man!
Exit R. 5215, mijn pseudoniem op het fort Prins van Oranje.
Als mijn acht dagen òm zijn, word ik wéér aan kapitein Hamel voorgesteld, dezen
keer als: uit het cachot ontslagen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om mij nòg
eens te bedreigen, en herhaalt zijn recommandatie aan het adres van den adjudant,
en van het kader
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in het algemeen, om niets hoegenaamd van mij door de vingers te zien.
Ik barst uit:
- Op die manier kunnen ze mij elken dag wel op het rapport brengen!
- Houd je mond! man.
- Nee! ik hou mijn mond nièt. U bedreigt mij voortdurend met straf, en lokt die
zelf uit! Ik weet niet....
- Wil je je mond houden, man?
- Ik weet eigenlijk niet waarom u mij maar niet in het cachot hebt gelàten. Over
een paar dagen zit ik er tòch weer in!
Hij strijkt over zijn spuuglok:
- Acht dagen aan den kogel gesloten.... Wèg met dien man!
De straf van ‘aan den kogel gesloten’ bestond hierin, dat den penitent, voor den tijd
van item zooveel dagen, een màànd, twéé maanden, of voor ‘onbepaalden tijd’, een
naar schatting veertien pond wegende ijzeren kogel, met bijbehoorenden, anderhalven
meter langen ketting, in opgedrongen bruikleen werd gegeven, met dien verstande,
dat de ketting, door middel van een zeven centimeter breede, ijzeren manchet, en
een zwaar hang-slot, aan den enkel werd bevestigd, den linker- of den rechter-enkel,
naar de voorkeur van den belanghebbende.
Eerlijk gezegd vond ik deze breloque, die men ook 's nàchts aanhield, in het begin
wel een beetje lastig. Maar een mensch went aan àlles, ook aan de onaangenaamste
dingen, wanneer hij zich heeft voorgenomen géén kamp te geven. Van àndere
kogelgangers had ik, met verklaarbare belangstelling, al afgezien hoe zij het aanlegden
om zich de penitentie zoo dragelijk mogelijk te maken: de manchet of voetboei met
een strook zelfkant omwikkeld, om het stuk-schaven van den enkel te voorkomen;
het zware hangslot door een vernuftige combinatie van pikdraad en een riempje aan
de kuit
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bevestigd; de lange ketting, door een strook zelfkant alweer, aan de heup
opgehouden.... en de kogel was, in den letterlijken zin van het woord, dragelijk
geworden. Ik zal niet zóóver gaan van te zeggen, dat deze straf een pretje was, en
dat ik mij niet lichter voelde gedurende de twintig minuten in de 24 uur, dat ik, om
te kunnen baden, d.w.z. mij, in het ‘mandi’-hok, alias badinrichting, overvloediglijk
met koud water begieten, den ijzeren bol, met ketting, voetboei en hangslot kwijt
was. Maar ik ben altijd vlug van aannemen geweest, en een maand, twee maanden,
drie-en-een-halve maand aan één stuk practische oefening in het hanteeren van den
kogel, maakte dit tot een gewoonte, of te wel een tweede natuur. Mijn virtuositeit in
het jongleeren met mijn veertienponder was dan ook, weldra, ongeëvenaard. Bij het
werk lag het ding natuurlijk op den grond. Maar bij het marcheeren, het gaan en
komen náár en vàn het atelier, het etenhalen e.d., droeg men het gemeenlijk op den
schouder. Het duurde niet lang of ik hoefde, bij het loopen, den op mijn linkerschouder
in evenwicht liggenden kogel niet eens vàst te houden. En, triomf van den geest den geest van verzet - over het ruw geweld, ik was de éénige kogelganger, die,
rapportmakers en strafoplegger trotseerend, 's avonds, na afloop van het werk, met
mijn ijzeren blok aan het been het steenen trapje opklom, dat toegang verleende tot
het bomvrije dak van het fort, en, daarboven, met den kogel op den schouder en de
handen in de zakken, den rondeweg een keer of wat omliep. Van het dak af kon men
de zee zien, de zee, waarin, volgens Baudelaire, de ‘vrije mensch’ de afspiegeling
ziet van zijn gemoed:
De zee 's uw beeld, g' aanschouwt uw eigen ziel
In 't rustloos rollen van haar golven, en
Niet minder bitter is de afgrond van uw geest.
***
Ik doorloop, zooals van zelf spreekt, de heele gamma der straffen waarover kapitein
Hamel beschikt. Van
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kwartierarrest is op Pontjol geen sprake. Van politiekamer evenmin. De lichtste straf
is cachot, op-water-en-rijst alléén, of met de verzwaring van ‘gesloten’.
Het cachot is een enge cel, ongeveer twee meterlang en ruim één meter breed. Het
ameublement bestaat uit een smalle, houten brits, een stilletje en een waterkruik.
Van de drie cellen is er één, door de met cachot gestraften bij voorkeur betrokken:
die, waarvan de ligging de heimelijke proviandeering van den opgeslotene
gemakkelijk maakt. Ik wil trachten uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat.
De naast elkaar liggende cellen komen uit op een smal gangetje, afgesloten door
een zware deur, tusschen den benedenrand waarvan, en den cement-vloer, een
speelruimte is gelaten van ongeveer vijftien centimeter, dispositie, die, in geval van
overstrooming, het terugloopen van het water vergemakkelijkt. Wie nu het geluk
heeft opgesloten te worden in het juist tegenover deze deur gelegen cachot, die hoeft,
om de een of andere versnapering machtig te worden, niets anders te doen dan, op
het fluitsignaal van den, aan den anderen kant der afsluiting op zijn buik liggenden,
van een stok of een lat voorzienen kameraad, een eind garen, of een dun touwtje,
aan het uiteinde bezwaard met een propje papier of een knoop, tusschen de tralies,
boven zijn celdeur door, naar beneden te laten. De vriend-in-nood schuurt met zijn
lat over den vloer, totdat hij het touwtje naar zich toe heeft gehaald, bindt, vervolgens,
de meegebrachte proviand daaraan vast, fluit weer even.... hop! de buit is
binnengehaald en wordt op staanden voet verzwolgen, met uitzondering, wel te
verstaan, van de tabak, die, op de onmogelijkste plaatsen verborgen, voor den nacht
wordt bewaard. Want overàag staat men ieder oogenblik bloot aan het risico verrast
en gesnapt te worden door den sergeant of den korporaal van de week, die, niet op
vaste uren, maar
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elken keer dat hem dit invalt, de cellen kan komen inspecteeren. 's Nachts is het
rooken - het eenige middel om niet door de muskieten te worden opgevreten - vrijwel
zonder gevaar. Vrijwel, maar niet volstrèkt! Ik ten-minste heb, in den loop van ik
wéét niet hoeveel cellulaire nachten, tweemaal bezoek gehad van sergeant ‘Laheur’,
alias Lange, die, als een verlòren dag den dag beschouwend waarop hij niemand aan
den haak had geslagen, nu en dan een gedeelte van zijn nachtrust opofferde om dit
weer gòed te kunnen maken.
Was de proviandeering van een in cel 2 opgeslotene dus gemakkelijk - de
arrestantenhokken lagen buiten den onmiddellijken gezichtskring van het boven,
onder de Poort, surveilleerende kader, en een op den uitkijk staand medeplichtige
voorkwam verràassingen van dien kant - het tracteeren van de bewoners der twee
àndere cachotten had voeten in de aarde. Deze beide hokken lagen, respectievelijk,
onder een chambrée, en de, halverwege de dikte van den buitenmuur met ijzeren
spijlen versperde, 60 centimeter hooge en 40 breede luchtgaten der cellen, bevonden
zich juist onder de eveneens getraliede vensteropeningen dezer chambrées, vanwaar
uit men dus, door middel van een touwtje, de daar beneden smachtende kameraden
van allerlei had kùnnen voorzien, was daar niet het vermaledijde kippenraster geweest,
dat, gelíjk met den buitenmuur, de luchtgaten nòg eens afsloot. Wie dit euvel
verhelpen, en een kluizenaar op water-en-rijst het dieet coûte-que-coûte minder
spartaansch wilde maken, die kon dit voornemen alléén uitvoeren door in de droge
gracht te springen - van de brug af, die het fort, aan den achterkant, verbond met het,
door hoog paalwerk omgeven erf, waar de keuken stond - het raster van het door
hem te ravitailleeren cachot voor een gedeelte los te rukken en òm te buigen, zoodat
het, aan den bovenkant, ver genoeg van den muur was verwijderd om het voluum,
laat mij zeggen van een broodje, door te laten, de mee-
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gebrachte lekkernijen naar binnen te gooien, en, vervolgens, als de gesmeerde bliksem
terug te rennen naar de brug, waar een paar op hun buik liggende kameraden hem
de armen toestaken en weer opheschen. Dit was een waagstuk, dat, uit den aard der
zaak, alleen bij avond, tegen het invallen van de duisternis, ondernomen kon worden,
en niet zonder gevaar was. Want behalve aan de zwaarste straf - 20 rietslagen - als
hij betrapt mocht worden, stelde de delinquent zich bloot aan het risico áán-, en,
eventueel, doodgeschoten te worden door den, aan den overkant van de gracht
op-en-neer-loopenden schildwacht, die een poging tot ontvluchting kon onderstellen.
Maar het is, de paar keeren dat het, gedurende mijn verblijf op Pontjol, gebeurde,
goed afgeloopen. Mijn vriend Oskar Raffauf heeft het eenmaal voor mìj gedaan, en
ik deed het eens voor een ànder.
De heugelijke bizonderheid was, dat het raster, eenmaal aan den bovenkant
losgerukt - waardoor het proviandeeren van de chambrées uit mogelijk werd - tijden,
maanden lang in dien toestand blééf. Want in de gracht kwam zoo goed als nooit
iemand, en aan den overkant, waar de woningen van het kader stonden, had men al
heel scherp moeten kijken om te bespeuren dat het gekoolteerde, en dus niet tegen
den zwarten buitenmuur afstekende raster, een centimeter of wat van dezen muur
was verwijderd. Ik zou ook nù nog, een kleine vijftig jaar na dato, dezen staat van
zaken niet verklapt hebben, als het fort Prins van Oranje nog tot militaire gevangenis
diende. Maar Pontjol is, sedert mijn verblijf daar, een onschuldig militair
kleedingmagazijn geworden, wat ik - ik bracht er, in februari 1905, een bezoek als
toerist - uit eigen waarneming weet.
Ik noemde zoo even mijn vriend Raffauf.
Oskar Raffauf was een gewezen adelborst van de keizerlijk-duitsche Marine destijds nog pas in het
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begin van haar wording - om ik weet niet meer welke reden van de Iltis of van een
ànder schoolschip gedeserteerd, en, evenals ik, eerst in het Oost-Indische leger, en,
vervolgens, wegens insubordinatie, op Pontjol terecht gekomen. Hij was iets ouder
dan ik, en had twee jaar af te zitten. Wij voelden ons, in weerwil van de
tegenstrijdigheid onzer respectieve temperamenten - hij kalm, ik wild - of misschien
wel juist daardóór, tot elkaar aangetrokken, en werden al gauw vrienden, die, de een
voor den ander, door het vuur zouden zijn gegaan. Raffauf had, uit den aard der zaak,
heel wat meer gelegenheid mij zijn onversaagde aanhankelijkheid te toonen, dan ik
hèm de mijne. Want ik liep de eene straf na de andere op, terwijl hij maar een paar
keer in het cachot draaide. Zijn goed gedrag.... maar ook de tusschenkomst van den
duitschen gezant in den Haag, door Raffauf's vader, een invloedrijk personnage, in
den arm genomen, bezorgden hem een ‘afslag’ van zes maanden, en hij verliet het
fort Prins van Oranje anderhalf jaar voor dat ik zèlf vrij kwam. Vóór mij ligt, terwijl
ik dit memoreer, het aandenken dat hij mij, den dag van zijn vertrek, schonk: een
exemplaar van den Max Havelaar, waarin hij deze opdracht schreef: ‘O. Raffauf s/1
Cohen zur freundlichen Erinnerung an stürmische Zeiten. - Samarang den 26sten
July 1885.’
Het door Faro, den boekbinder van het Gesticht, ingebonden deel, is de éénige
keepsake, die mij, uit dien tijd, is overgebleven. En dàt ik het behouden heb is bijna
wonderbaar, gegeven de wederwaardigheden, lotgevallen, mutaties, verhuizingen à
la face du Ciel of met stille trom, làndverhuizingen - vrijwillige en onvrijwillige in-beslag-nemingen, en vèrdere avonturen die het beleefd heeft.... ten-slotte de
plundering, manu Heldenkriegerorum, het bombardement en de vernieling voor 3/4
van onze woning in Courcelles-Tréloup, in juni-juli 1918, waar het, met nòg honderde
boekwerken - habent sua fata libelli! - weken lang onder het
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puin van ineengeschoten muren bedolven heeft gelegen.
Maar laat mij nog een paar kameraden en lotgenooten herdenken.
Daar was de Hagenaar Hubscher, de stille, rustige, brave Hubscher, van wien ik
nooit begrepen zou hebben hoe hij het aangelegd had om vijf jaar op te loopen, als
hij mij niet had gezegd, dat hij zich, ‘met een dronken kop’, aan een sergeant had
vergrepen. Hij was mijn ‘slapie’ op de chambrée, net zooals Heinzl, met wiens
temperament het zijne overeen kwam, dat op Lahat was geweest. En net als Heinzl,
maar met even weinig succes, berispte hij mij om mijn rebelschheid: ‘Wat schiet je
daar nou mee òp, jongen? Ze maken je eenvoudig kapot!’, en raadde mij gelatenheid
en geduld aan. Maar zijn kameraadschap bepaalde zich niet tot wóórden! Als ik aan
den kogel zat, en dus wel een beetje belemmerd was in mijn bewegingen, dan waschte
Hubscher mijn goed: ‘Geef je vuile bullen maar hier! Ik moet tòch wasschen voor
mezelf, en dat gaat dus in één moeite door!’
Vaak had ik, trouwens, niet eens de paar centen, die ik noodig zou hebben gehad
om een steng zeep te koopen. Want den meesten tijd bedroeg mijn weekgeld, alles
bijeen, 9 cent, schamel bedrag, waarvan nog geregeld de kleinste helft, soit 4 cent,
werd ingehouden in mindering van mijn zestig-gulden-en-zooveel schuld aan den
lande.
De uitbetaling van het ‘zakgeld’, en van het arbeidsloon - 5, 10, of 15 cent per
werkdag, al naar de capaciteiten en den ijver der gevangenen - geschiedde op
zondagmorgen, onder de Poort, door den adjudant. Den eersten keer dat ik, aan den
kogel gesloten en dus ‘nuchter’ van werkloon, de somma van 5 cent in ontvangst
had te nemen, joeg ik den bij de uitbetaling tegenwoordigen luitenant - want daar
was ook nog een luitenant, die, geloof ik, Verbeek heette, een on-
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beduidend heerschap, voor het ‘oneerbiedig aanzien’ waarvan ik eens acht dagen
cachot o.w.e.r.e.g. opliep - dien keer, zeg ik, joeg ik den luitenant de stuipen op het
lijf van verontwaardiging, door de zoo juist plechtiglijk opgestreken 5 cent, met een
vorstelijk gebaar te deponeeren in de, achter zijn stoel aan den muur hangende offerbus
voor de muziek. Pontjol was namelijk een muziekcorps rijk, samengesteld uit een
half dozijn gedetineerden-amateurs, die, een paar maal in het jaar, o.a. op
Koningsverjaardag en op Kerstmis, oor-en-hart-verscheurende, ofschoon goed
bedoelde uitvoeringen ten-beste gaven.
Even rustig als Hubscher, en, net als hij, tot vijf jaar detentie veroordeeld, voor
feitelijke insubordinatie, is de Franschman Bastier. Hij is een aangenaam mensch,
zonder schoolkennis, maar van nature beschaafd, zooals veel Franschen dat zijn, en
die mij niet genoeg kan vertellen van Frankrijk, het land waarnaar mijn kinderhart
altijd heeft gehunkerd. Ik perfectionneer mijn fransch door mijn omgang met hem,
en hij leert van mij wat hollandsch, taal waarin hij genoeg belang stelt om mij op te
dragen, hem, na expiratie van mijn straftijd, een hollandsch-fransche en een
fransch-hollandsche dictionnaire toe te zenden. Ik kweet mij van Leeuwarden uit
van deze opdracht, en voegde een tabakspijp - een eerlijk-betaalde tabakspijp! - bij
de twee woordenboeken.
Behalve Bastier zijn daar nog twee Franschen op Pontjol, twee ‘afgetuigden’:
Durand en Mauléon. Durand is een lange, skelettiek-magere, door de zon
zwart-gebrande, kroesharige Parijzenaar, die, na zeven jaar in Algerië gediend te
hebben, in Harderwijk was beland en naar ‘den Oost’ had geteekend. Toen hij vier
jaar van de zes had afgediend, viel hem een erfenis van twintig-duizend francs
ten-deel. Hij kocht een remplaçant voor zijn nog te dienen twee jaar, pakte de boot
naar Marseille, nam daar een extra-trein naar
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Parijs, en maakte, in een paar maanden tijds, al zijn geld op, behalve de zestig francs
die hij noodig had voor een spoorbillet naar Harderwijk. Tien maanden later zat hij
op Pontjol, met een veroordeeling tof vijf jaar en vervallenverklaring van den
militairen stand. Hij noemde mij altijd ‘Moïse’, en het was bij dezen naam dat hij
mij, een jaar of wat later, aanriep op den boulevard des Batignolles, waar hij, als
sandwichman gekleed, op een bank een stuk brood zat te eten. Ik nam hem mee naar
mijn woning, waar wij dejeuneerden en over Pontjol spraken. Waar zouden wij het
ànders over gehad hebben? Ik zag Durand na dien dag niet weer.
Maul éon -‘le petit père Mauléon’, zooals zijn landgenooten en ik hem onder elkaar
noemen - is een heel klein, welig begroeid mannetje, met grijzende haren en baard,
en een scheven neus die hem gedistingeerd staat. Hij was, beweerde hij, kapitein bij
de koopvaardij geweest, met een èigen schip. Maar hij had slechte zaken gemaakt,
‘de mauvaises affaires’, die hem - over lànd - naar Harderwijk hadden gevoerd, waar
hij als koloniaal teekende. ‘Autre mauvaise affaire!’ vond hij, toen hij eenmaal in
Indië was. Om er van àf te komen, had hij maar iets gestolen - schoenen in een
garnizoens-kleedingmagazijn, geloof ik - en verkocht, delict dat hem vijf jaar, plus
de gewenschte vervallenverklaring had opgebracht. ‘Me voilà tranquille comme
Baptiste!’, vertrouwde hij mij toe. Hij vond het leven op Pontjol, waar hij aan het
schoenmaken was gezet, en zijn vrijen tijd doorbracht met het uitwerken van
algebraïsche en meetkundige probleemen, veel rustiger dan bij de compagnie, buiten,
waar hij exerceeren moest, en uitrukken, en op wacht staan, en uitpakken, en zijn
knoopen poetsen, en zijn geweer onderhouden... ‘et tout le sacré tremblement!’ Als
ik, hem nu en dan ontmoetend, naar zijn welstand informeerde: ‘Bonjour! capitaine,
comment allez-vous?’, dan luidde zijn
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antwoord, altijd hetzelfde: ‘Comme un rat dans un fromage, mon ami!’,
maatschappelijke situatie - die van een rat in een kaas - die voor hem het toppunt
van benijdenswaardigheid vertegenwoordigde.
Ik ben weer afgedwaald! Ik had het over de verschillende straffen, die ik op Pontjol
heb ondergaan.
Van den ‘kogel’ weet de lezer alles àf, en het cachot heeft minder geheimen voor
hem, dan het, destijds, voor sergeant Laheur, alias Lange, en zijn kornuiten had.
Maar hij heeft, als ik het zoo mag zeggen, nog geen kennis gemaakt met de rietslagen,
lijfstraf voor bizònder ernstige vergrijpen opgelegd. Het bizonder zware vergrijp
bestond meestal in ‘brutaliteit’, anders gezegd het den-mond-niet-houden, als men
door den een of anderen sergeant of korporaal, door den adjudant, of door ‘den ouwe’
zèlf, d.w.z. kapitein Hamel, werd aangeblaft of uitgefoeterd. En zoo kwam ook ik,
die nooit mijn mond hield als ik iets op het hart had, driemaal ‘op de bank’ te liggen,
een keer om 10, en twee maal om 20 rietslagen in ontvangst te nemen. Den eersten
keer was dit niet gegaan zonder verzet van mijn kant. Maar aangegrepen door vier
daartoe gecommandeerde afgetuigden, was ik al gauw overmeesterd en op de bank
vastgebonden. De beide volgende malen vond ik het beter, want waardiger, om maar
stoïsch te gaan liggen, na den als sheriff dienstdoenden adjudant, en de twee
korporaals-stokkenknecht, Ahrens en Frasch, met een onmiskenbaar-verachtelijken
en tartenden blik te hebben gemeten. Zij namen hierover wraak, de adjudant door
heel langzaam te tellen.... ‘een!.... twee!.... drie!....’, en, zoodoende, de executie zoo
veel mogelijk te rekken, de beide rakkers door hun, een vinger dikke, den dag te
voren, ter bevordering van de lenigheid, in het water gezette rotans, met alle kracht
en van zoo hoog mogelijk op mijn, alleen maar door een dunne, katoenen pantalon
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beschut achterdeel te doen neerdalen. Voor Ahrens, een zes voet lange bruut, die
zichtbaar schik in het karwei heeft, is dit kinderwerk. Maar Frasch, die een
jeneverhoofd heeft zooals ànderen een waterhoofd, gekookte vischoogen en een
geweldige, rosse snor, Frasch is klein van stuk, en hij springt, om goed te kunnen
ùithalen, elken keer een paar centimeter van den vloer op. Zoo is er iets koddigs aan
de, overigens niets minder dan comische, want uiterst pijnlijke afstraffing, na afloop
waarvan de patiënt, ten fine van overpeinzing en tot-inkeer-koming, voor den tijd
van 24 uur in het, cachot wordt opgesloten, waar hem, buiten en behalve zijn voer,
een emmer water wordt verstrekt, om zijn bont-en-blauw, voire zwart-gestriemd
zitvlak in af te koelen.
Met den kogel raak ik hoe langer hoe meer vertrouwd, en het ding zit mij nauwelijks
meer in den weg. En als kapitein Hamel verwacht - en hij verwàcht het! - dat ik, voor
onbepaalden tijd aan den kogel gesloten, na een week of wat, beterschap belovend,
hem zal komen verzoeken om daarvan ‘ontslagen’ te worden, dan heeft hij buiten
den waard, d.w.z. buiten mijn hardnekkigheid gerekend. Genade vragen? Nooit! Dit
vindt ‘de ouwe’ verdrietig, en, in zekeren zin, schadelijk voor zijn prestige. Want ik
breek, door mijn onverzettelijkheid, ten-aanschouwe van iedereen, en, zoodoende,
een verderfelijk voorbeeld gevend, met de aloude tradities van het Huis, volgens
welke een ‘onbepaalde’ met zijn veertienponder blijft rondloopen, totdat hij, na
verloop van een week of zes, acht, onderworpen en boetvaardig het hoofd in den
schoot leggend, ‘ampon’ komt vragen. Ik dènk er niet aan dit te doen, en het wordt
een lastig geval. Want men kan mij toch niet tot aan het eind van mijn straftijd - van
mijn detentie, bedoel ik - aan den kogel laten zitten, enkel en alleen omdat ik het
verdraai een in mijn oog vernederenden stap te doen!
Op een morgen dat ik bezig ben afgedwarrelde
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bladeren bijeen te vegen, spreekt de adjudant mij aan:
- Zeg eens! Cohen, hoe lang zit je nu al aan den kogel?
- Ik houd daar zoo precies geen boek van, maar het zal al wel een week of drie
zijn!
- Ben je gèk? man. Het is vast al over de twee maanden!
- Als je het zoo precies weet, waarom vraag je er dan naar?
- Och! zóó maar.... Als ik jou was, dan zou ik het rapport maar eens aanvragen,
om van den kogel ontslagen te worden. Misschien willigt de kapitein je verzoek wel
in.
- Nee! dat dòe ik niet. Als de kapitein vindt dat ik lang genoeg aan den kogel heb
gezeten, dan moet hij mij het ding maar afnemen. Maar het hem vràgen, dat doe ik
niet!
- Net zoo als je wilt! Het kan mìj niet schelen. Ik heb er geen last van!
- Ik óók niet!
En om te bewìjzen dat ik er geen last van heb, pak ik den 14-ponder, die, gedurende
ons dialoog, op den grond heeft gelegen, bij den ketting òp, slinger hem, met een
door langdurige oefening verkregen gratie, op mijn linkerschouder - die, tusschen
haakjes, jàren nog na mijn definitief ‘ontslag van den kogel’, uit Pontjol, en uit het
Oost-Indische leger, een klein eeltkussentje vertoonde - en loop een pas of wat verder.
Twee dagen later moet ik op het rapport verschijnen.
- Wat wil je? man, vraagt mij de kapitein.
- Ik? Nièts!
- Wat kom je hier dan doen?
- Dat weet ik niet! De adjudant heeft mij gezegd dat ik op het rapport moest komen,
en hier bèn ik!
- Wat beteekent dat, adjudant?..... Wat moet die man? Wat komt hij hier doen?
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- Hij verzoekt om van den kogel ontslagen te worden, kapitein!
Ik protesteer: - Ik verzoek nièts!.... Als u vindt dat ik lang genoeg met dat ding
heb rondgeloopen, dan....
- Hou je brutale mond! man.... Wèg met dien man! adjudant. Ik wil hem niet langer
zien!
Wéér een paar dagen later word ik gepraaid door Laheur, alias Lange:
- Cohen! je bent van den kogel ontslagen.
- O! dat is goed.
Ik steek hem mijn been toe, hij doet het slot van den voetboei, en ik ga, onder zijn
geleide, den veertienponder met toebehooren wègbrengen naar het lage, vochtige
gewelf, aan den ingang van het fort, waar een twintigtal roestige kogels aan hun
ketting over een rek hangen, en pijlsnelle salanganen, die hier haar gelatineuse,
rosekleurige nesten gemetseld hebben, gierend in en uitvliegen. Ik heb, jaren lang,
een van deze nestjes bewaard, en ik ben het, met allerlei àndere dingen, kwijtgeraakt
ten-gevolge van een huiszoeking, door de parijsche politie, op 10 december 1893 den dag nadat Vaillant zijn bom in de Kamer had geslingerd - in mijn woning
gehouden. Fédé, de‘commissaire aux délégations judiciaires’, die, in het bizonder
met de anarchistenjacht belast, de operatie leidde, dacht dat het een monster van de
een of andere ontplofbare stof was, en hanteerde het met potsierlijk-angstvallige
omzichtigheid. Geamuseerd door zijn zenuwachtige manier van doen - die hem, een
oogenblik later, bij het ontladen van mijn in-beslag-genomen revolver, een der
patronen op den vloer zou doen laten vallen, waar het ding àfging - lieten mijn vrouw
en ik hem, een poos, in onzekerheid aangaande den wàren aard van zijn vondst. Maar
de gedachte, dat hij en zijn trawanten best in staat zouden zijn het onschuldige
salanganen-nest aanstonds, op zijn bureau aan de pre-
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fectuur, te vervangen door een handvol èchte springstof, deed mij hem uit zijn
benauwden droom helpen. Hij vrolijkte zichtbaar op, toen ik hem zei dat het een
eetbaar vogelnest was, zooals hij er bij Potel et Châbot, een zaak in fijne comestibles,
op den boulevard des Italiens, een enkelen keer een paar in de uitstalkast kon zien
liggen.
In strijd met de heiligste beginselen van het eigendomsrecht, nam hij het nest mee,
en ik heb dit souvenir aan het kogelhok op Pontjol niet weergezien. Ik denk dat Fédé,
benieuwd naar uitheemsche lekkerbeetjes, het inden schoot van zijn gezin heeft
opgepeuzeld.
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Ik neem een loopje met Laheur - De kapitein-stokkenknecbt houdt niet van
fantaisie - Vetter, degenslikker en wildeman - Huishoudsters en
‘hoerebazen’ - De Hondt is voor rede vatbaar - Ik schrijf kapitein Hamel
een brief - Victorie! - Ik krijg een G op mijn arm, en word
onder-bibliothecaris - Einde van mijn gevangenschap - Als ’volttrekt
onhandelbaar’ uit het leger verwijderd - Oef! - In vrijheid, en met tegenzin
gerepatrieerd - Weer naar Leeuwarden

Hoofdstuk IX
Mijn elkaar voortstuwende, verdringende herinneringen hebben mij weer een sprong
doen maken, door de ruimte en door den tijd, over bergketenen, oceanen en jaren,
van Semarang naar Parijs. Maar ik ben nog niet uitverhaald over mijn verblijf op het
fort Prins van Oranje, waarheen ik den lezer weer terugvoer.
Indien de fantaisie óóit een persoonlijken vijand had - zooals, alle proporties in acht
genomen, Onze Lieve Heer dien gehad heeft in Anacharsis Clootz, den Redenaar
van het menschelijk Geslacht, die op zijn visitekaartjes zijn hoedanigheid van ‘Ennemi
personnel de Dieu’ vermeldde - dan was dat kapitein Hamel. Hij had, meer dan om
welke àndere reden ook, het land aan mij, omdat ik een fantaisist was, of, zooals hij
het in zijn adjudantentaal noemde, een ‘buitenmodelman’. Ik heb hem dan ook nooit
zoo buiten zich zelve gezien, als den morgen na den avond waarop ik, den s-vormigen
haak, waarmee mijn veertien-
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ponder aan zijn ketting was verbonden, opengebogen, het heele stèl: kogel, ketting,
voetboei, en hangslot àfgedaan, in mijn leeren kist geborgen en op de broodplank
neergezet hebbend, gesnapt was door sergeant Laheur, alias Lange.
‘Wat hebt jai miet die koghel getaan?’ vroeg de man met het vleermuizenfacie,
grijnzend van voldoening dat hij weer iemand, en vooral míj, op het rapport kon
brengen. Ik was ‘er bij’, zooals dat heette! En, dit gegeven en onafwendbaar zijnde,
oordeelde ik, dat ik, in één moeite door en voor den zèlfden prijs: een zware straf,
den hatelijksten sycophant van het subalterne kader wel een beetje belachelijk kon
maken en ergeren.
- Mijn kogel? sergeant! riep ik verrast en onthutst uit, terwijl ik naar mijn boeilooze
enkels keek, en mijn broekzakken betastte met het gebaar van iemand, die naar zijn
neusdoek of zijn portemonnaie zoekt.... Mijn kogel? Die ben ik waarachtig kwijt!
Goed dat je het ziet!.... Zoo nèt had ik hem nog! Maar ik zal er dadelijk naar gaan
zoeken, hoor!
- Maak keen ghekheid! Waar iest je koghel?
- Ik weet het verdomd niet! sergeant. Geen minuut geleden hàd ik hem nog! (tot
het groepje kameraden, dat om ons heen staat:) Zeg! jongens, hebben jelui mijn kogel
soms ergens gezien? Als een van jelui hem weggenomen heeft, laat hij hem dan terug
geven. De sergeant wordt ongeduldig, en zijn tijd is kostbaar!
Laheur ziet grauw van ingehouden woede:
- Je schtaat mai tzoe verneuken, maar dat zal je zuur oefbreken, morgen oef
rapport.... Kom miet!
Ik volg hem naar mijn chambrée, waar hij onder mijn krib kijkt, mijn stroozak
omkeert, in alle hoeken snuffelt, en, eindelijk, op de gedachte komt de met ijzeren
haken aan het gewelf bevestigde broodplank te inspecteeren. Bij het verschuiven van
mijn leeren kist merkt hij dat het ding ongewoon zwaar is, neemt het op,
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smijt het op mijn krib, opent het en vindt den kogel met toebehooren.
Den volgenden morgen, op het rapport, doet hij, met kleuren en geuren, het verhaal
van het voorgevallene. De kapitein, die hem nauwelijks laat uitspreken, balkt mij
toe:
- Man! waarom heb jij je kogel afgedaan?
- Omdat hij mij begon te vervelen!
- Dacht je soms dat je voor je pleizier aan den kogel zit?
- Nee! dat dacht ik juist nièt. En daarom heb ik hem àfgedaan.... Als u zelf eens
een poos met zoo'n ding rondliep, dan zou u er ook genoeg van krijgen!
- Hou je brutale mond, man!.... Niet alleen dat je den kogel hebt afgedaan, maar
je hebt hem ook nog in je leeren kist gestopt! Wat beteekent dat, man? En dan heb
je den sergeant voor den gek gehouden, door te doen alsof je den kogel verloren hadt
zonder het te merken.... Je bent onverbeterlijk! Je verpest den geest van de andere
manschappen, door je voortdurende buitenmodelligheden.... Je doet nièts zooals een
ander!
Hij zwijgt op eens, gluurt een oogenblik naar mij met zijn snoekoogen, en strijkt
met zijn van ergernis bevende rechterhand over zijn spuuglok. Ik réken op twintig
rietslagen, de zwaarste straf waarover zijn arsenaal beschikt. Maar hij is, dien morgen,
goedertieren:
- Acht dagen cachot op water-en-rijst-en-gesloten!.... Wèg met dien man!
Zònder straf, maar nièt zonder een ernstige berisping, kwam ik er af op een keer, dat
ik de gelegenheid gezòcht had om mij vrolijk te maken over kapitein Hamels afkeer
van al wat op ‘buitenmodelligheid’ leek. Ik had namelijk een brief, aan een van mijn
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vroegere kameraden op Lahat gericht, als volgt geadresseerd:
Aan den fuselier Johannes Verbeten,
Wiens stamboeknummer ik ben vergeten,
Maar die toen ik daar lag zijn tampat nog had
Op de Oostkust-Sumatra, in 't plaatsje LAHAT

Onder ons gezegd, had ik geen redelijke reden omdien Johannes Verbeten, den
wèlgenaamden - hij had een verbeten facie en een gemelijk temperament,
onaantrekkelijk maar verklaarbaar verschijnsel bij een, door het leven zwaar
beproefden, want van niets minder dan korporaal tot fuselier-sadjah teruggestelden
kloonejadl - ik hàd, zeg ik, geen redelijke reden gehad dien mij in het minst niet
sympathieken Verbeten een brief te schrijven. Het was mij alleen te doen geweest
om het buitenmodel-adres, waartoe zijn naam zich zoo goed leende, en om de
uitwerking daarvan waar te nemen op het, van alle fantaisie warsche gemoed van
den kapitein-stokkeknecht.
Ik had het epistel - een paar onbeduidende regels - aan den sergeant van de week
toevertrouwd, en wachtte nu den loop der dingen af.
Den volgenden morgen moest ik op het rapport verschijnen, waar de kapitein, met
mijn brief in de hand, op mij toe kwam, en mij in deze verrassende termen aansprak:
- Je hebt je een poos goedgehouden, man, maar je begint weer!
Ik keek hem onschuldig aan:
- Wat bedoelt u, kapitein?
- Ik zeg dat je weer begint! (Hij duwde mij de enveloppe met het berijmde adres
onder den neus.) Wat heeft dat te beteekenen, man? Wat zijn dat weer voor
buitenmodelligheden? Je schijnt nog altijd niet te beseffen, dat je hier niet bent om
aardigheden te verkoopen.
- Wàt voor aardigheden, kapitein?
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- Houd je mond, man! Zulke adressen te schrijven! Hoe krijg je het in je hoofd?....
Ik zal je dezen keer niet straffen, maar ik waarschuw je dat het niet weer moet
gebeuren!.... Je kunt naar je werk gaan, man!
Mijn werk, op dat tijdstip, bestond in knoopsgaten maken, en ik verdiende tien cent
per dag, zoodat ik 's zondags 69 minus 34 cent, of 35 cent N.I.C. op te strijken kreeg.
Maar ik was heel wat liever bij het z.g.n. lòsse werk: bladen bijeen vegen, gras
snijden, hout zagen, en splijten, voor de keuken, en zoo voort, dat maar vijf cent per
dag opleverde. Ik had er dan ook, van tijd tot tijd, een straf voor over, om, van
kleermaker, via acht dagen cachot, of veertien dagen kogel, op gehalveerd honorarium
teruggesteld te worden tot ambulant dwangarbeider.
Behalve mij, had kapitein Hamel nòg een bêtenoire, den ‘afgetuigde’ Vetter - niet
te verwarren met den generaal van denzelfden naam - die, evenals ik, een fantaisist
was. Ik stond, op een keer, naast hem op het rapport, toen de kapitein, na zich de
visu te hebben vergewist van de onvoldoende elegantie van een paar door hem,
Vetter, vervaardigde modelschoenen, van mijn nevenman wilde weten wat hij ‘in
het burger’ was geweest. Dit was zijn stereotiepe vraag, elken keer dat iemand voor
hem moest verschijnen wegens nalatigheid, of onverschilligheid, bij zijn werk op
het atelier. En naar gelang van het antwoord: metselaar, mondain danser,
scharenslijper, haringvisscher, palingrooker, huisschilder, of pianist, luidde dan het
vonnis: zooveel dagen cachot, of zooveel dagen aan den kogel gesloten! De straf
viel lichter of zwaarder uit, naarmate kapitein Hamel, die het menschdom in twee
categorieën: schoenmakers en kleermakers indeelde, meer of minder verwantschap
zag tusschen de kleermakerij, of de schoenmakerij, aan den eenen kant, en
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het door den voor hem staanden man ‘in het burger’ beoefende bedrijf aan den
ànderen.
- Wat was je vak in het burger? man!
- Degenslikker! kaptein, antwoordde, op den rustigsten toon, en met het strakste
gezicht ter-wereld, de afgetuigde Vetter.
Kapitein Hamel bleef een oogenblik sprakeloos. Degenslikker! Die man daar was
degenslikker van beroep! De gedachte dat hij door Vetter voor den gek werd
gehouden, kwam niet bij hem op. Wat hem verblufte, dat was de moeilijkheid om
zoo maar pardoes het verband te ontdekken, dat toch bestaan mòest, tusschen de
degenslikkerij en het schoenmaken, ‘gegeven’ dat hij noodig had voor de appreciatie
van 's mans vergrijp, en de toemeting van de straf.
Na een halve minuut van zwijgende overpeinzing, bracht hij de hand aan zijn
spuuglok. Daar was hem een licht opgegaan! Een degen, een schoenmakersmes! Wie
een degen kon hanteeren, en dat op zoo'n ongewone, de grootste omzichtigheid
vereischende wijze, zoo als die man daar, die kon óók met een schoenmakersmes
omgaan. Deed hij dit nièt behoorlijk, dan was dit onwil.
- Veertien dagen aan den kogel gesloten! En dat ik je hier niet weer zie, man!
Hij zag Vetter, eenigen tijd later, tòch weer op het rapport, en hij strafte hem, dezen
keer, met acht dagen cachot o.w.e.r.e.g., wegens het ‘zich in onbehoorlijke tenue
bevinden gedurende het avondappèl’. De onbehoorlijke tenue had bestaan in het
bosje haneveeren, in zijn achterst gestoken door den, voor de rèst spiernaakten, van
kruin tot voetzool met schoensmeer ingewreven en door een kameraad glanzend
gepoetsten Vetter, die, ten aanschouwe van een talrijk en geestdriftig publiek voor
wildeman gespeeld, en, als zoodanig, een levende rat den kop had afgebeten. Geboeid
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door de vertooning, had niemand van de omstanders aan het avondappèl gedacht.
En zoo zagen wij, op ééns, sergeant Laheur, vergezeld door korporaal Frasch, in ons
midden. Vetter sprong hals over kop van de houten kist waarop hij paradeerde, en
ging, zooals hij treilde en zeilde, in de positie staan voor zijn krib. Het spektakel was
zoo comiek, dat zelfs Laheur een grijns niet kon onderdrukken, uitzonderlijke
manifestatie van opgetogenheid, die hem niet belette, om, mèt den rattenverslindenden
wildeman, een tiental militaire gedetineerden, door hem gesnapt op een verboden
chambrée, op het rapport te brengen.
Ik heb, in het voorbijgaan, gesproken van de ‘huishoudsters’, die, tusschen
zonsondergang en zonsopgang op Pontjol toegelaten, van buiten allerlei eetwaar
mochten meebrengen en verkoopen. Het spreekt van zelf, dat alleen in alle opzichten
onberispelijke gevangenen een huishoudster mochten hebben, en uit den aard der
zaak waren er maar weinig van deze uitverkorenen, vier of vijf in het geheel, die met
eere den quasi-officieelen titel van ‘hoerebaas’ droegen.
De hoerebaas was een bij allen gezièn personnage! Stilzwijgenderwijze stond men
hem een van de hoekplaatsen af op de chambrée, en hij was de éénige, die, met
oogluikende toestemming van het kader, zijn buitenechtelijke sponde mocht afsluiten
door een klamboe, lees: een over een touwtje gehangen bedsprei. Hij leende zijn
meid, tegen contante betaling en gehomologeerd tarief - een gulden voor een uur,
drie gulden voor een héélen nacht - aan de kameraden uit, en stelde zijn
krib-in-den-hoek gracieuselijk ter beschikking van den cliënt. De krib alleen, nièt de
klamboe! Want men moest leven en làten leven, en daar was Lardennois, de
Luikerwaal Lardennois, die, de functie van ‘toekan klamboe’ uitoefenend, tegen de
bescheiden vergoeding van één dubbeltje, en door middel van drie, aan drie van
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de vier pooten der krib bevestigde bamboelatten, een paar touwtjes, en twee
bedspreien, het zich achter dit scherm afgezonderd hebbende paartje vrijwaarde voor
de onbescheiden blikken van den gaanden en komenden man. Laat mij, ter-wille van
de waarheid, vermelden, dat, bij mijn weten, nooit een korporaal of een sergeant,
Laheur inbegrepen, bij een nachtelijke ronde, en onder het voorwendsel van
surveillance, een van ons in zijn ‘ébats amoureux’ heeft gestoord. Voor deze discretie
zal hun, in het Hiernamaals, veel worden vergeven.
Wij hebben een hoerebaas op onze chambrée. Dat is de Hondt, een onmetelijke,
blonde Belg, die, als hij, een paar jaar nà mij, Pontjol zal verlaten, zeker een aardig
en eerlijk verdiend duitje op zij zal hebben gelegd. Want zijn meid is de jongste, de
aardigste, en dus de meest-beklante van het vier- of vijftal huishoudsters, die, als
gedelegeerden van het schoone geslacht op het fort Prins van Oranje, een beetje
poëzie brengen in ons prozaïsch bestaan.
De Hondt is een nauwgezet man en Vlaming, en een onverbiddelijk tegenstander
van alle bevoorrechting. Wie het eerst kòmt, wie het eerst máált, als ik dat zoo mag
zeggen! Hij houdt stipt boek van de bij hem ingekomen aanvragen, en bedient ieder
op zijn beurt, naar chronologische volgorde. De éénige ten wiens gunste hij, een
enkelen keer, een inbreuk op dezen regel gedoogt, dat ben ik, die, gegeven mijn
bizondere situatie van vogelvrij-verklaarde, nooit zeker ben van den nacht van morgen,
dien ik altijd gevaar loop in het cachot, of met den kogel aan mijn been door te
brengen. De kogel maakt, dit is waar, geen volstrèkt beletsel uit voor minnekozende
tête-à-tête, maar het ding is ongezèllig! En daarom laat de brave, voor rede vatbare
de Hondt, nu en dan genade voor recht gelden, wanneer ik, voor den tijd van tien
dagen, of van een maand, mijn brood verkocht hebbend, en, ten-gevolge van deze
transactie, in het bezit van 1 of van 3 gulden, bij hem kom infor-
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meeren of Innôh dien avond vrij is, en idee heeft om met mij ùit te gaan, bij wijze
van spreken. Hij begint gewoonlijk met bezwaren te maken, moet eerst zijn zakboekje
nakijken.... ‘Diezen oavend, zegde?.... Wacht 'n beetsen!.... Nien ik! zulle, 't en es
nie meugelaik, jonk. Woar en peisde gij op! Z'en is gehouden mee Dammekens te
goan, en ge weet dienen Dammekens da es 'nen kwoaje as 't em gecontrarieerd
wordt.... En kijk 'nen keer hier, jonk! (hij legt mij zijn zakboekje voor) z' en is zij
veur drei doagen bezet. G'en zulde ga a zeu lang moeten geduld hebben, zulle!’
Maar als hij zoo, ter-wille van het beginsel, het devies: ‘Ieder zijn beurt!’, een
poos hoog heeft gehouden, dan zwicht hij, ten-slotte, voor mijn argumentatie:
Morgen hänge ich am Galgen,
Lass mich heute glücklich sein!

en wijzigt de orde van opvolging, na diplomatiek overleg met Dammekens en met
de àndere hunkeraars naar een ‘nuit d'amour’.
***
Het was een maand of tien vóór de expiratie van mijn straftijd, dat ik, beu van
kogel en cachot voor allerlei nietigheden, maar even ongetemd als ooit, op den
oorspronkelijken inval kwam, kapitein Hamel schriftelijk in kennis te stellen van
mijn objecties tegen zijn beleid. Op het rapport was het mij altijd onmogelijk geweest
hem iets, wàt ook, aan het botte verstand te brengen, mijn pogingen daartoe waren
steeds afgestuit op een uitgebulkt: ‘Houd je mond, man!’, en, in de meeste gevallen,
uitgeloopen op een nieuwe bestraffing. Daar zat dus niets anders op, vond ik, dan
hem zwart op wit à partie te nemen.
Dat was een stout stuk, dat ik daar ondernam, en,
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vermoedelijk, zonder voorbeeld in de annalen van Pontjol. In mijn brief verweet ik
kapitein Hamel, dat hij mij, door mij zonder ophouden aan te bevelen in de ongunst
van het subalterne kader, het buiten-schot-blijven onmogelijk gemaakt, en mij
voortdurend zware straffen opgelegd had voor dikwijls onbeteekenende, en somtijds
niet begàne overtredingen of vergrijpen. Ik zei hem, verder, dat ik op het fort Prins
van Oranje was om daar de twee-en-een-half jaar militaire detentie te ondergaan,
waartoe ik was veroordeeld, maar niet om er nóg eens te worden gestraft, tot in het
oneindige, voor mijn gedrag op Lahat, gedrag waarmee hij niets te maken had, en
dat, overigens, het gevolg was geweest van een reeks onverdiende, disciplinaire
straffen, bij sententie van het Hoog Militair Gerechtshof als zoodanig gequalificeerd,
wat hij in mijn strafregister ongetwijfeld had gezien. Ik gaf hem de verzekering, voor
het geval dat hem dit, tot nog toe, ontgaan mocht zijn, dat de straffen, die hij mij
opgelegd had, mij in het minst niet verbeterd, noch tot inkeer gebracht hadden, en
ik kondigde hem aan, dat ik, zoodra ik vrij zou zijn gekomen, door middel van de
kranten - de journalist was al in mij ontwaakt - wereldkundig zou maken op welke
wijze hij mij behandeld en mishandeld had.
Ik las mijn brief een keer of wat over, veranderde hier en daar iets, en vond,
eindelijk, dat hij gòed was. Maar oneindig pretentieuser dan de Schepper van hemel
en aarde, die anders - zie Genesis I: 4, 10, 12, 18, 21, 25 - óók nog al ingenomen was
met Zijner Handen Werk, vergenoegde ik mij niet met dit zelfvoldane bevind van
zaken, maar schreef, om meer indruk te maken op kapitein Hamel, zonder blikken
of blozen neer, dat ik ‘talent (had), een infernaaltalent zelfs’ - ik herinner mij de
termen nog precies - en dus zéker was gehoor te zullen vinden voor mijn toekomstige
onthullingen.
Ziezoo! de brief is klaar. Wat er van komt, kòmt
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er van! Veel beroerder dan zij zijn, kunnen de dingen niet voor mij worden! Natuurlijk
zal hij mij straffen - ik reken op 20 rietslagen - voor deze ongehoord-gedurfde uiting
van tuchteloosheid. Maar ik ben zéker, bij intuïtie zeker, dat ik, vervolgens, met rust
gelaten, of, ten-minste, niet langer ‘gezocht’ zal worden. En dus.... vogue la galère!
Bleef over, de oplossing van het vraagstuk: hoe speel ik kapitein Hamel den brief
in handen? Dat hij dien, op het rapport, van mij zou áánnemen, dat was ondenkbaar.
Het epistel ter bezorging toevertrouwen aan den sergeant van de week, zooals wij
dat met onze gewone correspondentie - onder open couvert - deden, dat was
onmogelijk. De man zou - daar kon immers geen sprake zijn van een briefwisseling
tusschen een gedetineerde en den ongenaakbaren commandant van het fort Prins
van Oranje - geweigerd hebben het stuk in ontvangst te nemen. En behalve dàt....!
Voor niets ter-wereld zou ik gewild hebben, dat het subalterne kader den wind kreeg
van mijn gewaagde poging, om zijn chef, den kapitein-stokkenknecht, de les te lezen
en te intimideeren. Wilde ik kans hebben hierin te slagen, dan was de éérste
voorwaarde, de conditio sine qua non, dat mijn ontboezeming, voor zoover dit van
mij afhing, niemand ànders dan den ‘bestemmeling’ - zooals dit in officieel vlaamsch
heet - onder de oogen kwam.
De gelegenheid om den brief te verzenden, deed zich al gauw voor. Ik vertrouwde
hem toe aan een kameraad, wiens straftijd verstreken was, en die mij beloofde dat
hij hem dienzelfden dag nog in Semarang op de post zou doen. En ik wachtte, in
begrijpelijke spanning, het verloop der dingen af.
Twee dagen gingen voorbij, krópen voorbij, zonder dat ik iets hoorde. Zou de
kameraad den brief nièt gepost, of zou kapitein Hamel hem ontvangen, gelez en en
in de snippermand gegooid hebben? Neen! Den derden
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dag, in den namiddag, kwam sergeant Laheur, alias Lange, mij op het atelier van het
werk roepen: ‘Cohen! bai den kapteen’. Het was een wèl ongewoon uur voor een
onderhoud met ‘den ouwe’, wiens audiënties altijd op het rapport werden gehouden,
tusschen 8 en 9 uur 's morgens. De kameraden, met wie ik werkte, keken dan ook
vreemd op. En mij bonsde het hart in de keel, nièt van apprehensie, ofschoon ik een
zware straf in het naaste verschiet zag, maar van optimistische verwachting. Want
dat de kapitein mij niet voor zich had gedaagd op het rappòrt, dat leek mij een gunstig
teeken. Voorgevoel dat nog verstèrkt werd, toen Laheur mij naar de kamer van den
kapitein bracht, en door dezen onmiddellijk met een: ‘Je kunt gaan, sergeant!’
gecongedieerd werd.
Kapitein Hamel zat, in slaapbroek en kabaai, maar met zijn zwaarvergulde pet op,
aan zijn schrijftafel. Zijn adjudanten-facie - een adjudant uit het leger van Blücher stond even strak, en zijn snoekoogen keken even expressief als gewoonlijk, toen hij,
mij aanziend, met den rug van zijn linkerhand op mijn voor hem liggenden brief
sloeg:
- Man! wat heeft dit te beteekenen?
- Het beteekent wat er in staat, kapitein!
- Man! hoe durf je het te wagen mij zoo'n brief te schrijven? Dat gaat àlles te
buiten!
- Op het rapport laat u mij nooit uitspreken, en dus mòest ik u wel schrijven.
- Weet je dat ik je voor den krijgsraad zou kunnen brengen, voor bedreigingen
tegen een meerdere in rang?
‘Zou kùnnen brengen’, zegt hij. Komaan! mijn zaak staat er goed voor.
- U moet maar doen wat u niet kunt làten, kapitein!
- Je bent altijd een ongedisciplineerd soldaat geweest, man! Dat blijkt uit àlles!
Uit je gedrag hièr, en
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uit je strafregister vóór dat je hier kwam.... Daar is niets met je te beginnen, man!
- U weet heel goed hoe ik al die straffen op Lahat heb opgeloopen, en wat de
aanleiding daartoe is geweest. En u weet ook dat het Hoog Militair Gerechtshof mijn
reclamaties gegrond heeft bevonden
- Ja! ik wéét dat je een reclamant bent, man. Dat hoef je me niet te zeggen. Dat
heb je bewézen!
Hij zwijgt, en neemt mij een oogenblik aandachtig op. Ik ráád zijn meditaties: ‘Dat
is een brutale kerel, die daar voor mij staat.... Ongevoelig voor wèlke straf ook....
Hij is tot alles in staat! .... Als hij, over een maand of wat, vrij komt, dan zal hij dòen
waarmee hij mij heeft durven dreigen: in de kranten schrijven.... Niet dat ik daar
bàng voor ben!.... Ik heb mijn reglementen.... maar ik word toch liever nièt in opspraak
gebracht.... Ik hèb het kader tegen hem opgehitst, en hem vaak hard aangepakt.... Ik
kan hem nu wel wéér straffen, maar hij geeft daar tòch niet om!.... Wat schiet ik er
dus mee op?’
Ik sta, al dien tijd, onberispelijk in de positie. Maar in mijn binnenst juicht het:
Victorie!
Kapitein Hamel heeft ûitgepeinsd:
- Man! ik zou je zwaar moeten straffen voor je brutale brief, die je, bovendien, naar
buiten hebt gesmokkeld, in strijd met het reglement....
- Anders hadt u hem niet in handen gekregen, kapitein!
- Houd je mond! man.... Ik zou je kunnen straffen, maar ik wil het nog eens met
je aanzien.... Je kunt naar je werk gaan, man!
Ik gà niet naar mijn werk, ik zwééf er heen! Nog nooit heb ik met zooveel geestdrift
mouwen geregen als dien namiddag. De kameraden, die mij al in het cachot waanden,
vragen mij, van nieuwsgierigheid brandend,
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wat ik, op dit uur, bij den kapitein moest doen. Ik maak hun wat wijs. Ik zal het wèl
laten mijn gewonnen zaak te bederven door een indiscretie.
Een dag of tien na dit memorabele onderhoud tusschen den commandant van
Pontjol en R 5215, deelt de adjudant mij mee, dat ik voortaan ‘geëmployeerd’ ben,
en den bibliothecaris - een ànder gedetineerde - moet helpen bij het opmaken van
den catalogus en het rangschikken van de boekwerken. Meteen reikt hij mij het
onderscheidingsteeken der geëmployeerden toe: een smalle, zwarte brassard, met
een groote, witte G er op. Wie zoo'n band om zijn arm draagt, die mag zonder
begeleiding van een gegradueerde naar en van zijn werk gaan, en kan zich dus een
beetje vrijer bewegen.
De rest van mijn gevangenschap verliep zonder vermeldenswaardige gebeurtenissen.
Ik bleef nièt ‘geëmployeerd’ tot het eind toe. De bibliothecaris was een nurksch,
achterdochtig heerschap, en hij en ik konden niet met elkaar opschieten. Ik liep ook
nog wel een paar keer straf op, niet overdreven zware straffen, voor rooken op mijn
bed, slapen als kamerwacht, verblijf op een verboden chambrée. Eerlijk verdiende
straffen! Maar ‘zoeken’ deed men mij niet meer, en mijn leven, in de laatste maanden,
was heel dragelijk.
Den 25sten december 1886 was mijn tijd òm, en verliet ik, vroeg in den morgen,
het fort Prins van Oranje, na den vorigen dag, bij het ‘afpresenteeren’, van kapitein
Hamel het heugelijke nieuws te hebben gehoord, dat ik, op zijn voordracht, als
‘volstrekt onhandelbaar’, met een paspoort Letter B uit het leger zou worden
ontslagen.
Oef!.... Brave kapitein Hamel!
Ik bleef acht dagen in subsistentie op Semarang, ging, op 2 januari 1887, scheep aan
boord van de Gelderland, en arriveerde, op 19 februari, in Rotterdam,
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vanwaar ik, met nog een twintigtal gerepatrieerde militairen, mijn reisgenooten,
denzelfden dag naar Harderwijk vertrok, om daar, op het Koloniaal Werfdepôt,
afgemonsterd te worden.
Ik zou veel liever in Indië zijn gebleven, en daar een betrekking hebben gezocht.
Mijn hart hìng aan Indië, terwijl niets mij aantrok naar Holland. Helaas! ik had geen
geld om het, hoe korten tijd ook, te kunnen uithouden totdat ik iets zou hebben
gevonden. Ik moest dus wel naar Holland terug. Maar ik heb geschreid toen ik Java's
kusten zag verdwijnen.
Aan boord ziek geworden, bleef ik een week of drie in het militaire hospitaal in
Harderwijk, en het was omstreeks half-maart, dat ik, gedost in het pak burgerkleeren,
mij uit Leeuwarden toegezonden, in mijn geboortestad terugkeerde.
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Hoofdstuk X
Eerste journalistieke werk - Definitief vertrek uit Leeuwarden - Bij Jan
Fortuyn - Ik word corrector aan ‘Recht voor Allen’ - Kennismaking met
Domela Nieuwenhuis - Ik pleeg majesteitschennis - Veroordeeling tot zes
maanden gevangenis - Bewogen tijden - Vliegen en ik veroveren twee
vlaggen - Ik wijk uit naar Gent - Redacteur aan ‘Vooruit’ - Eduard Anseele
- Uit Belgenland verbannen

Mijn bedoeling was allerminst in het ouderlijk huis te blijven, waarnaar ik, ook in
de somberste dagen van Lahat en van Pontjol, nooit één minuut had verlangd. Ik
wilde zoo gauw mogelijk de wijde wereld weer in, mijn eigen kost verdienen. Wat
mij aantrok, dat was de journalistiek. Mijn eerste publicistische werk, drie of vier
artikels, verscheen in het Groninger Weekblad, een radicale, ik geloof door Dr. Vitus
Bruinsma gedirigeerde krant. Veel bizonders waren deze, van multatulianisme
doordeesemde, van alle oorspronkelijkheid ontbloote stukken nièt! Maar ik was er,
begrijpelijkerwijze, wàt trotsch op, dat een krant deze ontboezemingen het opnemen
waard gekeurd had, en de drie gulden per artikel, die ik, per postwissel, thuis gestuurd
kreeg, leken mij schatten van Golconda.
Mijn vader deelde niet in mijn enthousiasme. Wat hàd ik, vroeg hij, aan die
schrijverij, die mij, naar zijn
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pessimistische voorspelling, nog ‘geen droog brood’ zou opbrengen? En dan in dat
radicale Groninger Weekblad! Allemaal opstandigheid tegen het Gezag! Maar hoe
barstte zijn toorn los, toen hij, op een dag, nog rebelscher litteratuur in mijn handen
zag: Recht voor Allen, het socialistenblad, mij door den boekhandelaar van Belkum,
die een paar huizen van ons àf woonde, ter lezing gegeven.
Recht voor Allen, dàt was eerst een krant! vond ik. Domela Nieuwenhuis zat, op
dat moment, in de gevangenis, en in nummer op nummer van het blad toornde Croll,
in vlammende, vlijmende taal - die mij, later, wel eens wat gezwollen zou voorkomen,
maar mij tòen meesleepte - tegen de rechterlijke lakeien, die hem, op bevèl, hadden
veroordeeld, en tegen de administratieve barbaren, die hem, ook al weer op last van
hoogerhand, geen vernedering bespaarden, en hem als een gemeenrechtelijken boef
behandelden. Bij de socialisten moest ik wezen! Dáár was mijn plaats! Nièt om hun
doctrine, waarvan ik nog niets afwist, en die mij, weldra, voornamelijk door haar
grof materialisme, met een onoverkomelijken en blijvenden afkeer zou vervullen,
maar om hun rebellie. Zij leken mij onbaatzuchtige hemelbestormers, strijders om
de schóónheid en de verhévenheid van den strijd tegen onrecht en verdrukking.... Ik
was jong, en ik was naief!
In Leeuwarden, in het ouderlijk huis, met zijn levenlooze leven en zijn platte
alledaagsheid, brandde de grond mij onder de voeten. Ik wilde wèg! Maar mijn vader,
die wist dat ik naar de socialisten zou gaan, naar de oproermakers, de ‘palingtrekkers’,
verzette zich tegen mijn voornemen.... ‘Zoodra je meerderjarig bent kun je doen wat
je wilt. Dan kan ik er niets meer aan doen. Maar tot zóólang blijf je hier! Als je
wegloopt, laat ik je door de politie terugbrengen!’ Het was, in het geheel, nog maar
om een paar maanden te doen.
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Wij waren in den zomer van 1887, en in september wèrd ik meerderjarig. Maar mijn
vader was onverzettelijk, en ik moest dus geduld hebben, of, beter gezegd, wàchten.
Een handtastelijke explicatie met mijn broer August - de toekomstige
levensverzekeraar van burggraven en jonkheeren - die, in zijn o! zoo ongegronde
vrees voor verdringing uit ‘de zaak’, mijn terugkeer uit het Verre-Oosten zonder
buitensporige ingenomenheid had begroet - verkortte den duur van mijn beproeving.
- Het beste is maar, dat je zoo gauw mogelijk de deur uitgaat! vond, op eens, mijn
vader, bij wien August Cato Ferdinand zijn beklag had ingediend, en die over zijn
‘maire du palais’ waakte als over zijn oogappels.
Dat vond ik ook! En den dag daaròp, 11 augustus A.D. 1887, verliet ik het huis
op de Kelders, met de ronde som van 35 gulden op zak, het sedert jaar en dag op
mijn spaarbankboekje ingeschreven kapitaal. Ik was, voor de tweede maal, een vrij
man.
In Amsterdam is mijn eerste gang naar Jan Fortuyn, den socialistischen boekhandelaar,
aan wien ik, uit Leeuwarden, al eens had geschreven, en ik vraag hem of hij misschien
iets voor mij weet. Ik bedoel: een betrekking, hoe bescheiden ook, die mij in staat
stelt mijn kost te verdienen. Jan Fortuyn plukt, bedenkelijk kijkend, aan zijn rosse
sik, en spreekt in korte, afgebeten zinnetjes: ‘Een baantje?... hum!... dun gezaaid...!
Zou niet weten wàt!.... Maar weet je wat je doet.... ga naar den Haag.... naar de
krant.... Recht voor Allen.... Zal je een briefje meegeven.... misschien hebben ze dáár
iets voor je.... altijd probeeren...!’
Twee dagen later ben ik aangesteld tot corrector aan Recht voor Allen, op een
weekloon van vier gulden. Op den kop af mijn kostgeld! Maar ik krijg bijna dadelijk
een gulden opslag van den directeur der drukkerij, een bizar, sardonisch heerschap,
dat Adriaan van Geel-
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kerken heet. Croll, die, gedurende Nieuwenhuis' gevangenschap, en ook daarnà nog
een tijd, de functies van hoofdredacteur vervulde, bracht mijn salaris binnen zeer
korten tijd op tien gulden. Tien gulden in de week! Ik ben den koning te rijk!
Een sinecure is het correctorschap aan Recht voor Allen nièt! Al de copy, die van
Croll en die van nòg een paar geregelde medewerkers uitgezonderd; gaat, ter revisie,
door mijn handen vóór zij op de zetterij belandt. Daar zijn vreemde kattebelletjes
onder! Maar ook hartverscheurende brieven, kreten van smart, van vertwijfeling,
van heete opstandigheid. Klachten, áánklachten, van hongerlijdende wevers in
Twenthe, vervloekingen tegen ‘koning Stork’; van uitgezogen veenarbeiders, van
uitgemergelde vrouwen en meisjes op de suikerfabrieken - een daarvan heette ‘het
Moordhol’ - en de kaarsenfabrieken. Brieven, geschreven op een flard pakpapier, op
de helft van een kruidenierszak, op een uit een boek gescheurd titelblad, op
blauw-geruite zijdjes met petroleumvlekken, met vetvlekken, met olievlekken, met
margarinevlekken, en waaruit het leed sijpelde, als traag bloed uit een wonde. O!
arme menschen. Ik heb jelui ‘copy’ altijd zooveel mogelijk gerespecteerd, en er
alleen de onvermijdelijkste veranderingen in gemaakt. Hoonlachend verachter van
taallooze, stijllooze, geestelooze en karakterlooze, op last van hun broodheeren
zùs-en-zóó-en-niét-anders-schrijvende, onderworpen kranten-cacographen, heb ik
nooit ook maar geglímlacht om jelui gebrekkige maar dikwijls ontroerende taal.
***
Het was heel in het begin van september, dat ik, op het minuscule bureau der
redactie van Recht voor Allen, waar Croll en ik werkten, Domela Nieuwenhuis, den
31sten augustus uit de gevangenis ontslagen, voor het eerst ontmoette. Of het door
zijn uiterlijk: zijn kortgeknipt hoofdhaar, zijn gladgeschoren, onbewogen ge-
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laat met de samengeknepen lippen kwam, of door zijn monosyllabische beknoptheid,
ik weet het niet meer, maar hij maakte een allerijzigsten indruk op mij. Míj kende
hij niet, maar ook Croll beantwoordde hij heel kortaf en koel, meestal met ‘ja!’ en
‘neen!’ alleen. Tusschen Domela Nieuwenhuis en mij - tot verwondering van velen,
die hem nooit boven vriespunt zagen - zou het ijs echter spoedig smelten, en onze
relaties werden, binnen korten tijd, niet alleen vriendschappelijk, maar hartelijk. Hij
had schik in mij, hij vertrouwde mij, en ik achtte hem om zijn onbaatzuchtigheid,
wel een der zeldzaamste eigenschappen van het genus volksleider. Hij wàs nooit
zoo, of hij léék nooit zoo stroef, of ìk kreeg hem, zonder moeite, uit de plooi. Een
wederzijdsch vriend, een Franschman, die, op roerige internationale congressen, en
ook op rustiger, intiemere bijeenkomsten, zijn onverstoorbare onaandoenlijkheid had
waargenomen, en hem in mìjn gezelschap opgewekt en hilaar zag, noemde mij, à
l'instar van den Deen Baggessen, wien het gelukt was den om zijn stugheid
gereputeerden shah van Perzië, Nasr-ed-Din, aan het lachen te krijgen: ‘l'homme qui
a fait rire Domela’.
In Parijs nam Nieuwenhuis, na mijn vestiging aldaar, gewoonlijk zijn intrek bij
mij, en wij hebben er menigen ongedwongen dag met elkaar doorgebracht. Want
zijn domineeschap had geen puritein van hem gemaakt, zijn socialisme geen
geestdrijver, en hij drong zijn opvattingen van allerlei aard, noch ook zijn leefwijze:
vegetarisme, geheelonthouding - afgrijselijke definitie van een ongezellige braafheid
- aan niemand op. Nòg een toets: met àl zijn democratisme, zijn socialisme, zijn
anarchisme, en, ten-slotte, zijn communisme, was hij, in den grond van zijn gemoed,
een patriciër gebleven, wien de familiariteit van sommigen, waaraan hij zich - voor
populariteit gevoelige gevangene van een door hemzèlven gepreekte Gelijkheid niet altijd kon onttrekken, maar half beviel. Zijn eenige wapen van afweer dáár-
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tegen, en tegen grofheid, was een volstrekt stilzwijgen met saamgenepen lippen en
een afwezigen blik.
Dat de verhouding tusschen Domela Nieuwenhuis en mij er géén is geweest van
Meester tot discipel, zal wel geen betoog vereischen. Ik was nooit volgzaam genoeg
om een volgeling, van wièn ook, te kunnen zijn. Ideëel gesproken, waren Nieuwenhuis
en ik het zèlden, en dan nog nooit voor langen tijd ééns. Hij was sociaal-democraat
toen ik anarchist, anarchist toen ik scepticus, communist toen ik royalist geworden
was. Wij hebben mèt en tégen elkaar gepolemiseerd, hij in zijn Vrije Socialist, ik,
van mijn kant, in de Paradox, op vrij scherpen toon. Maar dit bijna permanente
verschil van meening - wij hadden één gemeenschappelijken, virulenten afkeer: dien
van de panbismarxistische, Reichsdeutsche sociaaldemokratiel - heeft ons niet belet
vrienden te zijn en te blijven.
Den dag na onze koele kennismaking op Recht voor Allen vertrok Nieuwenhuis naar
Zwitserland, om daar, in Clarens, ten-huize van zijn vriend Roorda van Eysinga, een
beetje op zijn verhaal te komen van zijn harde gevangenschap. En nòg een paar dagen
later, op 6 september, 1887, pleegde ik het vergrijp van ‘Majesteitschennis’, waarvoor
ik, kort daarop, tot zes maanden gevangenis zou worden veroordeeld.
Het was op den Stationsweg, in den Haag, dat ik den koning, na zijn gebruikelijk
bezoek aan Amsterdam in de residentie teruggekeerd, en die in zijn statiekoets
voorbijreed, toeriep: ‘Weg met Gorilla! Leve het socialisme! Leve Domela
Nieuwenhuisl’ Ik werd gearresteerd, naar het dichtstbij-gelegen politiebureau geleid,
en, na een kort verhoor, vrij gelaten.
Wijze regeerders zouden deze mijne demonstratie - en mij-zèlven - eenvoudigweg
genegeerd hebben, daardoor mijn daad den stempel van onbeduidendheid opgedrukt,
en mijn persoontje, impliciet als ‘quantité
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négligeable’ beschouwd, in mijn eigen oogen, zoowel als in de oogen van het publiek
belachelijk hebben gemaakt. Maar onze heeren en meesters van die dagen waren nièt
wijs! Zij stelden een vervolging tegen mij in, en verschaften mij, zoodoende, de
welkome gelegenheid zoowel den koning, dien ik gehoond had, als de rechterlijke
macht, die deze beleediging moest wreken, bespottelijk te maken. Bovendien gaven
zij, door dit proces, groote ruchtbaarheid aan het pas verschenen, en tot nog toe alleen
in socialistische kringen verspreide en gelezen schotschrift van Roorda van Eysinga:
‘Het Leven van koning Gorilla,’. Het was àl domheid wat er áán was!
In eerste instantie, voor de haagsche rechtbank, was ik mijn eigen advocaat. Men
liet mij, tot mijn verwondering - alle eer, wat de vrijheid van verdediging betreft,
aan de ‘burgerlijke’ rechtspraak, minder overhaast dan de revolutionnaire met haar:
zóó gevangen, zóó gehangen! en haar ignobel: ‘La mort sans phrases!’ - men liet
mij, tot het eind toe, zeggen wat ik te zeggen had. Ik hield een sarcastische pleitrede,
die heel wat meer het karakter had van een requisitoir tegen het Openbaar Ministerie
dan van een verdediging, maar die ook, hier en daar, niet vrij was van pathos en
bombast. Mijn vertoog, in extenso in Recht voor Allen, en fragmentair in tal van
àndere bladen afgedrukt, en dat - ol heilige onnoozelheid van het Gezag - op deze
wijze de wereldkundigheid deelachtig werd, kwam hièr op neer, dat, door uit te
maken dat ik met ‘Gorilla’ den koning had bedoeld, niet ík maar het O.M. het mij
ten-laste gelegde vergrijp van ‘Majesteitschennis’ gepleegd had.
Ik laat hier een karakteristiek gedeelte van dit pleidooi volgen:
‘Ik zou wel eens willen weten welke overeenkomst er bestaat tusschen het
geëerbiedigde hoofd van onzen
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gezegenden Staat en een Gorilla. Eilieve, edelachtbare heeren; mijn zoölogische
kennis strekt zich waarschijnlijk niet zoo ver uit als die van het Openbaar Ministerie,
maar toch meen ik mij te herinneren dat het apenras zich hoofdzakelijk van het genus
homo onderscheidt, doordien de vertegenwoordigers van het eerstgenoemde ras op
vier handen loopen. Dit nu zag ik nooit van Willem III. En het Openbaar Ministerie?
Behoort niet de Gorilla thuis in Afrika, het zwarte werelddeel, en ligt niet ons
gezegend vaderland, waar, volgens het populaire liedje, ieder “vrij en blij” leeft, in
Europa? Ik smeek het Openbaar Ministerie mijn geringe zoölogische en geografische
kennis ter hulp te komen.... Zag het ooit een Gorilla in een statiekoets zitten, met een
koetsier op den bok die op een met goud omzet rood, ja rood kleedje zat? Heeft het
ooit gehoord dat men een aap in een paleis huisvestte, en dat men een paardenstal
voor hem bouwde, die honderdduizende guldens kostte, terwijl het volk omkwam
in de bitterste ellende? Deed ooit een aap zijn feestelijken intocht in een stad waar
men dan sommen uitgaf aan jenever, om het verknochte volk kunstmatig te
begeesteren (huu! wat een germanisme) en tot alcoholische liefdesbetuigingen te
dwingen? Zag het ooit - doch waartoe méér? Het zal overbodig zijn nog meer bewijzen
bij te brengen om u te overtuigen, indien gij er ooit aan getwijfeld mocht hebben,
wat ik niet denk, dat een Gorilla geen koning en allerminst onze nobele, uitstekende
koning kan zijn. Door te beweren dat hij beleedigd zou kunnen zijn door den uitroep:
“Weg met Gorilla!” beleedigt het Openbaar Ministerie zelf onzen vorst en van dat
oogenblik af heb ik en heeft ieder het recht datzelfde Openbaar Ministerie aan te
klagen wegens majesteitschennis.’
‘Sla toe, maar luister!’ sprak Themistocles tot zijn belager Eurybiades, die met
getrokken sabel voor hem stond, en dien hij, door deze boutade, ontwapende. De
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haagsche rechters luisterden naar mij, of, liever, zij hoorden mij aan, maar, nièt
ontwapend door mijn betoog, sloegen zij, vervolgens, toe: zes maanden gevangenis!
Het O.M. had een jáár geëischt. Ik ging in appèl van het tegen mij uitgesproken
vonnis, dat, in tweede instantie - mijn verdediger was hier Mr Paap - werd bevestigd,
en de Hooge Raad verwierp, tenslotte, mijn beroep in cassatie. En zoo boekte ik,
binnen een jaar na mijn afscheid van Pontjol, een nieuwe veroordeeling.
Een rustig verloop hadden de debatten van mijn proces, vooral in de eerste instantie,
waar geen gepatenteerd verdediger van Weduwe en Wees mij in toom had kunnen
houden, niet precies gehad. Tegen het Gezag, door mijn rechters vertegenwoordigd,
was ik opgetreden met al de onstuimige impertinentie die ik ten-toon kon spreiden.
Onder àndere uitingen van oneerbiedigheid, die ik mij veroorloofde, herinner ik mij
déze: toen de voorzitter van de rechtbank - die, geloof ik, van Heusde heette - met
het gebruikelijke: ‘Uitspraak over acht dagen!’ de debatten gesloten had, en met zijn
bijzitters oprees om heen te gaan, toen wipte ik over de balustrade van het
zondaarsbankje, plaatste mij vlak voor de ‘toonbank’, zooals wij zeiden, en sprak
de, door deze ongewone, tegen alle overlevering indruischende irruptie ietwat
onthutste heeren aldus toe: ‘Zeg mij maar dàdelijk hoeveel of het is! Dan hoef ik
over acht dagen hier niet terug te komen. Ik geloof tòch niet dat jelui daarover nog
delibereert! Jelui veroordeelt immers op bevèl, en ik ben zeker dat de voorzitter het
door den minister van Justitie voorgeschreven vonnis al in zijn binnenzak heeft....’
Hier grepen twee soliede veldwachters mij beet, en gooiden mij de zaal uit. Maar ik
had gezegd wat ik wilde, en mijn respectloosheid had de Edelachtbaren zoodanig
getroffen, dat de voorzitter van de rechtbank, Mr van Heusde, zich die lange jaren
nadien nog met onverzwakte en on
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verholen wrok herinnerde. De anecdote, die dagteekent van het jaar 1898, is te
vermakelijk om niet gememoreerd te worden.
Ik redigeerde, destijds, de Paradox, en de haagsche boekhandelaar en uitgever
Jaap Blok, 48 Prinsestraat - ik preciseer het adres, omdat er, in deze zelfde Prinsestraat,
nòg een boekhandelaar van den zelfden naam woonde - was vriendelijk genoeg om
als uitgever op den omslag van dit geschriftje te figureeren. Figureeren was het juiste
woord! Want de heer Blok had met de uitgave niets hoegenaamd te maken, en zijn
naam, op den omslag van de Paradox, diende alleen om mij, die een klein optrekje
bewoonde, aan een adres voor abonnementen en bestellingen te helpen.
De heer Blok en zijn vrouw waren, sedert onheugelijke tijden, bevriend met Mr
van Heusde, die, naar ik meen mij te herinneren, getuige was geweest bij hun huwelijk,
en, van tijd tot tijd, 's avonds wel eens een kop koffie kwam drinken in de Prinsestraat.
Op een morgen, dat hij, na deze gebruikelijke bezoeken een geruime poos te hebben
onderbroken, den winkel binnenkwam, om een boek te koopen, vroeg mevrouw Blok
hem: ‘Hé! meneer van Heusde, hoe komt het dat wij u nooit meer zien?’ - ‘Dat zal
ik je zeggen, kind! antwoordde de oude heer, tegelijkertijd den vinger leggend op
een stapeltje Paradox-en, dat, met andere tijdschriften, op de toonbank lag. Ik weet
dat jelui relaties hebt met dien meneer Cohen, en ik zou mij liever nièt blootstellen
aan de kans hem den een of anderen keer hier te ontmoeten.’ - ‘Hé! waarom niet?
meneer van Heusde. Kent u meneer Cohen? Hebt u hem wel eens ontmoet?’ - ‘Of
ik hem kèn? Dat zou ik denken!.... Ik heb dien meneer, jaren geleden, eens vóór mij
gehad, als president van de rechtbank. Ik heb nog nooit zoo'n brutalen kerel gezienl....
Dus je begrijpt, kind...’.
Dat Mr van Heusde, die, sedert onze kennismaking,
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zeker een paar duizend beklaagden van diverse pluimage voor zich had zien
verschijnen, ruim elf jaar na dato mijn juveniele oneerbiedigheid nog niet verkropt
had, dat heb ik altijd als een compliment beschouwd. De rechters hadden het, vóór
mijn tijd, veel te lang àl te gemakkelijk gehad met hun, vóór Themis' vertoon
geïmponeerde, geïntimideerde, schichtige en gedweeë cliënten, die zij, gewoonlijk,
met jij-en-jou aanspraken. Grove onbetamelijkheid, waaraan ik, voor zoo ver zij mij
betrof, op staanden voet een eind had gemaakt, door de heeren óók te tutoyeeren.
Dat dus de oud-voor-zitter van de haagsche rechtbank, aan wien ik niet meer dàcht
- ik had hem, met majoor Van den Broek, den satragýp van Lahat, met den
vlegelachtigen docter Prochnicz, met den kapitein-stokkenknecht van Pontjol, en
met nòg een half dozijn larven in menschengedaante, al lang in en onder vergetelheid
bedolven, en ik graaf hen hier voor het eerst weer op - dat dus, zeg ik, die oude
men-eater van een Mr van Heusde de kennis-making met mij liever nièt vernieuwde,
dat was verklaarbaar. Maar wat te denken van den ‘als een aal’ liberalen Goeman
Borgesius - ik weet niet meer of de man, op dit zelfde tijdstip, 1898, minister-áán of
minister-àf was - die mijn eere-uitgever de leverantie van studieboeken voor een van
zijn spruiten onttrok, omdat ik hem in de Paradox, o! zonder overdreven
boosaardigheid, een paar keer in het zonnetje had gezet. Spreek mij van de liberalen!
***
De zes of zeven maanden, die ik, tot op het oogenblik dat mijn veroordeeling
definitief was geworden, in den Haag doorbracht, waren bewogen genoeg om mijn
strijdlust te bevredigen. Het nederlandsche socialisme beleefde, in die dagen, zijn
heldhaftigen tijd. Gerechtelijke vervolgingen waren aan de orde van den dag, en wat
de veroordeelingen niet konden bewerken, dat poogde men te bereiken door de
tusschenkomst van
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een, door de pers opgezweept en door de overheid in zijn uitspattingen nièt altijd
beteugeld grauw. Zoo hadden wij, in den winter van 1887-'88, twee maal een aanval
op de drukkerij van Recht voor Allen, in de Westerbaenstraat, àf te slaan. Het ging
er warm bij toe, en daar vielen, van weerszijden, rake klappen, waarvan ook ik mijn
aandeel kreeg en nog een glorieus lidteeken draag. Beide keeren bleef de zege aan
ons, en de bestormers deinsden met gehavende koppen af. Wij maakten er geen
gekheid mee, en zouden, als wij het met onze knuppels niet afgekund hadden, zonder
aarzelen onze revolvers hebben gebruikt. Ik herinner mij hoe drie van ons: Vliegen,
Havers - beiden, destijds, letterzetters aan Recht voor Allen - en ik, elk met een
bulldog en een doos patronen onder zijn onmiddellijk bereik, een paar nachten
waakten op de drukkerij, in afwachting van de mogelijkheid dat de geslagen maar
niet vèrslagen vijand opnieuw zou komen opdagen.
Maar onze houding was niet altijd verdedigend alleen! Wij traden, somwijlen,
offensief op, en deden dit, o.a., in den avond van 19 februari 1888. Geprikkeld door
het ‘Nieuwenhuis moet zakkies plakken!’ en het ‘Hop, hop, hop (bis), hang de socialen
op!’, waarmee, in de Passage, een troepje koningsverjaardag vierende studenten, in
optocht achter twee vlaggen aan, lucht gaf aan zijn anti-socialistische overtuigingen,
stormden Vliegen en ik op de, door onzen bruusken aanval onthutste zangers los,
sloegen die, met de scherpte des zwaards, ik bedoel met de door ons voor alle
eventualiteiten meegebrachte knuppels, uit elkaar, en vermeesterden, de toekomstige
senator de schitterende kleuren van Nederlands vlag, en ik de Oranje-vaan, die wij,
een oogenblik later, in de Poten, aan de vlammen prijs gaven. Ja! Vliegen - met wien
ik later altijd goede, ofschoon sporadische relaties heb onderhouden, en die,
uitzonderlijk-verstandige socialist, ge-
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durende den oorlog anti-duitsch was - Vliegen was lang niet mís in die dagen.
Vliegen, Havers en ik waren, in de afdeeling den Haag, vrijwel de eenige agressieve
elementen. De meeste àndere ‘burgers’ - zoo noemden wij elkaar, en wij zouden
voor geen gèld ‘meneer’ hebben gezegd - waren irritant-bedaarde,
onder-gefronsdewenkbrauwen-uit-gestreng-kijkende mannen, die in àlles de duitsche
broederen nadeden. Zij droegen breedgerande, slappe hoeden, en spraken met
gedempte samenzweerders-stem. Zij lachten nooit in het openbaar, en vonden mij,
die dit wèl eens deed, wuft. Wat drommell ‘le rire est le propre de l'homme’, en mijn
rebelschheid heeft altijd tot het òpgewekte - en, daardoor, misschien nu en dan tot
het opwèkkende - genre behoord.
Daar waren, onder deze eerlijke, fatsoenlijke, voor het meerendeel belangelooze,
maar míj te stroef-kijkende, en op de maat, de sociaal-democratische maat, denkende
mannen: Otten, hoofdambtenaar aan ik weet niet meer welk ministerieel departement,
de naargeestigste van allen; de stucadoorsbaas van Gilst, die, goedmoedig van aanleg,
in besloten gezelschap en achter zorgvuldig gegrendelde deuren wel eens geglimlacht
zou hebben, als hij niet doordrongen was geweest van het besef, dat een dergelijke
uiting van lichtzinnigheid een lid van den Centralen Raad der Partij niet paste; de
steenhouwer Baye, van Gilsts collega in den Centralen Raad, bij wiens vlammende
redevoeringen ik altijd, en nooit te-vergeefs, wachtte op het ‘schouder aan schouder1’,
compacte formatie waarin hij de ‘arbeiders-bataillons’ wilde zien optrekken tegen
de ‘verschansingen der bourgeoisie’; Bruno Liebers, lid, óók alweer, van den
Centralen Raad, en kastelein van het socialistische koffiehuis-met-vergaderzaal
‘Walhalla’, een naar Holland uitgeweken, harige Duitscher - hij hield, denk ik, in
opdracht van de groote ‘Mutterpartei’,
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een oog in het zeil bij de dartele, hollandsche discipelen van Karl Marx, wiens
levensgroote icoon boven de bierpomp hing - Bruno Liebers, die, voor al het
Rheingold ter-wereld, zijn neus niet zou hebben gesnoten in een ànderen zakdoek
dan in zijn roode, rijkgeïllustreerde, Sozialdemokratischerparteivorstandsschnupftuch,
en wiens geborduurde pantoffels versierd waren, de één met Wilhelm Liebknecht's,
de àndere met August Bebel's welgelijkend conterfeitsel.
Behalve tot den levendigen, sarcastischen, niets mìnder dan gelijkheidsgezinden
Croll, en tot den vriendelijken, exceptionneel goedlachschen kleermaker Adam beiden leden van den Centralen Raad - voelde ik mij, tot aan mijn nadere
kennismaking met Domela Nieuwenhuis, tot geen der leiders aangetrokken. Mijn
sympathie, mijn algeheele sympathie, ging uit naar het kleine volk, het argelooze
volk, dat, heil ziend ín en zijn verlossing verwachtend vàn het socialisme, met
roerende piëteit de verkondiging van de nieuwe leer aanhoorde, en weldra, zooals
in alle andere landen - en bij alle partijen - tot springplank zou dienen voor
eerzuchtige, heerschzuchtige, en, gemeenlijk, hartelooze nieuwe heeren en meesters.
Ik ben àltijd demophiel geweest. Democraat nooit!
De terugkeer van Domela Nieuwenhuis uit Zwitserland, in het laatst van 1887, opende
mij, om het zoo uit te drukken, een huiselijken kring. Ik kwam dikwijls bij hem, in
de Malakkastraat, was daar, nu en dan, een dag zijn gast, maakte er kennis met zijn
gezin. Hij was, op dat tijdstip, voor de derde maal weduwnaar. Van zijn kinderen
had hij er, toen, nog geen verloren, noch zijn oudsten zoon, Ferdinand, die in Australië
woonde, noch de stille, zachte, charmante Louise. Van de twee kinderen uit zijn
vierde huwelijk zou hij er, later, no geen verliezen, de kleine, vierjarige Annie. Zijn
stoïcisme, bij al deze beproevingen, was verbiste-
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rend, buitenmenschelijk. Hij heeft mij, meer dan eens, aan Job doen denken.... ‘de
Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd.’ Maar
voor Domela Nieuwenhuis was de Heer het Beginsel - met een kapitale B - dat hij,
hoe verscheurd ook, alle smarten ten trots, en, in letterlijken zin, voortschrijdend
‘Uber den Gräbern’, tot aan zijn laatste uur heeft gediend.
Uit den aard der zaak leverde het z.g.n. partij-leven weinig vermakelijks of piquants
op. Uitzonderlijk amusant was het ‘geval’-Nies.
Nies was een haagsch politieagent, die, ten-gevolge van ik weet niet welke
openbaring - de Geest blaast wáár, hòe en wannéér Hij wil, en versmaadt geen enkel
milieu - de genade deelachtig, sociaal-democraat geworden, en, zooals van zelf sprak,
door den hoofd-commissaris van Politie zonder vorm van proces uit het ‘corps’
verwijderd was. Een baanbreker en een voorganger, die Nies, ofschoon, destijds,
niemand zich aan de stoute voorspelling zou hebben gewaagd, dat, minder dan veertig
jaar later, een sociaal-democraat aan het hoofd van het berlijnsche Polizeipraesidium
zou staan, en àlle russische politie-mannen, van de bescheidenste dorpsdienders af,
tot en met de, door de beproefd-communistische ‘Tschreswistchaika’, en de niet
minder betrouwbare ‘Guépéoe’ van de tsaristische ‘Okhrana’ overgenomen spionnen
en agents-provocateurs, overtuigde marxisten zouden zijn geworden. Que voulez-vous!
De Vooruitgang, eenmaal aan het rollen, is nièt te keeren!
Om op burger Nies terug te komen! De oud-politieman en nieuw-partijgenoot had,
een paar maanden lang, een leventje als Onze Lieve Heer in Frankrijk. Hij zat, avond
aan avond, in ‘Walhalla’, waar meer vreugde heerschte over dezen éénen, tot
sociaal-democratischen inkeer gekomen zondaar, dan er geweest zou zijn over tien
in nièt-politionneele kringen aangeworven
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neophieten, en waar hem, om strijd, biertjes en sigaren werden aangeboden door
verteederde mede-‘burgers’. Hij trad een keer of wat op, in den Haag, in Delft, in
Leiden, in Rotterdam, voor een hem geestdriftiglijk toejuichend publiek. Van Nies
begon de Victorie! Men zou, wie weet? geëindigd zijn met hem onder een stolp te
zetten, als daar niet, op een gegeven oogenblik, een gerucht was gegaan - ‘un bruit
qui rasait le sol’ - volgens welke mare het met Nies' bekeering dàt niet was, en zijn
relaties met zijn vroegere chefs niet zoo onherroepelijk waren verbroken als men
gedacht had. Om kort te zijn: burger Nies verdween uit den omloop, en, mèt hem,
de illusie dat de politie op het punt stond gemeene zaak te maken met het bewuste
proletariaat.
Het oogenblik naderde, intusschen, waarop ik mijn zes maanden moest gaan
uitzitten. En in den loop van de maand maart 1888 schreef ik, bij manier van p.p.c.,
onder den titel ‘Ontoezemng’, een fel-revolutionnair, eerder anarchistisch dan
socialistisch artikel, dat bijna de geheele eerste bladzijde van Recht voor Allen in
beslag nam. Een paar dagen na de publicatie werd Nieuwenhuis, in zijn hoedanigheid
van verantwoordelijk redacteur, ontboden bij den rechter van instructie, die hem
meedeelde dat er een vervolging zou worden ingesteld, en een bevel tot
inhechtenisneming uitgevaardigd, tegen den schrijver van het stuk, wiens naam hij
wenschte te weten. Nieuwenhuis antwoordde, dat hij zich niet gerechtigd achtte den
schrijver, zonder diens toestemming, te noemen, maar dat hij zich met hem in
verbinding zou stellen, en niet twijfelde of hij zou, over een paar dagen, de rechterlijke
nieuwsgierigheid kunnen bevredigen. Dien zelfden namiddag nog, op het bureau van
redactie, gaf Nieuwenhuis mij den raad zonder verwijl het land uit te gaan. De
inhechtenisneming, die mij boven het hoofd hing, beteekende, zei hij, dat men van
plan was den schrijver van het geïncrimineerde artikel stevig aan te pakken, en niets
zou
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dwazer zijn, dan dat ik, die in Indië pas twee-en-een-half jaar had afgezeten, en in
het lieve vaderland al weer zes maanden te-goed had, mijn beste jaren in de
gevangenis ging doorbrengen. Het kostte hem niet veel moeite mij te overtuigen!
Tegen mijn zes maanden had ik niet opgezien. Maar nog een of twee jaar méér - zij
zouden het den recidivist die ik was ter-dege ingepeperd hebben - dat léék mij niet!
Den volgenden avond was ik in Gent, waar de mij door Nieuwenhuis meegegeven
introductie mij een hartelijke ontvangst van den kant der belgische socialisten, en
een aanstelling tot redacteur aan hun dagblad Vooruit bezorgde.
Wat'mij, bij de zuidelijke broeders, dadelijk opviel en aangenaam aandeed, dat was
hun, tegen de stijfheid en de plechtstatigheid van hun hollandsche politieke
geloofsgenooten scherp afstekende ongedwongenheid. De Vooruit, om de geheele
gentsche organisatie bij dezen naam te noemen, maakte den indruk van één groot
gezin, met duizende levendige, somtijds wel een beetje rumoerige, kinderlijke
kinderen, allen stralend van een half-vereerende, half-gemeenzame verknochtheid
aan hun leiders, Eduard Anseele - ‘Eedsje’ zooals zij hem aanduidden en aanspraken
- en Edmond van Beveren.
Ik geloof niet dat óóit een tribuun zijn ‘mennekes’ volkomener in handen had,
dan, in die dagen, Eduard Anseele zijn volgelingen. Uiterlijk kalm, met den ironieken,
somtijds als staal flitsenden blik van zijn groote, bijziende oogen, brandde hij, van
binnen, met een verteerenden gloed, en zijn ongekunstelde, hartstochtelijke
welsprekendheid zette de simpele, argelooze gemoederen van zijn toehoorders, die
niets minder dan een Heiland in hem zagen, al bij de eerste perioden in laaie vlam.
Ambitieus en heerschzuchtig, bezat hij de gave zijn eerzucht, en zijn ‘Wille zur
Macht’, voor het
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gros van zijn aanhangers te verbloemen onder een gemoedelijke, hemzelf noch zijn
getrouwen vernederende gemeenzaamheid.
Van de kopstukken der gentsche beweging, van Eduard Anseele, van Edmond van
Beveren, van Karel Beerblock, van Hardeyns, van Millio, de laatstgenoemde twee
redacteuren aan het partijblad Vooruit, en ook van de andere gezellen waarmee ik,
gedurende mijn kortstondig verblijf in Gent, in aanraking kwam, heb ik vriendelijke
herinneringen overgehouden. Zij behandelden ‘den Hollandere’ die ik was met de
hartelijkheid, de gulheid, den Vlamingen in het algemeen eigen. Toch geloof ik niet
dat ik lang gehandhaafd zou zijn als redacteur aan Vooruit. Want ik was, door de
lezing van Reclus' en Kropotkine's geschriften, en door de geregelde lectuur van de
Révolte, en van John Most's Freiheit, stormenderhand gewonnen voor het anarchisme,
conceptie heel wat meer in overeenstemming met mijn temperament, dan de
collectivistische of communistische theorieën, die, vond ik, alleen slaafsche
kuddedieren konden kweeken. Maar het kwam, door gebrek aan tijd, niet tot een
conflict. Want ik was nog maar een paar weken in Gent, toen ik ontboden werd bij
den hoofdcommissaris van politie, die mij meedeelde, dat ik, aangezien ik den
keunynck van Holland had g'insulteerd, binnen den tijd van tien dagen Belgenland
zou hebben te ontruimen, verstoa de?
Deze uitbanning had ik te danken aan de nederlandsche regeering, die, na eerst
te-vergeefs mijn uitlevering te hebben aangevraagd, succes had behaald met haar
verzoek om mij het verblijf in België te doen ontzeggen. Een démarche van gelijke
strekking, kort daarop door bemiddeling van den nederlandschen gezant te Parijs
gedaan, liep op een fiasco uit. De fransche regeering - dit vernam ik pas verscheidene
jaren later, om precies te zijn: op 30 augustus 1895,
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toen ik, verzet aangeteekend hebbend tegen een ver- oordeeling bij verstek tot twintig
jaar dwangarbeid, en voor de parijsche cour d'assises terecht staand, mijn antecedenten
hoorde opsommen door den voorzitter van het Hof - de fransche regeering, zeg ik,
had aan Zijn Excellentie te verstaan gegeven, dat zij zich niet geroepen achtte ‘de
beleedigingen te wreken, den koning van Nederland aangedaan door een van zijn
onderdanen’, en mijn uitbanning geweigerd.
(Tusschen haakjes: waarom de vaderen van het vaderland mij met alle gewèld
weer ‘thuis’ wilden hebben, dat is mij altijd duister gebleven!)
Ik verliet, binnen den mij gestelden termijn, Belgenland - waar ik, in den
tusschentijd, mijn philologische kennis had verrijkt met de wetenschap, dat, in gentsch
dialect, een pet: een ‘klakske’ heet, een botterik: ‘'nen dwoazekleut’, een oorveeg:
‘'nen koaksmeet’, eenkletsmeyer: ‘'nen zeveroar’, een politiegant: ‘'nen pinne’, een
lummel: ‘'nen slaphangere’, en och! wel zeker!: ‘toet toet!’ - en stapte op
Hemelvaartsdag, 12 mei 1888, om vijf uur in den morgen, aan het gare du Nord, in
Parijs, uit den trein.
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Hoofdstuk XI
Eerste indrukken van Parijs - In de schaduw van Nôtre-Dame - Bij Genosse
Paul Trapp - Over de Seine naar het Bois-de-Boulogne - Een ‘pa’ springt
touwtje -- ‘Mit diese Spielereien kommen wir nicht weiter!’ - Mijn logies
in de rue Saint-Lours-en-l'Ile - Ik heb het niet breed - Fransche
beminnelijkheid - Een bezoek bij Emile Zola - Journalistieke en andere
bezigheden - Boulanger's verkiezing in Parijs - ,,Naar het Elysée! Naar
het Elysée, generaal!" - Overwonnen door de liefde - Boulanger's
briefwisseling door de regeering onderschept - Mijn interview met den
generaal

Ik wàs er dan eindelijk, in Parijs, het Parijs van Napoleon, waarvan ik, sedert mijn
prille jeugd, gedroomd had. In het Parijs ook van de Groote Revolutie, het Parijs van
de bestormde en ingenomen Bastille, het Parijs van Camille Desmoulins, van
Robespierre, van Saint-Just, van Danton, van Marat, den ‘Vriend des Volks’, van de
titanen die alle menschen tot vrije, maar nog altijd onvoldoend-gelijke broeders
hadden gemaakt, en wier taak wij, hun geestelijke afstammelingen, nu moesten
voortzetten en voltooien.
(Van de grootheid van tal van fransche koningen:
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Lodewijk IX (Saint-Louis), Lodewijk XI, Lodewijk XII, Frans I, Hendrik IV,
Lodewijk XIIII, Lodewijk XIV o.a., hoorde ik pas veel láter!)
Parijs! Frankrijk! Het zong en jubelde in mij: Frankrijk! Parijs! Ik had den grond
wel willen kussen, en ik zou het misschien hebben gedààn, als het gare du Nord niet
zoo onoogelijk was geweest. Daar is, van de groote parijsche stations, niet één dat
zich zoo weinig leent tot demonstraties van dezen aard, als het naargeestige gare du
Nord, en ook géén waar de reiziger, bij het naar buiten komen, een zoo onbehagelijken
indruk krijgt van de stad der steden. Maar ik wàs niet te-leur te stellen. Ik was immers
in Parijs!
Ik ging een kop koffie drinken in een van de café's tegenover het station. Een kop
koffie met een ‘croissant’, een van die halvemaanvormige broodjes, met knapperende,
goudkleurige korst, dat een halven stuiver kostte en mij onvergelijkelijk voorkwam.
O! de smaak van dien eersten croissant in Parijs. O! onuitwischbare herinnering.
Ik had een paar uur den tijd, voor ik mijn eerste boodschap kon doen: een bezoek
afleggen bij ‘gezel’ Paul Trapp, typograaf, voor wien een van de
letterzetters-redacteuren aan Vooruit, Hardeyns, mij een introductie had meegegeven,
en bij wien ik moeilijk vóór negen uur in den morgen kon aankomen. De
bestemmeling van het briefje woonde in de rue des Regrattiers, op het ile Saint-Louis,
het hart der oude stad, in de schaduw van Nôtre-Dame, en ik besloot daarheen te
wàndelen. En zoo kreeg ik al dadelijk heel wat moois te zien: de Cathedraal, het pas
weer herbouwde Stadhuis - het oude was, in mei 1871, door de mannen der Commune
verbrand -, en de Seine, de Seine die het eiland Saint-Louis omkronkelt, de Seine,
aan de oevers waarvan Napoleon zijn laatste rustplaats had willen hebben: ‘Je désire
que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au
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milieu de ce peuple Frangais que j'ai tant aimé.’
Ik weet niet meer wiè de opmerking geformuleerd heeft, die mij, vele jaren later,
door haar juistheid trof: een koning, een van ‘de veertig koningen, die, in den tijd
van duizend jaar, Frankrijk tot een gehéél maakten’, zou geschreven hebben:
‘te-midden van mijn volk’.
De avonturier Napoleon - een onmetelijk avonturier, een halfgoddelijk avonturier,
mààr een avonturier - die bùiten het fransche volk stond, voor wien dit volk, in de
eerste plaats, het werktuig van zijn glorie was geweest, Napoleon, die zich, in zijn
innigste binnenste, nooit met dit volk vereenzèlvigd had, Napoleon schrijft, als een
vreemdeling: ‘te midden van dit fransche volk’.
Gezel Paul Trapp is een ‘Genosse’ Paul Trapp, een alleronaangenaamst heerschap,
de type van den, de wijsheid in zijn pacht wanenden, duitschen sociaaldemocraat.
Hij ontvangt mij stug, neemt vluchtig kennis van mijn introductiebrief, en begint
mij, vervolgens, op onuitstaanbaren toon, een soort van examen af te nemen: of ik
Dad Kapital wel goed uit het hoofd ken, wat ik van de ‘waardetheorie’ weet, en
dergelijke. Ik zeg hem dat ik al een poos van school af ben, en doe hem de éénige
vraag in de beantwoording waarvan ik belang stel: of hij ergens in de buurt een
goedkoop hotel voor mij weet. Nee! dat weet hij nièt. Ik heb meer dan genoeg van
den vent, keer hem, met een schamper bedankje voor de vriendelijke ontvangst, den
rug toe, en stap naar de deur. Zijn vrouw, die natuurlijk Frieda heet, maar
beminnelijker is dan hij, vindt dat hij mij toch zó6 niet kan laten gaan, verontschuldigt
de ‘zenuwachtigheid’ van haar, door ingespannen arbeid een beetje òverspannen
gemaal, en noodigt mij uit om te blijven dejeuneeren. Paul zegt dat dit ‘ja
selbstredend’ is, en voegt er aan toe dat
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ik het- bizonder heb getroffen met juist van-dààg in Parijs en bij hèm te komen. Want
het is Hemelvaartsdag, feestdag, en hij werkt dus niet. En waar hij en zijn vrouw
zich hadden voorgenomen, om, met het Seine-bootje, naar het Bois-de-Boulogne te
varen, word ik geïnviteerd hen op dit uitstapje te vergezellen.
Heerlijke tocht, waarvan zelfs mijn tegenzin in den gemelijken, pedanten Trapp
mij het genot niet kan bederven. Van den Pont de la Tournelle, waar wij aan boord
gaan, tot aan Suresnes, waar wij afstappen, kijk ik mijn oogen ùit. Neen! ik had mij
niet te veel voorgesteld van Parijs, waar ik, dien eersten dag, bij eWle bocht, bij elke
kronkeling van de Seine, iets nobels zie opdoemen, dat mij overweldigt door zijn
grootheid en zijn glorie, en mij, te-gelijker-tijd, verteedert door zijn charme.
In het Bois-de-Boulogne, waar ik iets van het volk zie, en mij daaronder beweeg,
treft mij opnieuw, maar in veel sterker mate nog, wat mij in Gent al was opgevallen:
het ongedwongene, het losse, het luchtige, het prettige, dat zuidelijker wonende - en
catholieke - volken van mijn ingepènde, stijve, zwaar-op-de handsche, vreugdelooze
landgenooten onderscheidt. De kinderen zeggen jij en jou tegen hun ouders, net als
hollandsche rechters tegen delinquenten die géén frauduleuse bankiers of op den
loop gegane notarissen zijn, maar zooals ik het wel uit mijn hàrt zou gelaten hebben
mijn vader aan te spreken. En de vaders, hièr, die, in weerwil van den feestdag, géén
zwarte pandjesjassen dragen, en géén zwarte dasjes, spelen paardje met hun kinderen.
Ik zie er één, die, horresco referens! touwtje springt. Dat had mijn ‘pa’ eens moeten
zien, en honderde hollandsche pa's méér!
Wie mij óók behagen, in tegenstelling alweer met de plompe, harkerige, hòllandsche
militairen, dat zijn de levendige, lenige, rappe, fransche soldaten, met hun
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roode broek, donkerblauwe tuniek, witte slobkousen, en hun shako met kleurige
pompon. Ik was, in die dagen, fel antimilitarist, ben het, strikt genomen, nog, maar
nièt, ol heelemààl niet, in den anti-nationalistischen zin, waarin bloedelooze,
mergelooze, elliptisch -moorddadige pacifisten dezen term opvatten. Ik had dus, in
beginsel, geen preferentie voor dit of dàt leger. Maar, eerlijk gezegd, mijn aangeboren
franschgezindheid, die, weldra, mijn duurzame en alles overheerschende passie zou
worden - périssent les principes, plutôt que la France! - deed mij, tàen al, met
sympathie de kleine, kwieke, fransche soldaten aanschouwen, waarvan ik er, in het
Bois-de-Boulogne, een paar groepen zich zag vermeien.
In mijn, de dronkenschap nabij komende opgetogenheid, vergat ik, herhaaldelijk,
mijn gezelschap, en de avond begon al te vallen, toen Genosse Paul Trapp mij, met
een medelijdenden, zuren glimlach, vroeg of ik nog niet genoeg had van al deze
‘Spielerei, womit wir - met “wir” bedoelde hij de duitsche sociaal-democratie - nicht
weiter kommenl’ Hij wilde naar huis, waar ik, zei zijn vrouw, maar moest blijven
eten, en slapen ook als ik de sofa voor lief wilde nemen. Morgen vroeg, voor hij naar
zijn werk ging, zou haar man dan naar een hotel voor mij omzien. In Suresnes stapten
wij weer op de boot, en een paar uur later lag ik, in den huize Trapp, op de sofa, mij
te verweren tegen een heirleger van sociaal-democratische wandluizen. Aurora met
de rozenvingeren maakte een eind aan mijn marteling, en ik dankte den hemel toen
ik, na het ontbijt en een roerend afscheid van Genossin Frieda Trapp, die, après tout,
beminnelijk was geweest, weer in de buitenlucht stond met Genosse Paul Trapp, die
mij aanstonds vergezelde naar het Hôtel Saint-Louis, op nummer 75 in de straat van
denzelfden naam, waar ik, tegen den prijs van 18 francs in de maand, een kamer
huurde.
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Weelderig was mijn nieuw verblijf niet te noemen. Het was een minuscuul
dakkamertje, waarin te-nau- wer-nood plaats was voor het summiere ameublement:
een bed, een wankel tafeltje, dat mij, tegelijkertijd, tot toilet- en tot schrijftafel diende,
en twee stoelen, waarvan de uitpuilende, vlossige ingewanden de gezelligheid van
mijn interieur niet verhoogden. Ik hield mij, in de eerste maanden, dan ook zoo weinig
mogelijk hier op. Maar toen het winter geworden, en het slechte weer gekomen was,
dat een eind maakte aan mijn natuurlijk pedestere ontdekkingstochten door Parijs,
toen moest ik het grootste deel van den dag wel op mijn schuin afgeschoten
dakkamertje doorbrengen. Een pretje was dit nièt altijd! Ik had soms geen geld om
brandhout te koopen, en ik zat, meer dan eens, te schrijven met mijn beddedeken
over schouders en rug, terwijl ik mijn verkleumde vingers nu en dan warmde boven
de schamele vlam van een even aangestoken en gauw weer uitgeblazen waskaars.
Mijn vast werk bestond in het schrijven van Parijsche brieven voor Recht voor
Allen, geteekend ‘Souvarine’, (de nihilist in Zola's Germinal). Ik schreef er één in
de week, die Domela Nieuwenhuis met een rijksdaalder per stuk honoreerde. Ik was,
geloof ik,' de eenige betaalde correspondent van het blad, dat zijn kosten destijds
niet dekte. Gewoonlijk stond ik voor een reeks brieven in het krijt bij Nieuwenhuis,
die mij het geld vooruit stuurde. Verder vertaalde ik, tegen zeer behoorlijke
vergoeding, zijn bijdragen in verschillende fransche tijdschriften, en ik deed dit
te-méér con amore, wanneer hij, in deze stukken, de mij hevig antipathieke duitsche
sociaal-democratie te-lijf ging, en haar onduldbare, aanmatigende heerschzucht
hekelde.
***
Ik was nog maar weinige maanden in Parijs, toen ik in aanraking kwam met Zola,
aan wien ik, voor
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de gentsche Vooruit, vergunning was gaan vragen om zijn roman Au Bonbeur des
Dames - dien men, als feuilleton wilde geven - te vertalen. Hij ontving mij heel
vriendelijk in zijn woning, in de rue de Bruxelles, die, van onder tot boven, volgepropt
stond met een verbazende bric-à-brac van antieke, of pseudo-antieke, meubels en
houtsnijwerk. Uitstalling, die ik, later, eveneens zou aantreffen bij Anatole France,
wiens interieur, villa Saïd, ofschoon van meer smaak getuigend dan dat van Zola,
mij toch ook wel wat overladen voorkwam. Zola gaf mij niet alleen de verlangde
autorisatie, maar hij zag, ten-behoeve van Vooruit, gereedelijk af van de hem
toekomende auteursrechten. En hij voerde de beminnelijkheid ten top, door mij een
exemplaar te vereeren van het door mij te vertalen boek, waarin hij deze opdracht
schreef: ‘A Alexandre Cohen, son dévoué confrère Emile Zola’. Dit was,
vermoedelijk, zijn gewone formule voor opdrachten ‘’n journalisten aan wie hij niets
hartelijkers te zeggen had. Maar zij vervulde mij met trots - denk eens áán: Emile
Zola mijn ‘dévoué confrère’! - en zij verzoende mij bijna met de verregaande
bescheidenheid van het bedrag: één honderd francsl waarmee ik mij, voor de vertaling
van den roman, moest tevreden stellen.
De uitbreiding van mijn relaties bezorgde mij, geleidelijkerwijze, andere en beter
betaalde bezigheden. Zoo kreeg ik, voor de parijsche Arbeidsbeurs, toen nog gevestigd
in een oud, onoogelijk huis in de rue Jean-Jacques Rousseau, en, een paar jaar later,
vervangen door de groote, nieuwe Bourse du Travail, bij de place de la République
- het uitgangspunt, langen tijd, van menige revolutionnaire betooging - een aantal
‘questionnaires’, aan buitenlandsche vakvereenigingen gericht, in het hollandsch te
vertalen. Ik mocht voor dit werk een franc per uur in rekening brengen, wat een
fatsoenlijke betaling was. De
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antwoorden kreeg ik weer in het fransch over te zetten. Ook belastte men mij, van
tijd tot tijd, met het excerpeeren van buitenlandsche vakbladen.
Een voldoend inkomen bracht mij dit alles niet op. En ik wilde ook wat anders1
Wat mij aantrok, dat was de journalistiek, en ik probeerde al gauw copy geplaatst te
krijgen in deze of gene krant. Definitief gelùkken deed mij dit pas na een paar jaar,
en het eerste parijsche dagblad, waarin ik, vrij geregeld, bijdragen onder dak kon
brengen, dat was de Matin, toen nog niet heelemaal het poeha-makende ‘Journal de
grande information’ - ‘de grande déformation’, snerpt de onvolprezen Léon Daudet
- dat het sedert dien tijd is geworden. De bureaux van het blad waren in de rue
d'Argentéuil, bij de rue de Rivoli, en de secretaris der redactie, Street, de eenige
persoon waarmee ik te maken had, was een charmant mensch, die deed wat hij kon
om mij te verplichten. De stof die ik voor de Matin, en voor andere bladen, verwerkte,
haalde ik uit de buitenlandsche kranten, die ik, een paar maal in de week, in een groot
café aan de boulevards, ging lezen. De opbrengst van deze, met vier sous per regel
betaalde copy, liep, uit den aard der zaak, nog al uiteen. Daar waren maanden dat ik
niet meer dan 70 of 80 francs, andere waarin ik 200 à 250 francs maakte en mij een
Croesus waande.
In afwachting van dit tijdperk des overvloeds, had ik het, in de jaren 1888 en '89,
soms hard genoeg. Het gebeurde herhaaldelijk, dat, twee of drie dagen achtereen,
mijn vaste plaats onbezet bleef in het goedkoope, kleine restaurant, vlak over mijn
hotel in de rue Saint-Louis-en-l'Ile, waar ik, als ik geld had, het middagmaal gebruikte,
dat mij zelden méér kostte dan een franc of anderhalf. Maar ik was in Parijs, waar
àlles, de honger inbegrepen, mi) dragelijk voorkwam, en waar de armoede, materieel
en moreel, oneindig minder schrijnt dan b.v. in Londen.
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Làng leed ik, overigens, niet aan deze intermittente onthoudingen van spijs en drank.
Want wat ik, in mijn onzekerheid omtrent het: wannéér zal ik kunnen betalen? niet
had durven vragen, dat werd mij op even onverwachte als beminnelijke wijze
aangeboden.
Ik lag, op een namiddag, hongerig en verkleumd, in mijn onverwarmde dakkamer
op mijn bed - qui dort, dine, niet waar? - toen er aan mijn deur werd geklopt, en, op
mijn: ‘Entrez’, de houdster van het restaurant aan den overkant, een groote, blonde
vrouw, met lichtblauwe oogen, naar binnen kwam.
- Ah! vous voilà. On vous croyait mort! Schaamt u zich niet, om op klaarlichten
dag op bed te liggen? Of bent u ziek, dat wij u niet meer zien?
- Non! madaine, ik ben niet ziek... Ik... ik heb het alleen een beetje koud....
- Zóó hebt u het koud? Dat geloof ik bèst! Wie zit er ook bij zoo'n kou zonder
vuur! On n'a pas idée de ça! Waarom hebt u geen vuur aangemaakt? Of kunt u dat
niet? Het is anders niet moeilijk!
- Ja! ik kan het wèl, maar....
- Mais quoi?... Suis-je bête!.... Ik wèd dat u geen geld hebt!
- Oui! c'est vrai. Maar ik verwàcht geld.... over een dag of wat!
- Ah! d'ici quelques jours?... En tot zoo lang zit u dus maar zonder vuur? En u
komt óók maar niet eten!l C'est malin, çal Dus dààrom hebben wij u de laatste dagen
niet gezien? Ik zeg al tegen mijn man: die kleine meneer, aan den overkant, is zeker
ziek, dat wij hem niet meer zien. - Och! wel nee, zegt mijn man, hij zal verhuisd zijn.
- Verhuisd zonder ons goeien dag te zeggen? zeg ik, non! mon ami. Ik denk dat hij
ziek is! - Ga dan maar eens kijken! zegt hij. - J'y vais! zeg ik, et me voilà!.... En nu
gaat u dadelijk opstaan! In dien tijd ga ik naar

Alexander Cohen, In opstand

163
beneden, en ik kom meteen terug om uw vuur aan te maken. Ik zal u een mand hout
boven laten brengen. Et puis vous allez descendre, pour diner! En geen gekheid meer,
hoor! U komt geregeld eten, geld of géén geld, en u betaalt làter, zoodra u kùnt.
- Maar ik weet niet wannéér ik u zal kunnen betalen. Dat kan wel een paar weken
duren!
- Dat hindert niet! Vous payerez quand vous pourrez. Wij vertrouwen u wel!
Ik was een vreemdeling, een vreemdelingetje, zonder ànder bezit dan de kleeren die
ik aan het lijf had en een paar boeken, armoediglijk gehuisvest in een goedkoqp hotel,
waaruit ik ieder uur kon verdwijnen zonder spoor na te laten. Vat had niemand ook
maar voor een centime op mij1 Ik, van mijn kant, zou, in deze omstandigheden, nooit
crediet hebben durven vràgen. Het werd mij aangeboden, òpgelegd zou ik kunnen
zeggen, en men beknorde mij omdat ik het nièt gevraagd had. Het zou niet de eenige
keer zijn, dat ik, op zwart zaad zittend, in Parijs spontane vriendelijkheden van dezen
aard ondervond.
***
En het was in de dagen van Boulanger, van Boulanger die heerschte over de harten
van de meerderheid der Franschen, en die, na in vier of vijf provinciale kiesdistricten
‘geplebisciteerd’ te zijn - zoo noemden het, smalend, zijn deugdzame tegenstanders,
opportunisten en radicalen, die onmiddellijk daarop de kieswet veranderden - op 27
januari 1889 door Parijs tot afgevaardigde werd verkozen.
Getuige van zijn triomf, stond ik op den vluchtheuvel voor de Opéra, toen, tegen
tien uur in den avond, het transparant van de Echo de Paris den uitslag der verkiezing
aankondigde: Boulanger 264-duizend stemmen, Jacques - ‘pauvre Jacques!’,
schreeuwden de krantenventers - 180-duizend!
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Als Boulanger dien avond gewild had, of gedurfd - ik denk dat het hem eerder aan
den wil dan aan den durf heeft ontbroken - dan was hij de meester geweest. Hij
dineerde, met den staf van zijn partij, in het restaurant Durand, place de la Madeleine,
en wachtte daar het resultaat af der verkiezing, die hem door een
honderd-duizendvoudig, als het geloei van den Oceaan klinkend, alles overstemmend
‘Vive Boulanger! A I'Elyséel’ aangekondigd werd.
Naar het Elysée, het verblijf van den bleeken ledepop Carnot, zou de
overweldigende massa van zijn partijgangers hem den weg hebben geëffend, hem
hebben gedràgen, als kaf voor den stormwind alles wegvagend.... indien er sprake
had kunnen zijn van ook maar een schijn van tegenstand. Maar in het weifelende
gemoed van den armen generaal - door de liefde, de liefde voor madame de
Bonnemain, ‘uberwunden schon zur Hälfte’ - vond de gebiedende uitnoodiging:
‘Naar het Elyséel’ geen weerklank, en Boulanger, die, klokslag elf, zonder een haar
op iemands hoofd te krenken, zijn XVIII Brumaire had kunnen hebben, had, om
klokslag middernacht, al zijn kansen op de dictatuur verkeken. Den 28sten januari,
bij het gloren van den dageraad, was het boulangisme dood.
Dat de ‘brav' général’ meer om zijn liefde dan om zijn glorie gaf, dat was van
algemeene bekendheid, en bleek o.a. uit zijn briefwisseling met mevrouw de
Bonnemain, evenals de rest van zijn correspondentie door de regeering onderschept.
De ambtenaar bij Binnenlandsche Zaken, in het bizonder belast met de contrôle over
de epistolaire ontboezemingen van generaal Boulanger - en niet van generaal
Boulanger alléén, maar van al de correspondenties die het ‘cabinet noir’ passeerden,
en, vervolgens, gecopieerd of gephotografeerd, aan de belanghebbenden werden
doorgezonden - dat was Huysmans, de fransche romancier van hollandsche afkomst,
Joris Karl Huysmans.
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‘Raad eens wat ik hier heb! - riep Huysmans, met een bundel papieren zwaaiend,
zijn vriend Gustave Guiches toe, op een namiddag dat Guiches hem een bezoek
kwam brengen op zijn bureau aan het departement.... De afschriften van de
minnebrieven, door dien kinderachtigen lummel van een Boulanger geschreven aan
de vrouw die hij liefheeft, en die misschien op hem àfgestuurd is, om te zorgen dat
hij niet te lastig wordt. Terwijl het volk hem toejuicht, in extase over zijn mooien,
blonden baard, schrijft die onverbeterlijke kostschooljongen dingen in dezen trant:
‘Och! lieveling, als je eens wist hoe al die kinkels mij de keel uithangen - “die kinkels”
dat waren de leden van zijn comité, het Comité National - en hoe ik het land aan hen
heb, omdat zij mij beletten altijd bij jou te zijn, want buiten jou, mon amour, bestaat
er niets ter-wereld voor mij!’
Arme Boulanger] Ik voor mij geloof niet dat mevrouw de Bonnemain op hem was
afgestuurd door den minister van Binnenlandsche Zaken, voorzitter van den
ministerraad, Constans, ofschoon hij - Constans, bedoel ik - tot alles en dus ook tot
deze machiavellistische list in staat was. Maar wat hiervan zij, de ‘onverbeterlijke
kostschooljongen’, zooals de onbarmhartige Huysmans hem, ten-aanhoore van
Guiches, noemde, nam, van zijn kant, de late liefde au sérieux, en zelfs au tragique.
Want toen, in 1891, twee jaar na zijn Hegira - de vlucht van Parijs naar Brussel mevrouw de Bonnemain gestorven was, toen stierf ook, in Boulanger's hart, ‘jedwede
weltlich, eitle Lust,’ en schoot hij zich, op het kerkhof van Ixelles, bij het graf van
zijn vriendin dood.
***
Ik heb generaal Boulanger óók een keer ontmoet, en met hem gesproken. Dat was
in Brussel, in april
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1889, een dag of wat na de zotte vlucht uit Parijs. Een bangmakerij van Constans,
een blùf eigenlijk, was gelùkt. Gewaarschuwd dat hij nog dienzelfden dag gevangen
genomen zou worden - op welke inculpatie? - had de generaal den eerstvolgenden
trein naar Brussel gepakt. Constans' list was geslaagd, en Boulanger's prestige was
naar den drommel.
Ik was dan, in weerwil van mijn verbanning uit België, naar Brussel gereisd, om
Boulanger te spreken, en, zoo mogelijk, aan het spreken te krijgen. Het zou mijn
eerste interview worden.... een uiterst-beknopte geschiedenis.
Ik vond den generaal in een particuliere woning, gehuurd, naar ik meen, door
Ernest Vaughan, destijds administrateur van Rochefort's Intransigeant, later, in de
dagen van Dreyfus, directeur van de Aurore, en, voor een paar jaar, overleden als
directeur van de ‘Quinze-Vingts’, het parijsche hospitaal voor blinden. De kamers,
de corridors, en de trappen van het huis waren vol discuteerende, heftig
gesticuleerende Franschen, die Boulanger naar Brussel waren gevolgd. In het vertrekje
op de eerste verdieping, dat den generaal tot cabinet diende, zag ik verscheidene
leden van het Comité National, waaronder Laguerre, Castelin, den grillig-gebochelden
Naquet, en Francis Laur.... ‘Laur n'est qu'une chimère’, had Jules Jouy - of was het
Louis Marsolleau? .- dichtend van hem getuigd in Lissagaray's anti-boulangistische
Bataille.
- Et vous! monsieur, qu' est-ce que vous désirez de moi? vroeg mij, begrijpelijkerwijze
een beetje ongeduldig, de generaal, toen het mij eindelijk gelukt was tot in zijn
onmiddellijke nabijheid door te dringen. Dringen is het juiste woord!
- Ik zal niet te veel van uw tijd in beslag nemen, mon générall Ik heb u maar één
vraag te stellen,
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déze: ‘Wat is u van plan voor de arbeiders te doen, indien het u gelukt u van het
gezag meester te maken?’
(Vooruit had mij opgedragen hem dàt te vragen.) - Cela, mon amil antwoordde
Boulanger, terwijl hij, met een minzaam gebaar, zijn hand op mijn schouder legde,
cela, mon amil je vous le dirai quand j'y serai.
Dat was alles, en, wèl beschouwd, genoeg ook, al vond ik dat toen nièt. Een wijzer
antwoord dan dit had hij mij niet kunnen geven: ‘Kom mij dat maar eens vragen als
het zoover is!’
Het kwàm zoover niet! Een maand of wat later was zijn partij totaal verloopen,
en zaten de opportunisto -radicalen, die een bangen tijd doorleefd hadden, weer vaster
dan ooit in het zadel. Door Boulanger's zelfmoord, op 30 september 1891, verdween
nog slechts een schim.
Arme, zwakke Boulanger, die, een korten tijd, de belichaming was geweest van
de verbittering der Franschen over de provocaties en de vernederingen, die hun land,
sedert den oorlog van 1870, van den kant van Duitschland had ondergaan.
Hoe heb ik, in 's hemelsnaam, anti-boulangist kunnen zijn?
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Hoofdstuk XII
Op de Tentoonstelling - Ik ontvang javanen in een salon Louis XV - Barnum
Bernard en zijn associés - Ik stuur getuigen aan Johan de Meester - Ik
krijg bijna een marxistisch schoonvader- Afgesprongen huwelijksplannen
- Tien francs korting op de prijs van een broek - Het Internationale
Socialistische Congres - Von Vollmar verschijnt met het IJzeren kruis Louise Michel - Opstand en Revolutie - Ik ontmoet Aristide Briand - Van
revolutionnair ‘grèvegénéraliste’ tot voorzitter van den ministerraad Uitgestelde wijsgeerige uiteenzetting - Geschiedenis van een interview

De zomer van 1889 zag mij op de Tentoonstelling, als vertegenwoordiger van een
huis in gebeeldhouwde meubelen. Het was een gemakkelijk baantje, een sinecure
bijna - trouwens maar met 150 francs in de maand betaald - en dat mij vrijen tijd
genoeg liet voor andere, mij meer interesseerende bezigheden. Ik schreef mijn
virulent-oproerige brieven voor Recht voor Allen in een weelderigen salon Louis
XV, waarvan ik, het zal wel nauwelijks noodig zijn dit te vermelden, geen stuk
verkocht, en waar ik, tot heftige ontstemming van mijn patroon, die, zei hij, zijn
kostbare installatie niet voor ‘wilden’ bestemd had, nu en dan bezoek ontving van
het gezelschap
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Javanen, mannen en vrouwen, dat op de Esplanade des Invalides danste en musiceerde.
Ik was in de gelegenheid geweest deze menschen een kleinen dienst te bewijzen.
Slecht gevoed, erbarmelijk gehuisvest, onvoldoende gekleed voor het klimaat,
ongeregeld betaald, kortom: tot op het gebeente uitgezogen door hun barnum, een
Belg, die Bernard heette, en door zijn associés, een paar hollandsche heeren Wolff,
èn op den miserabelen koop toe, ruw bejegend en bedreigd wanneer zij, schuchter
door hun hulpeloosheid in de groote, vreemde stad, zich ook maar het geringste
protest veroorloofden, hadden de stumpers zich bij mij beklaagd, toen ik, na een van
hun voorstellingen bijgewopnd te hebben, hen in het maleisch aansprak. Ik schreef
een stukje over het geval in een paar parijsche kranten, bracht ook den
directeur-generaal der Tentoonstelling, per brief, op de hoogte, en was gelukkig
genoeg een eind te maken aan het schandaal, naar aanleiding waarvan ik in contact
kwam, in indirect contact, met Johan de Meester, op dat tijdstip parijsch correspondent
van het Handelslad. Barnum Bernard en zijn Wolven, die, zooals van zelf spreekt,
met geen lètter op mijn stukken in de parijsche pers hadden gereageerd, namen de
Meester in den arm, om mij, door bemiddeling van zijn krant, in Holland te
bezwadderen. Zij maakten hem wijs, en hij, die mij niet kende, was lichtvaardig
genoeg om dit lasterpraatje in een van zijn brieven over de Tentoonstelling te lasschen,
dat mijn optreden tegen hen het gevolg was geweest van een teleurstelling. Ik had,
namelijk, gepoogd den impresario geld af te persen, in betaling, a priori, van door
mij in de parijsche bladen te schrijven dithyrambische artikels over hemzelf en zijn
onderneming, en op Bernard's verontwaardigde weigering had ik toen stukken
gepubliceerd van lijnrecht-tegen-overgestelde strekking. Zoo wàs ik!
Ik làs het Handelislad niet, en daar verliepen dus
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een dag of wat voor dat ik, door een mij uit Holland toegezonden uitknipsel, de
Meesters artikel onder de oogen kreeg. En het duurde wéér een paar dagen, voor dat
het mij gelukte zijn adres, in de rue Saint- Quentin, bij het gare du Nord, geloof ik,
uit te visschen. Zoodra ik dit adres had, stuurde ik de Meester twee van mijn vrienden,
den Rus Stackelberg, en Ferroul, socialistisch afgevaardigde voor Narbonne, op het
dak, in de hoedanigheid van getuigen, en met de opdracht van hem te eischen: hetzij
een onmiddellijke en volledige herroeping van zijn aantijgingen in het Handelsblad,
hetzij een genoegdoening door de wapenen. Tot mijn satisfactie koos hij het éérste:
‘Je rétracte, je rétracte!’ En achtenveertig uur later had ik het nummer van het
Handelsblad, de herroeping van het lasterpraatje inhoudend, in mijn bezit.
Of de Meester de Bernards en de Wolven, die hem misleid, tot een werktuig van
hun wrok verlaagd, en, per slot van rekening, belachelijk gemaakt hadden, bizonder
vriendelijk gezind bleef, dat betwijfel ik. Wat mij aangaat, ik heb hem nooit ontmoet.
Maar wij hebben, later, een enkelen keer met elkander gecorrespondeerd. Zijn brieven,
die hem, gegeven het tusschen hem en mij voorgevallene, tot eer strekten, getuigden
van waardeering voor mijn werk, en voor mijn temperament.... ‘Moed, ja dat is het
wat ik altijd in U bewonderd heb.’ En in een van zijn boeken schreef hij déze opdracht:
‘Aan A.C., den etc. etc.... den m o e d i g e , aangeboden in hooge achting.’
***
Nog vóór den afloop van de Tentoonstelling kon ik mijn gebeeldhouwde meubels,
mijn salon Louis XV, vaarwel zeggen, en mijn vrijheid hernemen. Want in september
1889 was ik 25 jaar geworden, een voor mij dààrom heugelijke gebeurtenis, omdat
zij het eind moest beteekenen, voor een tijd lang ten-minste,

Alexander Cohen, In opstand

171
van mijn chronische schraalheid-bij-kas. Een van mijn oudooms, een broer van mijn
rotterdamschen grootvader, had mij namelijk een legaat vermaakt van vijfduizend
gulden, vrij van successierechten, mij, zoodra ik den leeftijd van 25 jaar bereikt zou
hebben, uit te keeren door de Hoogmogende Heeren Administrateurs van Nederlands
Wèrkelijke Schuld, tenzij ik mij ‘door wangedrag, te beslissen door een familieraad,
had bezoedeld, in welk geval het legaat op dezelfde voorwaarden overging op den
broeder die hem (mij) in jaren opvolgde.’
Ik weet niet òf de familieraad bijeengetrommeld werd, en mij smetteloos bevond,
òf dat men in mijn avontuyen en buitensporigheden geen àànleiding had gezien tot
het bijeenroepen van dit college. Wat hiervan zij, de vijfduizend gulden van den
voortreffelijken oom Mannes vielen mij toe, en nièt aan August Cato Ferdinand.
De questie was nu alleen nog maar, hoe ik het geld in hànden zou krijgen. Het zèlf
gaan halen was niet mogelijk. Wel had ik de een of andere bank met de opzending
kunnen belasten. Maar de gelegenheid was nu daar, vond ik, om mijn vader een
verzetje te gunnen, en hem naar Parijs te laten komen, waar hij nooit geweest was.
Zijn zeldzame uitvluchten hadden hem nooit verder gebracht dan Brussel, waar hij,
jaren geleden, met neef Jozef, een broer van neef Tobie, den sergeant-majoor, en
zijn gewone partner bij het ‘zesenzestig’ - spel, een onvergetelijke week had
doorgebracht. Nièt dat ik onweerstaanbaar naar hem verlangde, zooals het hijgend
hert, de jacht ontkomen, naar de koele waterstroomen. Dat niet! Maar mijn wrok
tegen hem was al lang verdampt, en hij was, après tout, toch óók maar een arm
mensch, dat niet veel plezier in zijn leven had gehad. Kortom, ik machtigde hem het
legaat van oom Mannes voor mij in ontvangst te nemen, en in october kwam hij naar
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Parijs, om daar een dag of acht mijn gast te zijn. Ik had, op dat tijdstip, mijn schamel
dakkamertje in de rue Saint-Louis-en-l'Ile al een poos verlaten, en ik woonde in een
prettig hotel, rue des Dames, in de wijk Batignolles, waar ik een kamer voor hem
huurde. Hij zag er bedrukt uit, en vertelde mij al gauw de reden van zijn bezorgdheid.
Zijn zaken gingen niet goed, hij zat in verlegenheid, kortom, hij had dringend behoefte
aan vierduizend gulden, en hij vroeg mij, die nu tòch ‘geld’ had, om hem dit bedrag
te leenen. Ronduit gezegd, had ik daar niet veel zin in, en als ik had kunnen
-vermoeden dat hij mij pardoes aan boord zou komen met het verzoek, hem, voor
onbepaalden tijd, vier-vijfden van de lang-verbeide erfenis af te staan, dan zou ik
mij wèl hebben gewacht hem te belasten met het in ontvangst nemen daarvan. Want
ik had allerlei plannenl Ik wilde meubels koopen, mij een interieur naar mijn smaak
inrichten, en.... trouwen. Om den lezer niet langer dan noodig in spanning te laten:
ik liet mijn vader 3700 gulden houden - bedrag dat hij mij, bij gedeelten, in den tijd
van een jaar of drie teruggaf - en besteedde de mij resteerende 1300 gulden volgens
program.... na schràpping van het artikel Matrimonium.
De goden waren mij, door bemiddeling alweer van mijn argeloozen vader, nôgmaals
genadig geweest, en aan mijn in rook opgegane huwelijksplannen herinnerde mij
weldra alléén nog maar de pantalon, door mijn ex-toekomstigen schoonvader, een
marxistisch kleermaker, voor mij vervaardigd. Ik had, bij kennissen aan huis, zijn
aanvallig dochtertje ontmoet, en mij, om mij toegang te verschaffen tot haar
familiekring, een broek laten aanmeten door haar papa, een fanatiek verkondiger van
het orthodox-marxistische Evangelium, en trouw discipel van Jules Guesde. De
pantalon zou dertig francs kosten, overeengekomen prijs. Maar toen ik, in den loop
van mijn derde of
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vierde bezoek om te pàssen - de oude heer werkte niet vlug, en verbraste het grootste
deel van zijn tijd met propaganda-maken - papa Toussel ter-zijde nam, en hem
toefluisterde dat ik een welgevallig oog had op zijn, in een anderen hoek van het
vertrek hevig blozend, want met een heet strijkijzer langs haar wang manoeuvreerend
dochtertje, toen werd het schoonvaderlijk- onbaatzuchtige hart op staanden voet in
hem wakker, en riep hij mij, terwijl hij mij aan zijn vest drukte, met donderende
stem, toe: ‘Ohl mais alors, citoyen, les conditions ne sont plus les mêmes. Ce sera
vingt francs au lieu de trente, pour le pantalon!’
Mijn vaders penarie, en mijn èigen daaruit voort-vloeiendege deloosheid, deden
mijn huwelijk àfspringen, en ik ontkwam, op deze manier, aan het niet te
onderschatten gevaar van, door teedere, maar niettemin knellende banden, aan het
marxisme geketend te worden. Wat den pantalon aangaat, misschien had ik papa
Toussel de io francs korting, die hij mij, in zijn blijde ontroering over mijn aanzoek,
verleend had, moeten rembourseeren. Maar de broek was wèrkelijk van inferieure
qualiteit, en met 20 francs ruim betaald. Ik heb dan ook, een tijd lang, de leelijke
gedachte niet van mij àf kunnen zetten, dat mijn gewezen-toekomstige schoonvader
mij aanvankelijk 10 francs had overvraagd, om den snooden bourgeois, dien hij in
mij meende te zien, op zijn verondersteld-gevoeligste plek: zijn beurs, te treffen.
Werd niet de strijd gevoerd tegen Troon, Beurs en Altaar?
Nul een bourgeois was ik allerminst. Maar ook geen sociaal-democraatl O! hemel,
neen. En als ik, wat nièt het geval was, mij ooit aangetrokken had gevoeld tot de
marxistische Confessie, dan zou het Internationale Socialistische Congres van 1889,
dat ik als ‘observateur’ bijwoonde, mij radicaal van deze neiging hebben genezen.
Liebknecht, Bebel en Singer,

Alexander Cohen, In opstand

174
de frinitaire korporaals-stokkenknecht der Reichs- deutsche, panbismarxistische
‘Mutterpartei’ - hun kameraad, von Vollmar, die, als beiersch officier, aan den oorlog
van 1870-'71 deelgenomen, en misschien meegedaan had aan de beschieting van
Parijs, verscheen op het Congres, met, op de loyaal-internationalistische borst, het
Ijzeren Kruis dat hij in dezen veldtocht had verdiend! - Singer, Bebel en Liebknecht
speelden er de eerste viool, en hamerden er, gesteund door hun huurlingen en
trawanten van àndere nationaliteiten, alle oppositie neer, zooals zij dat, in het vervolg,
ook op de andere internationale congressen: in Brussel (1891), in Zürich (1893), in
Londen (1896), en in Amsterdam zouden doen.
Afkeerig van de socialisten om hun heerschzucht, hun korporalisme, hun sectarisme,
hun negatie van alle persoonlijkheid, hun conceptie van den mensch als een uit den
gemeenschappelijken voederbak zich volvretend kuddedier, hun grof materialisme,
hun ondoordringbaarheid voor alle abstracte schoonheid en voor alle aesthetiek - ik
heb Jules Guesde, den harigen, franschen profeet van den nòg hariger duitschen god
Marx, hooren verkondigen, met zijn krassende stem: ‘L'Art? Qu'est-ce que c'est que
ça? Nous n'avons pas besoin d'art! La question sociale est une question de ventre et
de sous-ventre! De Kunst? Wat is dat? Wij hebben geen kunst nóódigl Het sociale
vraagstuk is een zaak die alleen den buik en den ònderbuik betreft!’ - afkeerig, zeg
ik, van de socialisten, voel ik mij hoe langer hoe sterker aangetrokken tot het
anarchisme. Nièt dat ik met de belijders van deze philosophie dikwijls in aanraking
kom! Ik geloof niet dat ik, in al de jaren van mijn ‘acratisme’, er tièn persoonlijk heb
gekend, wat men noemt gekènd, of met meer dan vijf op vertrouwelijken voet heb
verkeerd. Want ik ben schuw van aard,
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en ook heb ik mij altijd sterker geïnteresseerd voor de theorieën die mij behaagden,
dan voor de vaak decevante verkondigers daarvan. In dezelfde richting: ik heb zoo
goed als nooit getracht kennis te maken met den schepper van een kunstwerk, litterair
of plastisch, dat mij in het hart gegrepen of in de ziel gebrand had. Want de kunstenaar
staat zelden bòven, en meestal benéden zijn creaties! En waarom zich dan blootstellen
aan de bitterheid van een ontgoocheling?
Vergaderingen bezoek ik weinig. Het genre ‘redenaar’ is mij een gruwel. Waar ik
méér belang in stel, dat zijn de revolutionnaire manifestaties op den openbaren weg,
die hier, in Parijs, de aantrekkelijkheid van het verbodene hebben. Niets is mij ooit
belachelijler voorgekomen dan de door politieagenten voorafgegane, in het gelid
gehouden, ingedijkte, revolutionnaire betoogingen: socialistische, communistische,
e.d., zooals men die in Engeland en in Holland ziet, en, sedert de
reepoebliekaniesaatsioon en de deemookraatiesaatsioon, ook in Duitschland. Spreek
mij van manifestaties zooals die van 8 augustus 1888 - de eerste die ik in Parijs
bijwoonde - waar veertigduizend stakende aardewerkers, hun schop of hun houweel
op den schouder, den ex-generaal der Commune, Emile Eudes, naar zijn laatste
rustplaats, op het kerkhof Père-Lachaise begeleidden, in weerwil van de politie,
waarmee zij een paar keer slaags raakten. En van de begrafenis van dien anderen
communard, Félix Pyat, een maand of wat later, in een even opstandige atmosfeer.
Zeker! zeker! van Sirius uit gezien beteekenden deze betoogingen niet veel. Nièts
trouwens heeft iets te beteekenen van Sirius uit aanschouwd! Maar deze
ter-aarde-bestellingen van Emile Eudes, en van Félix Pyat, waren mooi, mooier dan
den helden, den dooden helden van het feest, alles wèl overwogen toekwam. Dit,
voornimelijk, wat den kwast Pyat betreft!
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De eerste bekende anarchist dien ik ontmoette was Elisée Reclus, die, destijds, in
Sèvres woonde, in een klein huisje, rue des Fontaines. Ik had Domela Nieuwenhuis,
die hem een bezoek was gaan brengen, vergezeld. Dit was, geloof ik, in het jaar 189o,
eenige maanden na het Internationale Socialistische Congres. Het viel mij) p dat
Nieuwenhuis, zèlf nog sociaal- democraat, en dus, in theorie, Reclus' tegenstander,
het met onzen gastheer heel wat beter kon vinden dan met de schoolmeesterachtige,
aanmatigende, vroede vaderen der sociaal-democratie, de Liebknechts, Bebels en
Singers. En ik kreeg, later, den indruk, dat de van alle sectarisme vrije, voor elke
te-goeder-trouwe argumentatie toegankelijke en ontvankelijke beminnelijkheid van
mannen als Reclus en Kropotkine, om deze twéé alleen te noemen, voor een goed
deel heeft bijgedragen om van den, in den grond vrijzinnigen, en, nog eens,
onbaatzuchtigen Domela Nieuwenhuis, den anarchist te maken die hij weldra zijn
zou.
Louise Michel zag ik, en hoorde ik, voor het eerst op de begraafplaats
Père-Lachaise, bij een anarchistische manifestatie aan den z.g.n. ‘Mur des Fédérés’,
waartegen, in mei 1871, na de nederlaag der Commune, honderden van
overwonnelingen, daar bijeengedreven door de soldaten der ‘Orde’ - de Orde heette,
op dat oogenblik, Adolphe Thiers, en nooit droeg zij vervloekter naam, noch had zij
hideuzer vorm dan die van dezen afgrijselijken, bloeddorstigen dwerg - zonder vorm
van proces werden neergeschoten. Haar sobere, eentonige welsprekendheid behoorde
tot het zeldzame, verheven soort, dat, volgens de definitie van Marmontel, een gave
is en niet tot kûùnst werd. Uit haar mond sprak de geest zèlf van de revolutie, neenl
van den Opstand. Het onderscheid is groot! De revolutie, de omwenteling, voltrekt
zich binnen beperkte grenzen van tijd en ruimte, en haar werking verloopt, en smoort,
zooals uitgewoede, uitgeputte

Alexander Cohen, In opstand

177
golven op een drassig strand. De Opstand is eeuwig en oneindig. De revolutie zòekt
en vindt haar temmer. De Opstand is onbedwingbaar. De revolutie brengt andere,
sòmtijds nieuwe, gewóónlijk meedogenloozer, want nog niet verzadigde, meesters
aan het bewind. De Opstand koestert en aanvaardt geen heer. De revolutie is een
maakwerk, de Opstand een element. De revolutie is collectief, £n, ook om haar
èinddoel: heerschen en verdrukken, van laag allooi. De Opstand is individueel,
onbaatzuchtig en verheven.
Louise Michel, dat was de Opstandl In de middeneeuwen zou zij een heilige zijn
geweest. Zij leefde van nièts - van honderd francs in de maand, een lijfrente, die
Henri Rochefort, na de Commune een poos haar mede-gedeporteerde in
Nieuw-Caledonië, haar verzekerd had, en haar, tot het eind toe, deed uitkeeren, in
weerwil van zijn fel anti-anarchistische opvattingen - en zij zag nog kans om van dit
niets het grootste gedeelte weg te geven aan nog armer dan zij-zèlve was. Nooit heeft
daar iemand onverwrikbaarder geloofd aan de goedheid, aan den adel van den mensch,
van àlle menschen, dan Louise Michel, en ook nooit is daar sterveling op
meedogenloozer wijze bedrogen en uitgebuit dan zij.... ‘Mais nonl mais non! - wierp
zij mij tegen, toen ik haar, in den loop van haar en mijn londensche ballingschap, de
oogen poogde te openen voor haar cynische, hartelooze exploitatie door sommige
“kameraden”, die de in en van illusies levende oude vrouw, in den barren, londenschen
winter, meetroonden naar allerlei vergaderingen “voor de propaganda”, waarvan zij
de opbrengst, tot den laatsten farthing, in hun zak staken - mais non! mais non! Vous
vous trompez! Het zijn allemaal beste jongens, vol toewijding voor de zaak!’
Nobele, kinderlijke Louise Michell Een van de weinigen in de ‘beweging’, aan
wie àlles groot en moedig was. En schoon! Tot haar leelijkheid toe!
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Nu en dan voerden mijn schreden mij naar de rue Mouffetard, een voor het grootste
gedeelte door Italianen bewoonde, onoogelijke straat in de slechtbefaamde wijk van
denzelfden naam, waar, op no. 140, het redactie-bureau was van Le Révolté - later
La Révolte, en nòg later Les Temps Nouveaux - destijds de eenige fransche
anarchistische krant van beteekenis. Het was een oud, verwaarloosd huurhuis, vol
rumoer van schreeuwende kinderen. Een slecht verlichte, wrakke trap leidde naar de
ruime, schuinafgeschoten, armoedige dakkamer, waar Jean Grave, de redacteur van
het blad, gehuld in zijn eeuwige, zwarte letterzetters-blouse, en met den rug naar een
roestig potkacheltje, aan een groote, met kranten en brochures overladen tafel zat te
werken. Grave was een rustig man, en een doctrinair, zijn tegenstanders in den schoot
der anarchistische Kerk zeiden: een paus. Hij was, verder, een fatsoenlijk man, een
overtuigd man, en straatarm. Onder zijn geregelde medewerkers telde hij Reclus en
Kropotkine, en, onder zijn periodieke bezoekers, de suppoosten van het Gezag, anders
gezegd de politie. Na elke anarchistische manifestatie, na elken anarchistischen
aanslag, kwamen de sbirren der Republiek huiszoeking houden op 140 rue Mouffetard,
snuffelend naar dynamiet. Hun buit - met leege handen gingen zij zelden heen! bestond gewoonlijk uit een paar pakjes vlugschriften, een handvol brieven van
compagnons, en de lijsten der abonnés van het blad. Van tijd tot tijd namen zij Grave
zèlf mee, die, in de meeste gevallen, door den rechter van instructie in vrijheid werd
gesteld. Het gebeurde ook dat men hem hield, opsloot en veroordeelde. Zijn boek:
La Société mourante et l'Anarchie, bracht hem twee jaar op. In het befaamde ‘Procès
des Trente’ - zoo geheeten naar het aantal der beklaagden: dertig, waaronder ook ik
behoorde - werd hij vrijgesproken.
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Het was, meen ik mij te herinneren, op het redactie- bureau van La Révolte, dat ik
kennis maakte met Frédéric Stackelberg. Stackelberg, afstammeling en stamhouder
van baltische baronnen, en Rus van geboorte, was op zijn achttiende of twintigste
jaar het vaderlijke huis en Rusland ontvlucht, om in Frankrijk een vrijer lucht te gaan
inademen. Blanquiste, d.w.z. aanhanger van de theorieën van Auguste Blanqui, eerder
dan anarchist, maar met sympathieën voor de anarchistische beweging - behalve in
tijden van dynamiet-aanslagen, waarvan hij geen voorstander was - leefde hij, in
Parijs, van het jaargeld, hem uitgekeerd door zijn vader, en, na diens dood, van de
opbrengst van het door hem geërfde eilandje Worms, ten Noorden van de golf van
Riga gelegen, en door den russischen Staat, na jarenlange onderhandelingen, van
hem gekocht. Stackelberg en ik, die dicht bij elkaar woonden, werden spoedig
bevriend, en daar ging weldra geen week voorbij, zonder dat ik een paar maal zijn
en zijn vrouws gast was. Hij had relaties in verschillende politieke kringen, en het
was ten-zijnen huize, en, somtijds, aan zijn tafel, dat ik in vluchtige aanraking kwam
met allerlei personnages - met Millerand, Pichon, en Briand, o.a. - waarvan enkelen,
later, een min of meer belangrijke rol zouden spelen in de lotgevallen der derde
Republiek.
***
- Mon amil je vous présente le citoyen Briand. In deze banale termen stelde
Stackelberg, op een namiddag van het jaar 1890, of 1891, mij den toekomstigen,
onafzètbaren want door de internationale ‘Haute Finance’, een geprostitueerde pers,
en de grenzenlooze lafheid van zijn mede-ministers en premiers - Poincard, die hem
haat, hem veracht, maar zijn intriges vreesde, vóóraan1 - op zijn post gehandhaafden
minister van Buitenlandsche Zaken voor, den

Alexander Cohen, In opstand

180
man van Locarno, van Thoiry, van ongetèlde diplomatieke échecs, risée en speelbal
van al wat aanspraak kan maken op den naam van Staatsman, van Stresemann in de
eerste plaats; den avonturier van lage afkomst - laag in den zin van verichtelijk zonder één ander ‘idee’ dan dit, een idee-fixe: zijn eigen onmisbaarheid voor het heil
der wereld; den even onuitputtelijken als hollen rhetor van Genève, wiens ‘politiek’,
precipitaat van grootheidswaan, van gewetenloosheid, van gemakzucht, van
allesomvattende onwetendheid, aan Frankrijk en aan Europa, zijn ‘Pan-Europa’ ‘panl pan!-Europe’ = pief! paf!-Europa, persifleert, tragisch en profetisch, Léon
Daudet - aanstonds méér bloed zal kosten dan er, tusschen 3 augustus 1914 en 11
november 1918, in de een-en-vijftig maanden van den Wereldoorlog is vergoten.
Vóór mij, op de met groen leer overtrokken sofa, zat, zwijgend een cigarette, zijn
eeuwige cigarette rookend, in nonchalante houding, een heerschap van een jaar of
dertig, met blinkend-gepommadeerd, zwart haar, een dikken, zwarten hangknevel,
en het algemeene voorkomen van een agent der geheime politie in zijn zondagsche
confectiepak. Opmerkelijks, behalve dàt, was er niets aan den, toen nog vrijwel
onbekenden, socialistischen advocaat, agitator en journalist, medewerker, en,
vervolgens, directeur van het radicale, later socialistische, maar altijd ordinaire
dagblad La Lanterne. En gedistingeerds nog minder dan niets!
Ik wisselde een paar woorden met mijn medebezoeker, die, een oogenblik later,
heenging, terwijl ik bleef.
***
Twintig jaar na dato - ik doe, met de mij eigen willekeur, en ook omdat de al aardig
naar den achter-
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grond gedrongen, kindsche grijsaard, die van neen schudt en niet héén wil, aanstonds
definitief van het tooneel zal zijn verdwenen en dan het spreken over hem geen zin
meer zal hebben - ik doe, zeg ik, weer een sprong vooruit.... twintig jaar na dato,
eind november 1910, zit ik opnièuw tegenover Aristide Briand, die, in den
tusschentijd, bevordering heeft gemaakt. Hij is nu voorzitter van den ministerraad,
en het is op de place Beauvau, aan Binnenlandsche Zaken, zijn departement, dat hij
mij, in mijn hoedanigheid van correspondent van de Telegraaf, ontvangt.
Het idee om hem te spreken te krijgen, was, kort van te voren, bij mij opgekomen,
gedurende de memorabele Kamerzitting, in den loop waarvan hij zich, bij de
beantwoording van een interpellatie over de algemeene spoorwegstaking, had laten
ontvallen, dat hij, in geval van internationale verwikkelingen - zijn bedoeling was,
onmiskenbaar: in een periode van spanning tusschen Frankrijk en Duitschland, zooals
tentijde van het incident met de deserteurs van Casablanca, in 1908 - een staking van
deze soort en van dezen omvang zou onderdrukken ‘ook met ònwettige middelen’.
(Tusschen haakjes: hij had daar volkomen gelijk aan, en door het te zèggen had hij
blijk gegeven van moed. Maar het conflict zou misschien niet zijn ùitgebroken, als
Briand, ex-aanpreeker van de algemeene, revolutionnaire werkstaking, niet aan het
bewind was geweestl) Het hierop volgende tumult bracht mij op de gedachte, Briand
om een uitlegging te gaan vragen van de evolutie, die, in weinige jaren, van den
‘grèvegénéraliste’, revolutionnair en antipatriot die hij wàs - of gevèinsd had te zijn
- den maatschappelijken behouder gemaakt had, die hij was geworden.... of ùithing.
Het idee van een dergelijke explicatie kon, onderstelde ik, niet anders dan verleidelijk
zijn voor den verwoed aangevallen ‘renegaat’, verguisd door de renegaten van morgen.
Nièt, redeneerde ik, dat hij
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bij voorkeur een bùitenlandsch blad met zijn ontboezemingen zou willen begunstigen.
Maar de telegrafische agentschappen zouden wel zorgen dat deze nieuwe ‘Confessions
d'un enfant du siëcle’ onder de oogen kwamen ook van het fransche publiek, waartoe
hij zich, buiten het Parlement òm, bezwaarlijk direct kon richten.
In het cabinet van den premier.
Briand maakt een uitnoodigend gebaar in de richting van een fauteuil tegenover
den zijnen.
- Asseyez-vous!
Ik ga zitten, zeg niets, en wacht tot hij begint. Wat een oogenblik duurt. En dan:
- U komt voor een interview?
- Ma foi! oui, meneer de voorzitter.
Hij schudt het hoofd:
- Onmogelijk!
- Hoe dat, onmogelijk? U wist immers....
- Dat u voor een interview zoudt komen? Geen sprake van l Ik dacht dat u mij het
een of ander concreets woudt vragen, een inlichting, bepaalde inlichtingen omtrent
de algemeene politiek der regeering.
- Daarvoor zou het niet noodig zijn geweest u om een particulier onderhoud te
verzoeken.... Dan zou ik zóó maar zijn gekomen, den een of anderen avond, op het
uur dat u gewoonlijk de pers te-woord staat.
- Wat zoudt u dan eigenlijk van mij willen weten? Il est bien entendu que je ne
veux pas d'interview! Als men daar eenmaal mee begint, dan is er geen ophouden
aan.
- Dat hangt foch wel een beetje van u zèlf af, mijnheer de voorzitterl argumenteer
ik, om hem te overtuigen dat mijn interview geen precedent behoeft te worden.
- Enfin! wat wilt u van mij weten?
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- Voicil.... Ik ben u niet lastig komen vallen om u een aantal banale vragen te stellen,
waarop u niet anders zoudt kunnen antwoorden dan met onbeteekenende
algemeenheden. Wat ik van u zou willen weten, is, misschien, een beetje moeilijk
te zeggen.... Allons-yl U bent een veelbesproken, de méést-besprokene, misschien,
van alle staatslieden van den tegenwoordigen tijd. U wordt, in Frankrijk en in het
buitenland, geprezen door de eenen, en, door de anderen, met buitengewone felheid
aangevallen. Ik zelf, en ik stà er op u dit te zeggen, heb u herhaaldelijk bestreden in
het door mij vertegenwoordigde blad. Maar waar u, mijns inziens, gelijk hadt, daar
heb ik dat óók gezegd..., Ehi bien, het komt mij onwaarschijnlijk voor, dat u.... dat
de wensch nooit bij u is opgekomen, het verlàngen, om u te expliceeren, uwe evolutie
op te helderen, de overwegingen uiteen te zetten, die u, aan de regeering zijnde, doen
spreken en handelen in ongeveer-volstrekte tegenstelling met uwe opvattingen van
voorheen.
Oefl het is er ùit.
Ik wacht op de uitwerking van mijn woorden. Zal hij, door middel van het
electrische schelknopje op zijn bureau, den eerst-aanwezenden suppoost ontbieden,
en hem gelasten: ‘Huissier! reconduisez monsieur’? Zal hij òp gaan staan, om mij
aan het verstand te brengen dat de audiëntie afgeloopen is?
Het een noch het ander! Hij gooit het bovenlijf achterover, en de armen in de lucht.
Wat geen verontwaardiging beteekent, maar een gegesticuleerd: ‘Hoe kan een mensch
zulke onnoozele vragen doen?’
Ik laat hem den tijd niet deze gedachte te formuleeren, en poog hem aan den haak
te slaan door deze opmerking:
- Uw onmiddellijke voorganger als president van den ministerraad, meneer
Clemenceau, heeft het antwoord trouwens al eens gegeven, in een uitroep aan
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het adres van Jaurès: ‘Als men aan de regeering is, dan ziet men de dingen héél anders
dan wanneer men deel uitmaakt van de oppositie!’
Dezen keer ‘bijt’ hij:
- Maar dat spreekt van zèlf! C'est élémentaire, cela! Het is een banaliteit, die u mij
wilt laten formu- leeren! Het is een truïsme, een waarheid als een koe, te zeggen,
dat, wanneer men aan de regeering is, en de verantwoordelijkheid draagt van het
gezag, dat men dan de dingen in een héél ander daglicht ziet. C'est tout naturel, cela!
- Zeker! in dezen beknopten vorm heeft het veel van een truïsme, zooals u zegt.
Maar ùitgelegd, gecommenteerd, zou het heel belangwekkend kunnen worden. Dat
hangt af van den persoon, die de uitlegging gééft. In het tegenwoordige geval van ü,
meneer de president, indien u mij het interview toestaat waarom ik u verzocht heb....
Ik denk niet dat het oordeel van het buitenland u onverschillig is!
Hij schudt, ontkennend, het hoofd. Gebaar, spontaner en oprechter dan één van
de myriaden woorde, nu, sedert ruim veertig jaar, in het openbaar door hem
uitgesproken. Want nooit was een staatsman belachelijker gevoelig voor het oordeel,
en den lòf, van het bùitenland, dan deze ‘commediante, tragediante’, die, met
volkomen veronachtzaming van de belangen, de levensbelangen, van het éigen land,
te Genève hunkert en hengelt naar de toejuichingen van Finland, van Honduras, van
Monaco, van Kamchatka, van Urk, van Costa-Rica, van Vuurland,-van Ingermanland,
van Andorra, van Patagonië, van IJsland, van Chili, van Siam, van Liberia, van
Moresnet, van San Marino, van Macao, van Groenland, van Thibet.... Dames en
Heeren! ik spreek hier in den naam van vijftig volken. Zoolang Ik er zal zijn, komt
er géén oorlog! Dat kunt u van Mij op een briefje krijgen! La Paix, messieurs dames,
c'est Moi!
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Maar laat mij den draad van mijn verhaal, het relaas van mijn onderhoud met Briand,
in november 1910, weer opvatten.
Ik vervolg:
- Aan uw voorgangers, de heeren Combes en Clemenceau, heeft men verweten,
dat zij, somtijds, een triplicistische krant, de weensche Neue Freie Presse, tot
confident namen. Ik stel de kolommen van een, in een onzijdig land verschijnend
blad tot uw beschikking.
- Maar wat u van mij wilt weten, dat kunt u vinden in de uiteenzettingen, die ik,
een jaar of vier geleden, in antwoord op jaurès' aanvallen tegen mij, geformuleerd
heb.
- U waart, destijds, nog geen voorzitter van den ministerraad. En bovendien zou
het heel wat interessanter zijn uw tegenw66rdige ophelderingen te vernemen. Daar
is, in den tusschentijd, zoo véél gebeurd!
Hij zwijgt een oogenblik, denkt na. In zijn matten blik meen ik iets te lezen als:
‘Het idee is niet slècht! Ik kan, après tout, zeggen wat ik verkiesl’
Zijn besluiteloosheid is, om zoo te zeggen, zichtbaar. Zij blijkt, overigens, uit het
heele geschiedenisje van mijn onderhoud met hem. Hij wist dat ik voor een interview
kwam, en kende, van te voren, den aard der vragen die ik hem wilde stellen. Tot den
tusschenpersoon, een intiem vriend van hèm, een kennis van mij, die hem mijn
verzoek had overgebracht en het schema van het door mij gewenschte interview
uiteengezet, had hij, met een beslistheid die den ander verraste, gezegd: ,,Eh! bien,
c'est entendu. Diteslui que je le verrail" Maar nu ik hier tegenover hem zat, was hij
alweer in een andere dispositie, en veinsde hij zich niets te herinneren van de
onderhandelingen en van de afspraak die mij hierheen hadden gebracht. Het liefst
had hij mij dadelijk weer zien weggaan, na zijn verzekering dat hij van een interview
niet wilde weten. Maar mijn argumentatie, de indruk, misschien

Alexander Cohen, In opstand

186
ook, dat hij géén vriend en bewonderaar, maar ook zéker geen ‘traduttore, traditore’
voor zich zag, hadden hem weer doen aarzelen.
Hij rijst half uit zijn fauteuil op, bedenkt zich, gaat weer zitten, en zegt:
- Ik kan u dat alles niet vertellen in een onderhoud van enkele minuten. Want wat
u van mij verlangt, dat is een heele wijsgeerige uiteenzetting, tout un exposé
philosophique! Daar heb ik op het oogenblik geen tijd voor (hij wijst, met den duim
over zijn schouder, in de richting van de antichambre) met al die députés en die
delegaties, die wachten om ontvangen te worden.
- Eh! bien, monsieur le président, sta mij een ander onderhoud toe. Van-avond, of
morgen, indien u dit beter schikt.
- Neen! van-avond niet, en morgen ook niet. Ik moet er eerst over nadenken. C'est
cela! Je réfléchirai! Misschien dat ik, pour vous être agréable, u over eenige dagen
zal ontvangen.
- Waarom zoudt u niet liever dàdelijk den datum van dit onderhoud vaststellen?
- Omdat ik dat niet kàn! Wat u van mij verlangt, dat is een lange conversatie. En
als ik nu al, overhaast, een rendez-vous vaststelde, dan zoudt u kans loopen niet
ontvangen te worden op het aangegeven uur, den aangegeven dag. Laissez-moi le
temps de réfléchir!
Is het wel noodig hier aan toe te voegen, dat Briand's invitatie voor de ‘wijsgeerige
uiteenzettingen’, die hij mij zoowat half beloofd had, mij nooit heeft bereiktl?
***
Een kleine zes jaar na dit in den dop gesmoorde ‘exposé philosophique’, heb ik
wéér een onderhoud met Aristide Briand, dezen keer in zijn cabinet aan den quai
d'Orsay, waar hij, als minister van Buiten-
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landsche Zaken, troont. Hij is, tegelijkertijd, en voor de zooveelste maal, voorzitter
van den ministerraad.
Het derde jaar van den oorlog is, sedert een paar dagen, ingetreden, en de Telegraaf
heeft mij, naar aanleiding daarvan, verzocht een poging te doen om een toepasselijk
interview van Briand los te krijgen.
Om de waarheid te zeggen, heb ik er niet veel zin in. Want ik houd niet van
interviews in het algemeen, en ik heb, in het bizònder, een solieden afkeer van Aristide
Briand. Maar de gelegenheid is misschien dáár om de fransche zaak te dienen. En
wèlke antipathie zou ik, die, sedert het eerste uur van den oorlog, dièn met al de
toewijding die in mij leeft, dáárvoor niet hebben onderdrukt en overwonnen?
Briand begint met mij een cigarette aan te bieden, en vraagt dan naar mijn begeeren.
Dat hij, uit den brief dien ik hem schreef, al kènt, maar dat ik hem nu mondeling nog
eens uitleg. En, juist zoo als zes jaar geleden, antwoordt hij dat er van een interview
geen sprake kan zijn. Hij heeft, vertrouwt hij mij toe, den vorigen dag nog aan
engelsche journalisten een onderhoud geweigerd.
- Je I'ai refusé à des journalistes d'un pays allié, et alors.... vous comprenez bien
qu' à plus forte raison.... la presse neutre....
- Waarom ‘met des te méér reden?’ Heelemààl niet! Ik begrijp best dat u interviews
weigert aan geallieerde allieerde journalisten. Waar zou dat toe dienen? Die zijn
immers van-zèlf op de hand van Frankrijk! Maar ik vertegenwoordig een krant die
verschijnt in een neutraal land, waar de meeste andere groote dagbladen van pure
onzijdigheid duitsch-gezind zijn, les uns cyniquement, les autres hypocritementl Net
zooals de andere neutrale landen, wordt Holland, in letterlijken zin, vergiftigd door
de duitsche en produitsche propaganda, die op het oogenblik, bij den
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aanvang van het derde jaar van den oorlog, met bizondere virulentie woedt. U zoudt
dus, dunkt mij, ongelijk hebben door géén gebruik te maken van de gelegenheid,
om, in de krant met de grootste oplaag van alle hollandsche bladen, te zeggen wat
u, tenbehoeve van Frankrijk, nuttig oordeelt.
- Mais qu' est-ce que vous voudriez donc que je vous dise?
- Dat is ùw zaak! Ik kan alleen de kolommen van de Telegraaf tot uw beschikking
stellen.
- Neen! het is mij absoluut onmogelijk. Ik kan u geen interview toestaan. Maar
als ik iets ànders voor u kan doen, of voor uw blad, dan met het grootste genoegen.
Wat zoudt u zeggen van een reis naar het front?
- Non! merci. U bent wèl vriendelijk, maar voor het oogenblik heb ik daar geen
idee in. Ce que je désire aujourd'hui, c'est une déclaration du président du Conseil,
a l'occasion du commencement de la troisième année de guerre.
- Ik heb u gezegd, en ik herhààl, dat ik geen interview kan toestaan.
- Qu' a cela ne tienne! Wij noemen het, eenvoudig-weg, nièt een ‘interview’ Bij
voorbeeld: ik heb u toevallig ontmoet, laat mij zeggen in het Boisde-Boulogne,
gedurende uw morgenwandeling. U kende mij van vroeger, ik ben een eindje met u
opgeloopen, en u hebt mij, zonder ook maar aan een persgesprek te denken, het een
en ander gezegd over de situatie bij den aanvang van het derde oorlogsjaar. Geen
mensch zal daar een interview in zien!
- Heel vernuftig bedacht, wat u mij daar voorslaat, maar ik kan mij er niet toe
leenen. Inutile d'insister! Het spijt mij dat ik u niet ter-wille kan zijn, maar....
Meteen staat hij op en reikt mij de hand, bij manier van afscheid.
Ik blijf zitten, en zeg:
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- Monsieur le présidentl écoutez-moi. Je ne puis vous laisser me congédier de la
sorte!
Briand maakt een wanhopig gebaar met zijn rechter- arm, kijkt mij aan met den
blik van een gemartelde, en valt weer in zijn fauteuil neer.
- Je vous écoute! Maar maak het kort.
- Voici!.... Ik heb u, een week geleden, schriftelijk om dit onderhoud verzocht, en
u, in mijn brief, gezegd wat ik van u verlangde. En gister hebt u mij schriftelijk laten
antwoorden, dat u mij van-morgen, om 10 uur, verwachtte. Voor mij beteekende dit,
impliciet, dat u mij het interview, waarom ik u, voor mijn blad, verzocht had, toestond.
En iederéén zou het zoo begrepen hebben! Anders immers hadt u mij laten weten
dat u mij niet kondt ontvangen. Wat uw onbetwistbaar rècht zou geweest zijn, en u,
wees daarvan verzekerd, alle verdere aandringen van mijn kant bespaard zou hebben.
Maar nu heb ik aan mijn krant getelegrafeerd dat zij op het interview konden rekenen
(dit was een leugentje) .... en nu moet ik mijn interview hebben.
Briand lacht:
- Comme vous y allez! 11 vous faut, il vous faut!
- Stel u in mijn plaats U bent zelf lang genoeg journalist geweest, om te begrijpen
wat een figuur ik zou maken, als ik, na een onderhoud met u te hebben aangekondigd,
het niet kreeg. Daar komt nog bij dat de Telegraaf, wat u natuurlijk weet (hij weet
het ‘natuurlijk’ nièt, want hij weet nièts en heeft nóóit iets geweten!) het eenige
groote dagblad in Holland is, dat zonder voorbehoud aan den kant van Frankrijk en
van de Geallieerden staat, en dus zeker recht heeft op een preferentieele behandeling
van uw kant.
- Mais encore une fois, que voulez-vous que je vous dise?
- Encore une fois, dat is ùw zaakl.... Maar als ik, in de tegenwoordige
omstandigheden, de eer had
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voorzitter van den ministerraad te zijn, dan zou ik wel weten wat te zeggen!
- Eh! bien, en ce cas, vous n'avez qu'une chose à faire: maak een interview òp, en
stuur het aan uw blad.
- Om vervolgens door u gedementeerd te worden? Grand merci!
- Non!.... Ecoutez-moi bien! Maakt u zèlf het interview op. Zeg daarin wat u zoudt
willen dat ík u zeg, en deponeer van-avond, of morgen vroeg, vóór 10 uur, uw ‘papier’
bij den suppoost van mijn cabinet. Om elf uur heb ik ministerraad, en ik moet uw
tekst vóór dien tijd in mijn bezit hebben. Want de afspraak is, dat géén minister de
publicatie van een interview met betrekking tot den oorlog autoriseert, zonder dat
de inhoud daarvan door den ministerraad goedgekeurd is.... Cela vous va-t-il comme
ça?
- Vous me comblez! Maar hoe kom ik te weten of ik het interview verzenden kan?
- De ministerraad is om twaalf uur zeker afgeloopen. Zorg dat u morgen-middag
precies om half-een hier bent, dan zal ik u onmiddellijk ontvangen.... Au revoirl Tot
morgen!
Een paar uur later is het ‘interview’ klaar, dat ik, in den avond, aan den quai d'Orsay
deponeer. En den volgenden dag, klokslag half-een, laat ik mij aandienen bij Briand,
die mij, overeenkomstig zijn belofte, zonder verwijl ontvangt, mij uitnoodigt plaats
te nemen, en mij vragend aanziet:
- Eh! bien, et ce papier?
- Mon papier? Dat heb ik gisteravond, zooals afgesproken was, bij den bode van
uw cabinet afgegeven.
- Dan is het zeker zoek geraakt! Ik heb het tenminste niet ontvangen.... Dat is wel
spijtig, mais qu'y faire?
Ik geloof natuurlijk geen wóórd van deze patente onwaarheid, door hem bedacht
om mij te ontmoedigen,
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en, op het laatste oogenblik, met een kluitje in het riet te sturen. Maar ik heb, wel
zoowat rekenend op een list van dit allooi, mijn voorzorgen genomen, en ik reik hem,
met mijn beminnelijksten glimlach, een der beide doorslagjes toe van het op de
machine getikte interview.
- Tenez! monsieur le président, voici le mal réparé.
Hij lacht, ongedwongen dezen keer, als een ‘beau joueur’, en zonder wrok over
de verijdeling van zijn al te doorzichtig slimmigheidje.
- On ne vous prend pas sans vert, a ce que je vois!.... Voyons ça!
‘Ça’, dat is de tekst van ons ....onderhoud, waarvan hij, een tot wijzigen of
schrappen gereed blauw potlood ýn de hand, aandachtig kennis neemt.
Ik bespied zijn gelaat, terwijl hij leest, en ik lees, in zijn trekken, achtereenvolgens
verrassing, instemming, voldoening.
Van de ruim duizend woorden haalt hij er één door: een in zijn mond te scherpe
qualificatie van de, tot op het gebeente aan het Vaterland verknochte, maar niettemin
doortrapt-neutrale hollandsche kranten.
Zonder éénige andere wijziging, zonder de toevoeging of de schrapping van ook
maar een lètter, geeft, Briand mij de copy terug:
- C'est parfaitl Ik had het niet beter kunnen zeggen. U kunt het verzenden.
Hij spreekt niet meer van den ministerraad, die eerst kennis moet nemen van het
interview.
Ik sta, begrijpelijker-wijze in mijn schik, op, om heen te gaan. Maar daar valt mij,
juist op tijd, in, dat de Censuur dit voor publicatie bestemde telegram: een interview
met. den voorzitter van den ministerraad, zal aanhouden, en, in elk geval, òphouden,
zoolang zij van Briand-zelf de uitdrukkelijke autorisatie niet zal hebben ontvangen,
om den tekst van haar visa te voorzien. En wie weet welke vertraging dit zal
veroorzaken!

Alexander Cohen, In opstand

192
- En de Censuur? zeg ik, vragend.
- Ah! oui, la Censure. Soyez tranquillel daar zal ik voor zorgen. Breng uw dépêche
maar vast naar de rue de Grenelle. Vóór dat u daar bent, heb ik al getelefoneerd.
- Waarom zoudt u dit niet liever dàdelijk doen? Mijn krant gaat om 3 uur op de
pers, en het is nu al 1 uur.... Voyons! monsieur le président. Terminons cette affaire
en beauté, en bel de Censuur even op, voor dat ik uw cabinet uit ben. Anders vergeet
u het misschien!
Briand glimlacht even:
- Vous-êtes un homme méfiant!
- Wantrouwend is het wóórd niet! Maar zékerheid is altijd het beste. Vindt u ook
niet?
- Rasseyez-vous!
Hij neemt den spreekhoorn van den haak, en geeft de Censuur order om het zoo
meteen door mij af te geven telegram, een interview met hèm, voorzitter van den
ministerraad inhoudend, onmiddellijk te viseeren.
- Vous voilà tranquille, j'espère, et content! zegt Briand, terwijl hij mij uitlaat.
- Tout à fait content, monsieur le président! Ik voel lust er bij te zeggen: ‘En u
ookl’ Maar ik houd deze opmerking voor mij.
De door mij in het fransch geseinde, aan de Telegraaf vertaalde, en in het ochtendblad
van 9 augustus 1916 opgenomen tekst van het interview.... dat geen ‘interview’ was,
luidde aldus:

EEN GESPREK MET BRIAND
(Van onzen Parjbchen correspondent)
‘(Parijs 8 Aug.) Door een gelukkig toeval ontmoette ik vanochtend in een park,
waar hij zijn gewone ochtendwandeling deed, Briand, voorzitter van den
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Ministerraad. Ik groette hem, en hij groette mij terug met den innemenden glimlach
van iemand, die bij zichzelf denkt: ‘ik ken dien heer, die daar zijn hoed voor mij
afneemt!’ Dat gaf mij moed; ik liep op den premier af en zei: ‘dag mijnheer de
President. Ik heb reeds enkele jaren geleden de eer gehad, u te ontmoeten en met u
te spreken. Ik ben correspondent van de Telegraaf in Amsterdam en ik wilde... .’
‘Briand maakte een ontsteld en tegelijk beslist gebaar: ‘Neen, neen, geen interview!
Die sta ik nooit toe, dat weet u toch wel.’
‘Ik weet heel goed, mijnheer de President, dat u van een interview niets hebben
moet. En het lag dan ook in 'tminst niet in mijn bedoeling u om een onderhoud te
vragen. Ik stelde mij integendeel voor, u een paar dingen te vertellen, die u wellicht
zullen interesseeren. Als u mij toestaat een eindje met u op te wandelen...’
‘Hij stemde toe en ik vertelde hem van Holland en van de publieke opinie daar,
die de zaak der Geallieerden steeds gunstiger gezind wordt en meer en meer aan hun
overwinning begint te gelooven, ondanks de verdubbelde activiteit van de Duitsche
propagandisten en hun bezoldigde handlangers. Terloops, bij wijze van anecdote
vertelde ik hem, hoe nog pas enkele dagen geleden een zoogenaamd ‘neutraal’ blad
waaraan een agent van de Duitsche regeering trouwens een dagelijkschen verkoop
van io.ooo nrs. in het bezette België heeft gegarandeerd, geschreven had, dat een ‘uit
onze geschiedenis bekend Fransch imperialisme’ heel wat meer te duchten was, dan
het problematische Duitsche imperialisme en dat bijgevolg een Fransche overwinning
het blad niet wenschelijk voorkwam.
‘Briand glimlachte en viel mij in de rede met de woorden: ‘Hoe herkent men er
alweer de onveranderlijke Duitsche manier van doen uitl Het is steeds
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hetzelfde praatje: alle natiën hebben imperialistische ambities behalve natuurlijk het
onschuldige en vredelievende Duitschland, dat geen vlieg kwaad zou doen. Deze
oorlog is trouwens het bewijs ervoor! Het vreemde is, dat er buiten Duitschland nog
menschen bestaan die geloof hechten of liever doen alsof zij geloof hechten aan deze
fabeltjes. Het ‘Fransche imperialisme’ een bedreiging voor de neutralent Men
vertrouwt zijn ooren niet, als men zoo iets hoort. Want wie ‘imperialisme’ zegt, zegt:
politiek van agressie en verovering, nietwaar? De geschiedenis van de laatste halve
eeuw moet werkelijk niets geleerd hebben aan zekere voorlichters van de publieke
opinie bij de neutralen of zij moeten wel perfide zijn om zulke enormiteiten te
verkoopen. De geschiedenis van Frankrijk sinds ettelijke tientallen jaren is daar om
al deze lasterlijke fantazieën te weerleggen.
,,Heeft men ooit een vreedzamer natie dan de onze gezien? Wat hebben we niet
verduurd om het kostbare goed, dat vrede heet te bewarenl Men mag zich zelfs
afvragen, of onze vredelievendheid tot het uiterste, men kan wel zeggen tot de
allerlaatste minuut gehandhaafd, er niet toe heeft bijgedragen - doordat onze vijanden
een verkeerd begrip kregen van ons nationale waardigheidsgevoel - den strijd te
ontketenen, die Europa nu reeds 2 jaren in bloed doet baden. Wie zal dat zeggen?
Zeker is het, dat nooit een land meer en systematischer geprovoceerd is door een
gewetenloozen nabuur, die het er duidelijk op toelegde conflicten uit te lokken, dan
Frankrijk door Duitschland.
‘De Duitsche provocaties, groote en kleine, aan ons adres, sedert de
Schnabele-affaire in 1887 tot de landing van de Zeppelin IV in Lunéville in April
1913 en het incident van Nancy eenige dagen later, om niet te spreken van de affaire
der deserteurs te Casablanca in September 1908 en de ‘coup’ van
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Agadir op 1 Juli 1911 waren ontelbaar. Steeds hebben wij, welke ook eenerzijds de
tastbare bewijzen van de kwade trouw onzer tegenstanders en anderzijds van ons
onbetwistbaar goed recht waren, toegestemd in arbitrage - die ons over het algemeen
in het gelijk stelde - of in directe schikkingen, die ons vaak iets van onze eigenliefde
kostten. Que voulez-vous? Voor den vrede moet men heel wat over hebben!
‘De wereld is getuige geweest van ons onuitputtelijk geduld en heeft vaak verbaasd
gestaan over onze lankmoedigheid en kalmte. Het een noch het ander heeft de
catastrophe kunnen bezweren, die Duitschland in zijn veroveringszucht hardnekkig
heeft gewild en methodisch voorbereid, altijd in de hoop ons te dwingen het den
oorlog te verklaren, zooals Bismarck in 1870 door middel van een falsificatie had
weten klaar te spelen. Toen het zag, dat het daarin niet slagen zou, en dat wij, wat
het ook deed, vastbesloten waren, het voor de wereld en de geschiedenis de volle
verantwoordelijkheid van zijn misdaad te laten, verklaarde het ons den oorlog onder
het armzalig voorwendsel - onlangs door Duitsche officieele persoonlijkheden zelf
als leugenachtig erkend - dat Fransche aviateurs bommen hadden geworpen op de
spoorlijnen bij Karlsruhe en Neurenberg.
‘Dat is in het kort de geschiedenis van de Duitsche provocaties ten opzichte van
het vreedzame Frankrijk gedurende de laatste 40 jaren. Ik weiger te gelooven, dat er
oprechte en helderoordeelende neutralen bestaan, die in het vooruitzicht der
overwinning van de geallieerden (een overwinning waaraan niemand meer twijfelt
en het officieele Duitschland minder dan wie ook) werkelijk meer beducht zijn voor
het ‘Fransche imperialisme’ dan voor het Duitsche imperialisme, waarvan de
allereerste uiting in dezen oorlog de vermoording van het neutrale België is geweest.
Wat de ‘neutralen’ betreft, ik bedoel hen die niet oprecht
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zijn en niet helder oordeelen, aan hun oordeel heeft men geen waarde te hechten.’
‘Ik nam hier afscheid van Briand en liet hem alleen zijn wandeling voortzetten.
Maar ik had nog geen twee stappen gedaan of hij riep mij terug: ‘Mijnheer, het is
toch afgesproken, dat dit geen interview is, nietwaar? Ik sta er nooit een toe’
‘Ik antwoordde: ‘Neen, mijnheer de President, ik zal er geen interview van maken,
dat beloof ik ul’
‘Ik heb mijn belofte gehouden: Het is geen interview dat ik weergeef, maar een
gesprek dat ik oververtel. Iedereen zal erkennen, Mr. Briand in de eerste plaats als
hij dit telegram onder de oogen krijgt, dat het volstrekt niet hetzelfde is.’
Een dag of wat later loofde, onder andere fransche dagbladen, de niet bizonder
briandistische Echo de Paris, in een artikel van André Beaunier, den premier en
minister van Buitenlandsche Zaken, om de voortreffelijke dingen die hij mij gezegd
had.
***
Korten tijd daarop, op een namiddag met mijn vrouw uit de hollandsche ambulance
in den Pré-Catelan komend, loop ik Briand, die, in gezelschap van een secretaris,
een wandeling in het Bois-de-Boulogne maakte, tegen het lijf. Ik groet hem, en spreek
hem aan:
- Eh! bien, monsieur le président, u hebt wèl succes gehad met uw.... met uw
vertrouwelijk gesprek voor de Telegraaf, onlangs.
- Oui! pas mal.... U moogt eens wéér komen!
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Hoofdstuk XIII
De anarchistische pers - ‘l'Endehors’ - De ‘Père Peinard’ -Een joviale
gevangenis - Edouard Drumont achter slot - Zijn oordeel over bet
anarchistisch terrorisme - Mijn eerste artikel in de ‘Figaro’ Sociaaldemocratische afgoderij - Eerste anarchistische aanslagen - Tegen
de rechterlijke macht - Ravachol - De schrik is om het hart geslagen.... Het retaurant Véry gedynamiteerd - Verzachtende omstandigheden voor
Ravacho! - Litterair anarchisme

Alles is vreemd, of, ten-minste, ongewóón, aan het nieuwe, acratische weekblad,
waar aan ik medewerk, en waarvan het eerste nummer in mei 1891 is verschenen.
De titel luidt : l'Endebors (de Buitenstaander), het pseudoniem van zijn oprichter,
eigenaar, directeur en hoofdredacteur is: ‘Zo d' Axa’, en de bureaux van redactie en
administratie zijn gehuisvest in een kelder, rue Bochard-de-Saron, een kort zijstraatje
van de avenue Trudaine, aan den voet van Montmartre.
Ik noem l'Endehors een acratisch blad, om het te onderscheiden van de
eigenlijk-gezegde anarchistische kranten, door het publiek, te-recht of ten-onrechte,
beschouwd als de organen van een partij, of van een groep. Het nieuwe pamflet is
niets van dezen aard, wil het niet wezen! Zijn motto - de verklaring van zijn titel luidt: ‘Celui que rien n'enrôle et qu'une im-
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pulsive nature guide seule, ce hors la loi, ce hors d'école, cet isolé chercheur d'audelà
ne se dessine-t-il pas dans ce mot: l'Endehors?’, wat aldùs vertaald zou kunnen
worden: ‘Wie geen leus, wèlke ook, volgt, en zich alléén laat leiden door zijn
impulsieven aard, deze buiten alle wet en buiten alle school levende, eenzame zoeker
naar iets anders, wordt hij niet gekenschetst door deze definitie: de Buitenstaander?"
Dat Zo d'Axa - d'Axa tout court in den dagelijkschen omgang, en, van huis uit,
Gallaud - een kèlder had gekozen tot redactie-bureau, dat was nièt om Jean Paul
Marat, den Vriend des Volks, na te apen, noch ook om samenzweerderachtig te doen.
Neen! Het lokaal, een ruime maar sombere sous-sol, lag onder een huis dat
toebehoorde aan d'Axa's vader, hoofdingenieur bij een der groote
spoorwegmaatschappijen, die, op en top een bourgeois, en in nièts de opvattingen
van zijn zoon deelend, geen vinger zou hebben uitgestoken, en, de facto, nooit een
vin verròerde, om hem te vrijwaren voor de gevolgen van zijn rebelschheid. Maar
hij liet hem doen wat hij verkoos met het bescheiden maandgeld, een paar honderd
francs, dat hij hem uitkeerde, en stond hem den kelder in de rue Bochard-de-Saron
in gratis bruikleen af. Het was hier dat l'Endehors het licht - het lamplicht - zag, en
dat zijn laatste nummer, in januari 1893, verscheen. De carrière van het blad, dat,
tengevolge van d'Axa's veroordeelingen, eerst tot achttien maanden, vervolgens tot
zes maanden gevangenis, van het tooneel verdween, om, later, te worden vervangen
door la Feuille, duurde, in het geheel, ongeveer twintig maanden. Maar het had, in
dezen betrekkelijk korten tijd, een onmiskenbaren invloed uitgeoefend in
‘intellectueele’ en letterkundige kringen, waartoe de geprononceerd-anarchistische
geschriften niet door-drongen.
De toon van l'Endehors was opstandig, fel sar-
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castisch, maar niet ruw of grof, heel ànders dus dan het diapason van den Père
Peinard, de krant van Emile Pouget, die haar kracht zòcht, en, gegeven haar populair
publiek, vònd in schilderachtige, pakkende grofheid. De taal van den Père Peinard
was die van Hébert's Père Duchesne, doorspekt met modern argot. Zijn prenten en
zijn vignetten - het blad was rijk geïllustreerd - waren al even oneerbiedig als zijn
tekst. Eén van de vignetten stelde den schoenlapper - de ondertitel van het blad was:
‘Réflecs hebdomadaires d'un Gniaff = Wekelijksche ontboezemingen van een
Schoenlapper’ - voor, met afgestroopte broek op het Wetboek van Strafrecht zittend;
een ànder, dat de rubriek ‘Au Palais d'Injustice’ sierde, een getabberden rechter, die,
in Themis' schalen, een vonnis afweegt tegen een zak geld. De rechters, die, om de
twee, drie nummers, den Père Peinard, in den persoon van zijn ‘gérant’, veroordeelden
tot zes maanden, een jaar, achttien maanden, of twee jaar gevangenis, waren, dit
spreekt van zelf, het bête noire van den ontembaren schoenlapper, die, op zijn beurt,
hùn schurftig schaap was. Het werd, geleidelijkerwijze, tusschen de Gerechtigheid
en haar verguizer, een soort van wedstrijd, een vermakelijke match: wie zou het éérst
moe worden en kamp geven? Het resultaat, een jaar of drie, vier lang, was: géén van
beiden! De schoenlapper ging voort met opruien en schelden, de ‘enjuponnés’, de
‘marchands d'injustice’, met vervolgen en veroordeelen. Daar zaten, in de politieke
afdeeling der gevangenis Sainte-Pélagie, geregeld twee of drie gérants van Emile
Pouget, die zijn artikels niet onderteekende, en dus zelf buiten schot bleef. Dit was
geen lafheid van Pouget, die voor zijn ideeën zijn broodwinning had opgeofferd hij was, geloof ik, verkooper in de ‘Grands Magasins du Louvre’ geweest, en een
van de eerste organisatoren der vakvereeniging van winkelbedienden - maar waarom
zou hij, zonder eenig nut voor de propaganda, dwaas
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genoeg zijn geweest om zelf óók de kast in te draaien? Zijn gérant, volgens de fransche
wet op de drukpers de hoofdschuldige - de schrijver van een geïncrimineerd artikel
is de medeplichtige - werd immers tòch veroordeeld! Wat de ‘zitredacteuren’ betrof,
daaraan was geen nood, ik bedoel geen schaarschte. Voor één die de gevangenis
inging, boden zich tien andere compagnons aan, waaruit Pouget maar te kiezen had.
Sicard volgde Mayence op, Berthault Sicard, Dejoux Berthault, Prenant Dejoux, en
zoo voort. En had Mayence zijn tijd uitgezeten, en was hij, in ‘Pélago’, vervangen
door Prenant, of door Sicard, dan nam hij het verantwoordelijk redacteurschap weer
op zich, en zag, met een onversaagd hart, nieuwe beproevingen tegemoet.
De waarheid is, dat de gevangenis Sainte-Pélagie, opgericht in het jaar Onzes
Heeren 1792, het eerste jaar van de Vrijheid, de Gelijkheid en de Broederschap! en die, onder àndere aanstaande cliënten van het ‘nationale scheermes’, d.w.z. de
guillotine, madame Roland herbergde - niets schrikwekkends had. In tegendeel!
Sainte-Pélagie, dat was een luilekkerlandsche kerker, waar nièts herinnerde aan het
traditionneele, vochtige stroo der onderaardsche ‘oubliettes’, en waar de gedetineerden
op den vriendschappelijksten voet verkeerden met het bewakend personeel, van den
eeuwig glimlachenden directeur af, tot en met den jongsten kamerdienaar, ik wil
zeggen cipier. De directeur liet nooit na zijn hoed af te nemen, wanneer hij, een van
zijn pensionnaires ontmoetend, naar zijn welstand informeerde. Wat drommel! Het
rad van fortuin wentelt snel, en wie weet of niet de politieke delinquent, vandáág
aan zijn hoede toevertrouwd, mórgen, of over een paar maanden, afgevaardigde zal
zijn, of senator, of minister, of president der Republiek, en dus, nù, een te-eerbiedigen
personnage in den dop. Daar waren voorbeelden van! Had Henri Rochefort hier
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niet gezeten, de man van de Lanterne, de ‘tombeur’ van het Tweede Keizerrijk, die,
vervolgens, député zou worden, en zelfs, na de uitroeping van de Republiek, op 4
september 1870, een blauwen maandag lang lid zou zijn van de Regeering der
Nationale Verdediging? En Clemenceau, de toekomstige Tijger? En de socialisten
Edouard Vaillant, en Jules Guesde, en Paul Lafargue, aanstaande vertegenwoordigers
van het soevereine volk? En Arthur Ranc, die het tot senator bracht? En Yves Guyot,
die minister van Openbare Werken werd? En twintig anderen, die, na het Gezag te
hebben gehoond, en zijn dragers verguisd, onder de Republiek nummer 3 tot aanzien,
eer en welstand - tot welstand vooral! - geraakt waren? Eh! bien, alors. Waarom zou
die kleine, magere, geelbleeke Mayence, voor wiens rekening en met wiens
instemming de Père Peinard, week in, week uit, Carnot, den president der Republiek,
uitschold voor ‘crétin’ en ‘abruti’, Constans, den voorzitter van den ministerraad,
voor ‘bandit’ en ‘assassin’, den Paus voor ‘vieux sorcier’, den procureur-generaal
voor ‘buveur de sang’ en ‘pourvoyeur de bagne’, en de leden der rechterlijke macht
in het algemeen voor al wat onliefelijk luidde en onwelriekend was, waarom zou die
miezerige Mayence nièt opgroeien tot een welgedaan, blozend voorzitter van het
fransche Gemeenebest, tot Premier, tot gezant bij het Vaticaan, of tot minister van
Justitie en Eeredienst?
En dus: beminnelijkheid en voorkomendheid tenopzichte van de politieke
kostgangers! Ziedaar de leuze van het personeel in Sainte-Pélagie. Het was een
prettige gevangenis! En een gezèllige gevangenis! Ik ben er, voor en na mijn
ballingschap, herhaaldelijk geweest, op bezoek bij den eenen of anderen martelaar
voor de heilige zaak des Volks. Ik heb er politieke delinquenten van zeer diverse
pluimage aangetroffen: anarchisten, royalisten, een
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ènkelen revolutionnairen socialist, anti-semieten, anti-militaristen, tegelijkertijd
opgesloten, en op kameraadschappelijken voet met elkaar verkeerend, in weerwil
van hun onderling-antipodische begrippen en philosophieën, de materieel welgestelden
hun van den restaurateur of uit hun huiselijke keuken afkomstige potje, en hun tabak
deelend met de minder-begunstigde lotgenooten en tegenstanders. Ik heb er Gustave
Hervé gezien, die destijds - dit was vóór den oorlogl ,- anti-patriot was, en Malato,
den anarchist, en een half dozijn gérants van den Père Peinard, en Saumon, den over
zijn gevangenschap verrukten zitredacteur van l'Endehors, en Edouard Drumont,
den directeur van de Libre Parole, die, geloof ik, een maand of zes had af te zitten
voor Burdeau-schennis - Burdeau was afgevaardigde, en, een tijd lang, voorzitter
van de Kamer - en den royalist Maxime Réal del Sarte.
De geloovige catholiek Drumont kon het best vinden met de sceptische anarchisten,
zijn medegevangenen. In zijn Libre Parole had hij menigen keer een lans gebroken
voor de anarchisten, de dynamiteurs, wier dáden hij verafschuwde, maar wier
verbittering en. wier onverzoenlijkheid hij begreep, en begrijpelijk poogde te máken.
Waren zij de geestelijke afstammelingen niet van de mannen der Revolutie: de Marats,
de Héberts, de Fouquier-Tinvilles, de Hermanns, de Carriers en vijftig àndere
bloedhonden, ‘grands ancêtres’, groote voorvaderen, waarop de republikeinsche
heeren en meesters van den dag prat gingen? Waarom, vroeg hij, was het
meedogenlooze: ‘II n'y a pas d'innocents parmi les bourgeois!’, van den
lukraak-dynamiteur - die, zooals Salvochea, een bom slingert in het Teatro del Liceo
in Barcelona, of, zooals Emile Henry, onder de bezoekers van het Café-Terminus in
Parijs - zooveel erger, zooveel onvergeeflijker dan het: ‘Daar zijn geen onschuldigen
onder de aristocraten!’, van den guillotineur Lazare Carnot,

Alexander Cohen, In opstand

203
den toekomstigen ‘Organisateur de la Victoire’, die, als lid der Nationale Conventie,
voor den dood van den armen Lodewijk XVI stemde, en wiens bordpapieren
kleinzoon, Sadi Carnot, president der Republiek, onder het staal van den
quasikonings-moordenaar Santo Caserio zou vallen? Naar aanleiding van de
ter-doodveroordeeling van Vaillant, die, op 9 december 1893, een bom in de Kamer
had gegooid, schreef Drumont: ‘Het vonnis is niet geweest wat wij verwachtten, en
de gezworenen hebben zich meedogenloos getoond. Zij hebben alleen de
afschuwelijkheid van de misdaad willen zien, en niet de minste rekening gehouden
met het slechte voorbeeld, aan de massa gegeven door een samenleving, die, sedert
honderd jaar, alle opstanden en alle daden van geweld beloont en verheerlijkt, op
voorwaarde dat zij slágen. Wat ons aangaat, wij achten ons gelukkig het verwijt te
hebben verdiend, door sommige bladen tot ons gericht, en het mogelijke te hebben
beproefd om de gemoederen tot barmhartigheid te stemmen. Het is altijd een
voldoening, te kunnen zeggen, dat men, vóór het slapen-gaan, getracht heeft een
mensch van het schavot te redden.’
Van al de compagnons, die in Sainte-Pélagie smachtten, was Saumon, de gérant
van l'Endehors, het gelukkigst. Werkeloos glazenwasscher van beroep, en van aanleg
een beetje lui, had hij het zitredacteurschap, dat hem twintig francs in de week en
vrij logies in den kelder opbracht, op zich genomen, in àfwachting en vèrwachting
van iets beters en voordeeligers, in den vorm van een veroordeeling, die hem, liefst
voor een geruimen tijd, inwoning met kost en bewassching in de politieke afdeeling
van Sainte-Pélagie zou bezorgen. Het duurde máánden voor dat dit desideratum van
den braven, naar het martelaarschap hunkerenden Saumon in vervulling ging. Een
bizonder heftig artikel van Zo d'Axa, bracht hem, in den herfst van 1892, voor den
tijd van achttien maanden onderdak in de
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rue de la Clef, de wèlgenaamde Sleutelstraat, waar de gevangenis Sainte-Pélagie was
gelegen. En, anderhalf jaar lang, was er geen gelukkiger, dankbaarder schepsel op
Gods aarde dan Saumon, de voortaan emeritus-gérant van l'Endehors, die nu niets
anders meer hoefde te doen dan eten, drinken, cigaretten rooken, en, op zijn bed
liggend, de kranten lezen, de kranten van sterk-uiteenloopende politieke
schakeeringen, door haar respectieve directies, sedert onheugelijke tijden, en bij
wijze van gratis abonnement, aan ‘Pélago’ verstrekt, ten-behoeve van de vlottende
bevolking der inrichting. Daar waren o.a. de mondaine Figaro, de hyper-mondaine
en super-weldenkende Gaulois van dien ouden schobbejak van een Arthur Meyer,
het gematigd-republikeinsche Journal dae Débats, de onveranderlijk-ministerieele
Temps, de anarchistische Révolte, de catholieke Gazette de France, de anti-semietische
Libre Parole, de radicale Radical, en nog tien àndere organen der openbare meening.
Zoodat, wie de leus: ‘Hoort en wederhoort’ in toepassing wilde brengen, dit nergens
grondiger kon doen dan in dit Huis van Bewaring en Verbetering, dit aardsche
paradijs, waarvan het drieledige, drie-eenige opschrift boven de poort: ‘Liberté,
Egalité, Fraternité’, heel gevoegelijk aangevuld had kunnen worden door het ‘Fays
ce que vouldras’ van Rabelais' Abbaye de Thélème.
Wat Drumont betrof, en, in het algemeen, de bij tijd en wijle hier gekerkerde
directeuren van dit of dat blad, die gingen rustig voort met het schrijven van
anti-gouvernementeele, of oproerige, revolutionnaire artikels in hun respectieve
kranten, stukken die zij, beleefdheidshalve eerder dan uit overwegingen van
voorzichtigheid - zij moesten wel ièts doen om den schijn te redden, en de regeering,
die een oogje toekneep, niet àl te brutaal in het gezicht slaan! - met een dóórzichtigen
schuilnaam onderteekenden. Het
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door den directeur der Libre Parole gebruikte pseudoniem was: ‘Silvio Pellico’,
waarvan zijn vijanden, met een toespeling op de schilfertjes, die zij in zijn weelderigen
haar-en-baarddos onderstelden, aanstonds ‘Silvio Pellicule’ maakten, wat een grappige
maar voor de hand liggende, en dus gemakkelijke persiflage was. Maar erkènd dient
te worden, dat Drumont, door de keuze van dit pseudoniem, een wel wat overdreven
indruk gaf van zijn martelaarschap. Want niets leek minder op de cachotten van den
Spielberg, waar de rampzalige schrijver van Le Mie Prigioni tien jaar lang had
gezucht, dan de beminnelijke, ofschoon wat ouderwetsche kamers van Sainte-Pélagie,
waarvoor ik, gedurende mijn A 3/10-schap aan den Amstelveenschen Weg, in
1896-'97, mijn van alle moderne ongemakken voorziene cel, met regiem-en-àl: blauwe
gort, bruine boonen, Walburg-Schmidt (geboren Schmidt sadjah),
griffermeerd-lutherschen schoolmeester enz., enz., wàt graag zou hebben verwisseld!
***
Behalve de hoofdartikels van Zo d'Axa, hield l'Endehors een aantal vaste rubrieken
in. Daar waren o.a. de aanteekeningen over plastische kunst, van Félix Fénéon oprichter, met Edouard Dujardin, van de Revue Indépendante, redacteur aan het
ministerie van Oorlog, en mijn toekomstige medebeklaagde in het roemruchtige
‘Proces der Dertig’ - en van Charles Saulnier, ambtenaar aan een ànder ministerieel
departement. De ‘Petites clameurs’, en de ‘Hourras, tollés et rires maigres’, waren
korte, schampere, prikkelende maar altijd goedgehumeurde stukjes, in het genre van
hetgeen in de bourgeois-bladen ‘Echos’ heette, en waarvan ik het genoegen had er
voor menig nummer een of meer te schrijven. De correctie van het blad werd
waargenomen door Fénéon, die daarvoor elken donderdagavond, na het eten, naar
de avenue Rapp, heel aan het ànder einde van Parijs, toog, waar het
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op een klein atelier gezet en gedrukt werd. Ik ging den meesten tijd met hem mee.
Wij waren groote vrienden, en woonden vlak bij elkaar. Taalkundig en litterair heb
ik veel aan hem te danken gehad, en wat er aan gevoel voor schoonheid in mij
sluimerde, is door hem opgewekt. Daar ging, van den rustigen, fijnen, bescheiden
Fénéon een groote charme uit, en van alle vervreemdingen, die zich in den loop der
jaren voltrokken, is die van hèm mij het bitterst geweest.... Adieu! Félix.
Mijn medewerking aan de anarchistische bladen - ik schrijf, een enkelen keer, ook
wel eens een stukje voor den Père Peinard, maar ik kan mij den daar vereischten,
mij wat eentonig voorkomenden stijl niet voldoende eigen maken, en voor de Revue
Anarchiste - brengt, dit spreekt van zelf, niets op, buiten en behalve het plezier van
te zeggen wat ik wil. Maar ik ben nu, wat mijn vaardigheid in het fransch aangaat,
zoo ver, dat ik, geleidelijkerwijze, mijn onderhoud zal kunnen verdienen in de
journalistiek. Véél heb ik niet noodig! Ik ben tevreden met een paar honderd francs
in de maand - die ik niet altijd verdien! - en ik zou mijn vrijheid, mijn vrijheid van
spreken, voor al de schatten van Golconda niet willen missen. Ik durf zeggen, dat
ik, in ruim veertig jaar van journalistieken arbeid, geen artikel, geen régel ook maar
heb geschreven met de gedachte, dat dit mijn broodwinning was, en ik dus òp moest
passen die niet te verliezen! Gediènd heb ik de meeningen der kranten, van
uiteenloopende politieke kleur of schakeering, waaraan ik, successievelijk, meewerkte,
dan ook nooit! Ik heb deze bladen altijd beschouwd, en, binnen de grenzen van het
mogelijke, gebrùikt, als de vehikels van mijn persóónlijke ideeën, opvattingen,
sympathieën en anti-pathieën.
Zoo heb ik mij, en dit werd het eerste met mijn naam onderteekende artikel in de
parijsche pers, in

Alexander Cohen, In opstand

207
den loop van het jaar 1892 van de Figaro bediend, om de duitsche sociaal-democratie
belachelijk te maken, en dus te schaden, de duitsche sociaal-democratie, waarvan ik,
vijftien jaar vóór den ‘frischen, frölichen Krieg’ - Kristo Rakowsky, de latere gezant
der Sovjets te Parijs, mijn felle, maar hoffelijke, en mij, destijds, uiterst-sympathieke
opponent in de discussies over dit onderwerp, kan het getuigen! - met onfeilbare
zekerheid wist, dat zij, in den door Duitschland gewilden, voorbereiden en gezochten
oorlog, gemeene zaak, een verdomd gemeene zaak, zou maken met haar
Friedenskaiser.
In het bedoelde artikel: ‘Les Socialdémocrates et leur Propagande’, stak ik den
draak met den beeldendienst der Sozialdemokratie, een afgoderij, die het fetichisme
van de onverdachtst-orthodoxe Stille-Zuidzeeeilanders niets te benijden had. Het
stuk nam, voor zoo ver ik mij herinner, de heele eerste pagina van een letterkundig
bijvoegsel van de Figaro in beslag. En om de lezers van het artikel, en het publiek
in het algemeen, in de gelegenheid te stellen zich te overtuigen van de èchtheid mijner
gegevens, exposeerde ik, in de Salle des Dépêches van het blad, de rijke verzameling,
die mijn vriend Bernhard Kampfmeyer, een duitsch anarchist, mij had verschaft.
Het was een schoone, door verscheidenheid uitmuntende collectie. Men zag er
hoeden en petten - om òp te zetten! - van gevarieerd model, maar de eene en de
andere versierd, aan den buitenkant met een rood veertje, en, binnen in den bol, met
het portret van dezen of genen, streng-beginselvast-kijkenden kerkvader der Partei.
Daar waren, verder, een zwaarvergulde, blikken ‘Parteiuhr’, met, op de wijzerplaat,
een met de wijzers tegen den kapitalistischen stroom oproeienden Marx (Karl); een
porceleinen pijpekop, met de omlauwerde afbeeldsels van het triumviraat Karl
Marx-Friedrich Engels-Ferdinand Lassalle; een koffie-
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kom, met de vrolijk-gekleurde maar niettemin geconstipeerd-starende
kleermakers-tronie van den Hochherr-schaftlicher kleermaker Paul Singer; een
‘Parteibadehose’, met, op het línker-halfrond, de Oud-Testamentische trekken van
Karl Marx, en, op het rèchter, die van Ferdinand Lassalle.... nà de verzoening, wat
ik afleidde uit de bizonderheid, dat de Genossen, over den bilnaad van het
zwembroekje heen, zuurzoet tegen elkaar grimlachten; manchetteknoopen,
luciferdoosjes, doekspelden, broches, verlovingsringen enz., met de conterfeitsels
van Karl Marx, Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Paul Singer, Friedrich Engels;
een paar met kraaltjes geborduurde pantoffels, op de ééne een gelauwerden Marx,
op de àndere een dito-Engels, en, boven beider hoofd, een banderol met de ophitsende
leus: ‘Durch Kampf zum Sieg!’, en, tenslotte, een witglazen foezelfleschje - in
Harderwijk heette zoo'n flacon, waarmee jenever in de kazerne werd gesmokkeld,
een ‘platluisje’ - met, aan den voorkant, een portret van Karl Marx, na drie dagen
gebruik van het ‘Parteivorstandshaarundbartwuchswasser’, en, aan de achterzijde,
het ritueele opschrift: ‘Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!’
Half Parijs, de gebelgde socialistische geloovigen, bespotters van den beeldendienst
der catholieken, vóóraan, liep naar de rue Drouot, om de collectie in oogenschouw
te nemen, waarvan de verschillende nummers, van verklarende etiquetten, in sierlijk
rondschrift, voorzien, tegenhangers uitmaakten van de daar gelijktijdiglijk
tentoongestelde afgodsbeelden, fetischen, amuletten e.d., pas door een stout
ontdekkingsreiziger uit het hartje van donker Afrika meegebracht.
Het werd een groot succes, dat mij den onverzoenlijken haat en de verwenschingen
van de internationale Sociaaldemocratie, ‘Mutterpartei’ en succursalen, op den hals
haalde, plus de gebruikelijke aantijging: ik was een verrajer, verkocht aan het Behoud!
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Koren op den molen van de conservatieve Figaro, mijn artikel? Wat kon míj dit
schelen, mij die onverschillig wààr schreef, als ik maar zeggen mocht wat ik verkoos,
mij die, eenigen tijd later, in de kolommen van het zelfde blad, een artikel van
onverholen anarchistische strekking publiceerde. Dit was naar aanleiding van de
begenadiging, door John Altgeld, gouverneur van den staat Illinois, van Fielden,
Schwab, en Neebe, de drie tot levenslange gevangenschap veroordeelde anarchisten
van het proces van Chicago, in 1887. Altgeld had zich niet bepaald tot een
eenvoudigweg in vrijheid stellen van deze drie mannen, maar hij had, in zijn
gemotiveerd Besluit, den rechter, judge Bonfield, die het proces leidde en vijf van
de acht beklaagden naar de galg verwees, openlijk van rechtsverkrachting, en den
politieman Garry, op wiens getuigenis Bonfield voornamelijk zijn vonnissen velde,
van meineed en ‘felony’ beticht. Door mijn ‘Epilogue d'un drame judiciaire’, dit
nàschrift bij de geschiedenis van een verbijsterend-gruwelijken, gerechtelijken moord,
onder de oogen van het publiek van de Figaro te brengen, diende ik, alwéér, mijn
eigen, anarchistische ideeën, en zeker niét de tendens van het conservatieve blad,
dat vrijzinnig en elegant genoeg was om het op te nemen.
***
De jaren 1891, '92, en '93 namen, in de annalen van het ‘anarchisme van de daad’,
een kapitale plaats in.
Het begon zóó: op I mei 1891 - de twééde Eerste Mei na de instelling van dit
officieele, en voortaan ritueele ‘Feest van den Arbeid’ - waren drie anarchisten,
Decamps, Dardare en Leveillé, terwijl zij, na een mislukte poging om een manifestatie
op den openbaren weg te organiseeren, in de parijsche voorstad Clichy in een wijnhuis
zaten, overvallen door drie, in strijd met de wet
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daar binnen gedrongen politie-agenten, die zich meester wilden maken van hun,
opgerold in een hoek staande, roode vlag. De compagnons hadden hun revolvers
getrokken, en, zich verdedigend, éérst tegen de agenten alléén, vervolgens, naar
buiten gekomen, ook tegen een viertal bereden gendarmen, een paar van hun
aanvallers licht gewond. Zelf hadden zij eenige sabelhouwen opgeloopen, en Leveillé
was, bovendien, door een revolverkogel in de dij getroffen. Ten-slotte overmand, en
naar het dichtstbilgelegen commissariaat van politie gesleurd, waren zij daar, uren
lang, door elkaar aflossende ploegen agenten onderworpen aan een ‘passage à tabac’
- dit is de populaire benaming voor deze classieke mishandelingen - waarvan, vier
maanden later, toen zij voor de jury verschenen, de sporen nog niet verdwenen waren.
Vervolgd voor het ‘toebrengen van slagen en verwondingen aan agenten van de
openbare macht, in de uitoefening van hun ambt, met den toeleg om te dooden’,
hadden de drie beklaagden de doodstraf tegen zich hooren eischen door den substituut
Bulot, die zich, in zijn requisitoir, o.a. beriep op het pas gehouden internationale
socialistische Congres van Brussel, dat de anarchisten tot zooveel als ‘outlaws’ had
verklaard. Wat den voorzitter van het hof, president Benoit, betreft, hij had de debatten
op de gebruikelijke, partijdige wijze geleid, en alles gedaan wat in zijn vermogen
was om de beklaagden te bezwaren.
De gezworenen, minder lichtgeloovig dan de substituut en de voorzitter, wat de
tastbaar-leugenachtige getuigenissen der politiemannen aanging, en sterk getroffen
door het relaas van de mishandelingen, door de beklaagden na hun arrestatie
ondergaan, spraken Leveillé vrij, en brachten, met betrekking tot Decamps en Dardare,
een verdict uit, dat, den ‘toeleg om te dooden’ òntkennend, alleen het ‘toebrengen
van slagen en verwondingen’ èrkennend, en aan beide mannen
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verzachtende omstandigheden tòekennend, ten-gevolge had, dat het hof Decamps
tot vijf jaar, maximum, nù, van de op te leggen straf, en Dardare tot drie jaar
gevangenis veroordeelde.
In het algemeen gesproken, kreeg de jury wat men hier noemt ‘een gunstige pers’,
de anarchistische inbegrepen. De Père Peinard, anders niet scheutig met dergelijke
betuigingen van satisfactie, reikte de gezworenen, ‘die zich herinnerd hadden, dat
zij, in weerwil van hun bourgeoisschap, mènschen waren’, een pluimpje uit. Maar
over den substituut Bulot, en den voorzitter Benoit, was de schoenlapper niet te
spreken. Hij beval den eerstgenoemde aan in de herinnering, der kameraden, ‘die
zijn naam niet moesten vergeten, al was het maar om de schofterijen van dit heerschap
op het spoor te kunnen volgen’. Wat den voorzitter van het hof aanging, de
eerstvolgende prent van den Père Peinard stelde ‘De droom van president Benoit’
voor: Benoit, die, ingesluimerd na zijn middagmaal, de handen welbehagelijk op den
buik gevouwen, in zijn droom de guillotine ziet opgesteld, met, op den voorgrond,
drie geknevelde mannen, en, aan den voet van Deibler's machine, drie manden,
volgens de opschriften respectievelijk bestemd voor de onthoofde lichamen van
Decamps, Dardare en Leveillé.
Eenige maanden later, op 11 maart 1892, nam de aera van het anarchistische
terrorisme een aanvang met den dynamietaanslag in het, door den president Benoit,
136 boulevard Saint-Germain, bewoonde huis. Aanslag, den 27sten van dezelfde
maand gevolgd door een tweeden, die op den substituut Bulot, 39 rue de Clichy,
gemunt was. Beide aanslagen misten hun doel, en brachten alleen materieele schade
teweeg.
De dader, Ravachol, wiens portret in de kranten had gestaan, werd, op 30 maart,
herkend door den bediende in een klein eethuisje, het restaurant Véry, op den
boulevard Magenta, die de politie ging waar-
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schuwen. Gearresteerd, stond hij, met een paar medeplichtigen, die hem bij de
fabricatie en het vervoer van zijn bommen hadden geholpen, op 26 april, voor de
parijsche jury terecht. Den avond van den zelfden dag sprong het, door zwermen
politiemannen dag en nacht bewaakte restaurant Véry in de lucht. Uitbundige vreugde
bij de anarchisten. Consternatie in het kamp der bourgeoisie. De gezworenen, voor
hun hachje sidderend, kenden Ravachol, tegen wien de procureur-generaal Quesnay
de Beaurepaire de doodstraf had geëischt, verzachtende omstandigheden toe, en het
hof, gepresideerd door den óók al niet bizonder dapperen voorzitter Guès,
veroordeelde hem en zijn medeplichtige, de achttienjarige Simon dit Biscuit, tot
levenslangen dwangarbeid. Voor Ravachol was deze veroordeeling, trouwens, alleen
maar een halte op zijn weg naar de guillotine. Want een paar maanden later, voor de
jury van Montbrison, in het departement van de Loire, terechtstaand voor de
vermoording van den z.g.n. ‘kluizenaar van Chambles’ - een vrek, wiens
brleengeschraapt geld, een dertig duizend francs of daaromtrent, Ravachol beweerde
voor de propaganda te hebben gebruikt - werd hij, dezen keer zònder verzachtende
omstandigheden, schuldig bevonden, ter dood veroordeeld, en op ii juli 1892
geëxecuteerd.
Wie deze, en de hieruit voortgevloeide gebeurtenissen: het in-de-lucht-springen
van het politiebureau in de rue des Bons-Enfants, in den zomer van 1892; Vaillant's
bomaanslag in de Kamer, op 9 december van het volgende jaar, en zijn executie op
5 februari 1894; Emile Henry's dynamietaanslag in het café Terminus, op 12 februari,
en zijn onthoofding op 21 mei; de vermoording, op 24 juni 1894, van den president
der Republiek, Sadi Carnot, door den italiaanschen anarchist Caserio, den 16den
augustus d.a.v. op íijn
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beurt aan den beul overgeleverd.... wie, zeg ik, al deze gebeurtenissen niet van nabij
beleefd, of met aandacht gevolgd heeft, die kan zich nù, veertig jaar later, zelfs bij
benàdering geen begrip vormen van de atmosfeer van paniek en ontzetting, die zij
te-weeg brachten. Het hóóren alleen al van den, als donder rollenden naam Ravachol,
was, een tijd lang, voldoende, om den gezeten burgerman de haren te-berge te doen
rijzen. Wie zich hiervan wilde vergewissen, die hoefde maar - zooals, somtijds,
bij-wijze van onschuldige tijdpasseering, een paar compagnons en ik-zèlf dit deden
- in den laten avond aan het een of andere huis, in een rijke buurt, aan te bellen, en,
als de deur was opengetrokken door den in zijn bed liggenden concierge, voor het
logies van dezen dignitaris zoo luid mogelijk ‘Ravacholl’ te roepen, op de manier
van een bewoner, die, bij het thuiskomen na taptoe, volgens gebruik zijn naam
opgeeft. Men ging dan vlug weer naar buiten, trok de deur toe, en zag en hoorde,
een oogenblik later, het heele huis in opschudding. Lichten werden aangestoken,
schichtige schimmen bewogen zich achter de venstergordijnen, en de trappen
bolderden van het gehol der bewoners, die, van den nok tot den kelder, geen hoek,
geen mogelijke schuilplaats, ondoorzocht lieten.
Maar, sprekender symptoom nog van paniek en van lafheid, daar waren
huiseigenaars, die, na de dynamietaanslagen tegen den substituut Bulot, en den
presidentieelen raadsheer Benoit, op staanden voet de huur opzeiden aan hun
schatplichtigen van de rechterlijke macht. De commissaris van politie Dresch, die
Ravachol in het restaurant Véry gearresteerd had, en daarvoor beloond was met het
ridderkruis van het Legioen van Eer, werd eveneens op straat gezet, en moest, een
geruimen tijd, bij manier van logies genoegen nemen met zijn commissariaat, waar
hij op een sofa sliep, en zich eten liet brengen van buiten.
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Het restaurant Véry, op den boulevard Magenta, was een pelgrimsoord geworden,
waarheen al wat lafaard was ter bedevaart toog, om Lhérod, den bediende, die
Ravachol's gevangenneming bewerkt had, aan het van nà-angst en dankbaarheid
popelende hart te drukken, en met geschenken in geld en in natura te overstelpen.
Véry, de baas van het zaakje, had een toepasselijke inscriptie laten graveeren in het
marmeren blad van het tafeltje, waaraan ‘de beroemde anarchist Ravachol’, den dag
van zijn aanhouding, een amer-Picon had gebruikt, en hij hief een
extraweeldebelasting van de tallooze crétins, mannelijke en vrouwelijke, die er iets
voor over hadden om hun beenen onder dit voortaan historische meubel te steken.
Winzuchtige berekening, die hem geen geluk aanbracht! Want de dynamietaanslag
van 26 april - een ongehoord-stout ondernemen, gegeven de scherpe bewaking van
zijn etablissement, waarín en waaromhéén het van politievolk wemelde - kostte hem
het leven. Wat Lhérod betreft, die verwisselde, beducht voor zijn veiligheid, het vak
van café-bediende voor dat van gevangenbewaarder, ergens in de provincie.
Ik denk over deze dingen niet meer zooals toen. Maar ik zou ònwaar zijn door te
verhelen, dat zij mij, destijds, met opgetogenheid vervulden. De moed dezer
terroristen, hun onbaatzuchtigheid, de trots waarmee zij de verantwoordelijkheid,
ook voor hun ònverantwoordelijkste daden, zooals het dooden of verwonden van
schouwburggangers, cafébezoekers, en dergelijken, opeischten, de onverschrokkenheid
waarmee zij hun rechters trotseerden en den dood tegemoet traden, dit aan den éénen
kant, en, aan den ànderen, de erbarmelijke lafheid der kleine burgerij - de groote
bourgeoisie was minder vuig - dit alles verwekte den indruk dat het eind van een
samenleving, ‘la fin d'un monde’, zooals Drumont het noemde, nabij was.
Het waren, overigens, niet alleen de anarchisten,
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die, de verwezenlijking van hun utopieën naíij wanend, de propagandisten van de
daad verheerlijkten, en de officieele vertegenwoordigers van de onder hun slagen
sidderende bourgeois-maatschappij bespotten en hoonden. Het was niet alleen de
Père Peinard - tekst en illustraties - die zich vrolijk maakte over de, door hun
huisbazen op straat gezette leden der rechterlijke macht, door zijn teekenaar
voorgesteld, slapend, in vol ornaat, op een bank onder den blooten hemel, tot nu toe
het logies van hongerlijders en vagebonden. Schrijvers van naam - Paul Adam o.a.,
in l'Endehors en in zijn eigen maandblad, de Entretiens Politiques et Littéraires wijdden, onder opschriften als: ‘Eloge de Ravachol’, ‘Le rire de Ravachol’ e.d.,
glorificeerende beschouwingen aan den dynamiteur, die zingend en godlasterend
den dood te-gemoet, en met den kreet: ‘Vive l'Anarchie!’ de eeuwigheid was ingegaan.
Op de dinsdagen van den Mercure de France, rue de l'Echaudé-Saint-Germain, waar
ik geregeld kwam, was Ravachol, geruimen tijd, het onderwerp van geestdriftige
gesprekken, en Rachilde - mevrouw Alfred Vallette - teekende de opdracht, aan mij,
van een van haar romans: ‘Ra(va)childe’.
Ook de iconographie droeg bij tot de verheerlijking van Ravachol. Behalve de
photographische groep: Ravachol omstuwd door gendarmen, afkomstig van den
anthropometrischen dienst, en die, bij duizende verspreid, weldra in geen
anarchistische stulp zou ontbreken, waren daar, o.a., de twee geïdealiseerde
beeldtenissen van ‘Ravachol bij de guillotine’, een houtsnede en een ets, van den
bekenden, parijschen schilder en graveur Charles Maurin.
Onder de burgerlijke bladen was er één, de Figaro, dat, de leus van zijn patroon,
den barbier van Sevilla, indachtig - ‘Ik haast mij met om àlles te lachen, uit vrees
dat ik er om zou moeten weenen’ - nu en dan den draak stak met den algemeenen
geest van paniek,
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en met de, door angst ingegeven consideratie voor Ravachol en zijn discipelen, die
het bij de overheid onderstelde, of veinsde te onderstellen.
Albert Milhaud schetste een Ravachol, die, in de gevangenis vertroeteld - hij krijgt
zijn chocola op bed, en de bewaarder maakt een bad à l'eau de Lubin voor hem klaar
- de handen vol heeft met het schrijven van albumblaadjes voor markiezinnen, en
andere adellijke dames, die hem, door bemiddeling van den gemeenschappelijken
pedicure, om deze hooge gunst hebben verzocht. En Forain, in zijn reeks ‘Doux
Pays’, beeldde een dynamiteur af, die, op zijn dakkamertje bezig met de confectie
van een bom, met de hand aan de kin staat te peinzen over de samenstelling van de
springstof, waarmee hij het ding zoo meteen zal laden.
Zijn dochtertje, een argeloos kind van een jaar of twaalf, leest de scheikundige
formule nog eens voor hem af:
- Denk er om, papa, dat je je niet vergist: 2 OI O5 K O, C6 H3 Az O2 3 O.
- Mooi! Met nog wat zwavelzuur en een beetje groene zeep.... Komt in orde!
Men ziet dat de ironie, trots de tragiek der tijden, geen afstand van haar rechten
had gedaan.
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Hoofdstuk XIV
Ik leg een kunstverzameling aan - Vijandschap van mijn concierges - Ik
red Bernard Kampfmeyer uit de handen der klassen-politie - Een
gemoedelijk commissaris - Een anarchistisch restaurant - ‘Le père la
Purge’ en zijn repertoire - ‘Dame Dynamite, que l'on danse vite....’ - De
Redenaar van het Menschelijk Geslacht no. 2 - ‘Individualistisch’
anarchisme - Alles is geoorloofd! - Genosse Noske en het begrip van eer
- Een trio politie-anarchisten - Kennismaking met Emile Henry,
kantoorbediende en terrorist - Wij reciteeren gedichten - Twee aanslagen
- ‘Wil ik je concierges in de lucht laten springen?’ - ‘Nee! het is wel lief,
maar...’ - Guillotine en worgpaal

Na een half-dozijn verhuizingen - ik ben ongedurig van aard en altijd op zoek naar
iets ànders - heb ik, aan het eind van het jaar 1892, het anker geworpen in de toen
nog schilderachtige, van de place Blanche tot aan de place du Tertre, op den top van
de Butte Montmartre, naar boven buigende en kronkelende en kruipende rue Lepic.
Het huis, nieuw nog, is een zes verdiepingen hooge huurkazerne, van het niet slechte
soort, met rustige bewoners, voor het meerendeel kleine ambtenaartjes en
kantoorbedienden.
Mijn logement, een kamer met een microscopisch keukentje, ligt op de zesde
verdieping. Daar is nèt
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ruimte voor het strikt noodige ameublement: een palissanderhouten bed voor twee
personen, een ditokleerenkast, drie stoelen, een eikenhouten schrijftafel, en een
boekenrek. Uitzicht, indien dit een uitzicht genòemd mag worden, heb ik alleen op
een smal binnenplaatsje. Maar wat bekommer ik mij om dezen beperkten horizon!
Tegen de wanden van mijn kluis vlammen, aan den éénen, het rood, het geel, het
blauw van Jules Chéret's lumineuze reclameplaten - zijn ‘Olympia’, zijn ‘Saxoléines’
in een reeks van gracieus-zwevende, aetherische vrouwenfiguren - en gloeien, aan
den ànderen, als een gedempt vuur, het zwart en oranje van Lautrec's
ingetogen-sarcastische affiches: ‘Jane Avril’, ‘May Belfort’, en zijn ‘Moulin Rouge’,
met la Goulue, haar danseur Valentin le Désossé, en allerlei àndere personnages van
het tout-Montmartre, waaronder een comieke en veridieke Fénéon.
Van deze plakkaten - ik heb er een stuk of vijftien - is er niet één waar ik, eerlijk
gezegd, eerlijk aangekomen ben! Zij zijn, alle, gekaapt, van een muur of een
omheining afgehaald, zoodra de aanplakker den rug had gewend en verder gegaan
was. Wanneer ik zoo'n man zie aankomen, met zijn klein laddertje over den schouder,
zijn emmer met stijfsel, en zijn grauwlinnen zak met affiches op den rug, dan volg
ik hem, totdat hij, hier of daar stilstaand, zijn emmer neerzet, zijn laddertje tegen den
muur plaatst, en een van zijn plakkaten ontvouwt. Is dit een Lautrec, een Chéret, of,
zeldzamer geval, een Forain, of een Willette, dan komt er, in minder dan geen tijd,
een eind aan zijn ware bestemming als middel van openbare reclame. Nauwelijks
acht ik den aanplakker op veiligen afstand, of ik maak zijn werk ongedaan, en eigen
mij, zonder schroom of aarzeling, het affiche toe. Zonder schroom of aarzeling, maar
nièt zonder moeite! Want het overvloediglijk met dunne stijfsel ingesmeerde, door-
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weekte papier, rijt, dikwijls, van onder tot boven vaneen, in flarden somtijds, en het
transport, naar mijn woning, van de aldus geconfiskeerde muurplaten - waaronder
er zijn, Lautrec's ‘Moulin Rouge’, o.a., die verscheidene vierkante meters beslaan is, vooral in den winter, niets minder dan een pretje. Ik loop, de armen zoo ver
mogelijk van het lijf, met de meestal losjes opgevouwen, somtijds tot een groote,
losse prop ineen gerolde, van de versche, ijskoude stijfsel druipende platen naar de
dichtst-bijzijnde straatpomp, waar ik mijn buit, men begrijpt met welk een
behoedzaamheid, zoo goed als ik kan afspoel. Thuis gekomen, spons ik de affiches
af totdat de laatste sporen van de kleefstof zijn verdwenen, hang ze, vervolgens, te
drogen over een touwtje.... en mijn verzameling is weer een kunstwerk rijker! Maar
een paar uur later, of den volgenden dag, krijg ik bloedige verwijten te hooren van
mijn concierges, op wier gewaste trap, ofschoon ik de verschuldigde moeite genomen
had die van onder tot boven droog te wisschen, hier en daar vlekken van waterdruppels
zijn achtergebleven.
Kleine oorzaken, groote gevolgen!, zooals mijn oom Louis zei. Zonder deze
waterdruppels op ‘hun’ trap, zouden de concierges van no. 59 rue Lepic, mannetje
en wijfje, misschien mijn doodvijanden niet zijn geworden, noch, voor het hof van
gezworenen, tegen mij hebben getuigd met al de subalterne laaghartigheid waartoe
zij in staat waren. Dat ik mijn gebeente niet heb gelaten in de een of andere
strafcolonie, in Nieuw-Caledonië of in fransch Guyana, dat heb ik nièt te danken aan
de huisbewaarders van no. 59 rue Lepic, Parijs-XVIII.
Moraal: kaap geen reclameplaten van de muren, als zij het stelen niet wààrd zijn!
Maar vermijd tot èlken prijs, o! kunstzinnig jongeling, water te morsen op de, door
uwe concierges onderhouden, of nièt-onderhouden trap.
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Om op de Chérets en de Lautrecs van mijn collectie terug te komen. Ik had al deze
affiches cadeau kunnen krijgen! Lautrec, dien ik ken, en wiens atelier, op den hoek
van de rues Caulaincourt en Tourlaque, ik bezoek, zou mij geen ‘Jane Avril’, geen
‘May Belfort’ hebben geweigerd, als ik hem daarom gevraagd had. En Chéret, die,
later, aan mijn vrouw zijn heele serie ‘Saxoléines’ schonk, om ons, door den lavenden
aanblik daarvan, de naargeestige, hideuse, londensche ballingschap een beetje te
verzachten, Chéret was de gulheid zèlf. Maar ik vroeg den een noch den ander om
iets. Want zooals voor den philathelist een postzegel alleen dàn waarde heeft wanneer
hij gebrùikt en afgestempeld is, zoo stel ik, en zoo stellen ook de àndere amateurs ik ben niet de éénige verzamelaar van dit genre! - alleen prijs op eigenhandiglijk
buitgemaakte plakkaten, die, hoe zorgvuldiglijk afgewasschen ook, en, dikwijls,
gerestaureerd, altijd de roemrijke sporen vertoonden van haar kortstondige exhibitie
op den een of anderen muur.
Met mijn persoonlijke rooftochten is het altijd goed afgeloopen. Nièt dat daar nooit
een bemoeial zich een aanmerking veroorloofde, en dan den wind van voren kreeg.
Het gebeurde ook, dat een politie-agent, die mij beenen zag maken met een daar juist
gekaapten Chéret, mij argwanend aankeek, in welk geval ik hem den tijd niet liet
den in zijn boezem ontbranden tweestrijd tusschen plichtbesef en gemakzucht, of
onverschilligheid, te laten uitwoeden. Maar het was eens bíjna spaak geloopen, op
een avond dat ik mijn vriend Bernhard Kampfmeyer, een duitschen anarchist,
geholpen had bij het kapen van een prachtigen, fonkelenden Chéret, in de tijdingzaal
van het dagblad Le Gaulois, in de rue Drouot.
Dit was zóó in zijn werk gegaan. Ik had op den uitkijk gestaan, en een afleidend
praatje gemaakt met
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den portier, terwijl Kampfmeyer, na de punaises, waarmee de plaat aan den wand
was bevestigd, verwijderd te hebben, het affiche kalmweg opgevouwen en onder
zijn arm gestoken had. Maar nauwelijks was hij met zijn buit de deur uit, of de portier,
door een bezoeker gewaarschuwd, rende hem, ‘Houdt den dief! Houdt den dief!’
schreeuwend, na. Een moment later had hij Kampfmeyer te pakken, dien hij, met
behulp van een intusschen toegeschoten politie-agent, naar het commissariaat, in den
faubourg Montmartre, opbracht.
Ik wist een oogenblik nièt wat te doen! Kampfmeyer, die, sedert korten tijd in
Parijs, nauwelijks fransch genoeg kende om een glas bier te bestellen, en om, elke
vijf minuten, aan zijn vriendinnetje Victorine de verzekering te geven dat zij ‘bjeng
cholie’ en ‘bjeng changtil’ was, Kampfmeyer zich alléén laten redden, dat ging niet
aan. Hem en den portier van de tijdingzaal op den voet volgen in het commissariaat,
dat was ook niet geraden. Want de man van de Gaulois zou mij dadelijk herkend, en
mij als medeplichtig aan den diefstal aangewezen hebben, waardoor alle kans om
mijn op heeterdaad betrapten vriend uit de penarie te helpen, verkeken zou zijn, ook
al sloeg ik mij zèlf er door. Het beste leek mij dus te wachten totdat de portier, die
zijn tijdingzaal niet àl te lang onbeheerd kon laten, zijn klacht ingediend zou hebben
en heengegaan zou zijn. Toen ik hem had zien verdwijnen, liep ik den trap van het
commissariaat op, en ging het bureau binnen, waar ik Kampfmeyer, in zichtbaar
bedrukte stemming, op een bank zag zitten. Ik bracht hem, door een grimas, aan het
verstand dat wij niets met elkaar uit te staan hadden, en ik verzocht, vervolgens, den
dienstdoenden politie-agent, om mijn kaartje, waarop iets vermeld stond van mijn
journalistieke bezigheden, te overhandigen aan den secretaris van het commissariaat,
die mij, een oogenblik later, ontving en naar mijn be-
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geeren vroeg. Ik vertelde hem, dat ik, bij toeval, getuige was geweest van de arrestatie
van dien meneer, die daar ginder op de bank zat, dien ik, uit een restaurant op
Montmartre, waar hij en ik een paar keer aan het zelfde tafeltje hadden gegeten, van
aanzien kende, en van wien ik wist dat hij een vreemdeling was, een Oostenrijker,
een Zwitser, of een Duitscher, die zich te-nauwer-nood in het fransch kon uitdrukken.
Reden waarom ik, als hij, meneer de secretaris, daar geen bezwaar tegen had, en zelf,
bij geval, geen duitsch sprak, mij aanbood om den arrestant als tolk terzijde te staan.
Misschien ook, zei ik - om mijn tusschenkomst aannemelijker te maken - misschien
ook zat er stof voor een reportage in het zaakje!
De secretaris - met alle voorbehoud voor hetgeen monsieur le commissaire, die
er niet wàs, maar die, na zijn diner, in den loop van den avond misschien nog wel
even zou komen kijken, van mijn aanbod zou zeggen - vond dit goed, en vroeg mij
of ik wist wat de arrestant gedààn had. Nee! daar wist ik niets van. Toch geen moord,
hoop ik? Neel zoo erg was het niet. Maar het was toch ernstig genoeg! Verbeeld u,
dat hij een affiche gestolen heeft, dít affiche - hij liet mij het op zijn schrijfbureau
liggende corpus delicti zien - in de tijdingzaal van de Gaulois, zóó maar, onder de
oogen van tien personen, en daarbij op heeterdaad betrapt is.... Een verregaand brutaal
stukje, en dan nog wel een vreemdeling! Wat hem, secretaris, aanging, hij begreep
niet hoe iemand ‘piqué’ genoeg kon zijn - hij tikte met zijn wijsvinger tegen zijn
voorhoofd, en wees met zijn kin in de richting van Kampfmeyer - om zich, voor
zoo'n ‘babiole’ zonder eenige waarde, en waar nu letterlijk niets moois aan was, bloot
te stellen aan het gevaar de gevangenis in te draaien.... ‘Och kom! zei ik, de
gevàngenis, voor zoo'n kleinigheid?’ - ‘Een kleinigheid! monsieur, noemt u dat een
klèinigheid? Diefstal bij nacht, want
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de zon is al lang ònder, meneer! diefstal bij nacht in een bewoond huis! Vous-appelez
cela une bagatelle, vous?’
In afwachting van de komst van den commissaris, vroeg en kreeg ik verlof mij
met den arrestant te onderhouden, en ik maakte gebruik van de gelegenheid om
Kampfmeyer een beetje op te vrolijken, door de mededeeling, dat hij, naar de meening
van den secretaris, op zijn hóógst zes maanden zou krijgen, maar in èlk geval, na de
expiratie van zijn straftijd, als ongewenscht vreemdeling het land uitgezet zou worden.
Tegen een uur of tien kwam de commissaris opdagen, die, te oordeelen naar zijn
purperen wangen en zijn blinkende oogen, overvloediglijk gedineerd had. Maar hij
zag er heelemaal niet boosaardig uit, en leek mij, in tegendeel, te behooren tot het
soort van menschen die de wijn tot inschikkelijkheid stemt.
Door den secretaris op de hoogte gebracht van het geval, begon ook hij - fonction
obligel - met de zaak heel erg te vinden. Het was niet meer of minder dan diefstal
bij nacht in een bewoond huis! En hij droeg mij op - waar ik immers zoo vriendelijk
was wel als tolk te willen fungeeren, waarvoor hij mij bedankte - den delinquent te
vragen wat hij tot zijn verdediging in te brengen had. Ik begon aardigheid in de zaak
te krijgen, zàg er stof in voor een artikel - een ‘chose vue’ - dat ik nù pas schrijf,
onderhield, in het duitsch, en op heel ernstigen toon, mijn vriend Bernhard over zijn
schandelijke daad, en bracht den commissaris, die, achteloos in zijn fauteuil geleund,
den rook van zijn cigaar nastaarde, Kampfmeyers antwoord over. Antwoord dat
hièrop neerkwam, dat hij, arrestant, die naar onbeheerde bergen gouds, of naar stapels
leverworst niet getaald zou hebben, geen weerstand had kunnen bieden aan de
verzoeking, toen hij dien Chéret, een reclameplaat voor de music-hall Olympia, daar
had zien hangen. Meteen nam ik het affiche op - ‘vous
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permettez, monsieur le commissaire?’ - duwde het Kampfmeyer in de handen, gelastte
hem een paar pas achteruit te stappen, en, van de rol van tolk in die van verdediger
vervallend, hield ik een pleidooi in dezen trant:
‘Regardez-moi ça, monsieur le commissaire! Is het niet verblindend schoon? Zie
die kleuren eens, en die lijnen! Wat zègt u daarvan? Est-ce beau ça, hein?.... Eh!
bien, als die plaat al zoo'n indruk op ù, een Parijzenaar, maakt - want u bent een
geboren Parijzenaar, meneer de commissaris, dat zie ik zóó! - bedenk dan eens wat
er moet omgaan in de ziel van dien meneer daar, een arme Duitscher, die in Berlijn,
zijn woonplaats, op het gebied van moderne kunst nooit iets anders onder de oogen
heeft gehad dan de in reuzel gehouwen standbeelden van de Hohenzollern, in de
Siegesallee - l'Avenue de la Victoire in het fransch - en de
Kaiserwilhelmdergrossegedächtnisskirche, en die daar op ééns, in het hartje van
Parijs, in de tijdingzaal van Arthur Meyer, voor zoo'n schitterenden Chéret komt te
staan. Franchement! meneer de commissaris, kan zoo'n man zijn handen thuis houden?
Nee! dat kan hij nièt. C'est plus fort que lui!.... En als ik dùrfde, dan zou ik u willen
vragen, onder ons, want die man daar verstaat er toch geen syllabe van: Uzelf, meneer
de commissaris, die een magistraatspersoon bent, en dus een artist, zoudt u, als u
kans zag zoo'n plaat in de wacht te slepen zonder dat iemand het zag, het nièt doen?
Ne dîtes pas non, monsieur le commissaire, want ik zou u niet gelooven! U zègt
trouwens niets, en wie zwíjgt....
De commissaris, gevleid - ik heb hem een artist genoemd! - glimlacht, kijkt, kijkt
nòg eens aandachtig, met de hand boven zijn oogen, naar de door Kampfmeyer
geëxhibeerde plaat, en zegt eindelijk:
- Peut-être bien, ma foi! Maar ik zou het zeker nièt doen in de tijdingzaal van een
krant! Een onge-

Alexander Cohen, In opstand

225
hoorde brutaliteit!.... Wat drommel! meneer, daar zijn muren genoeg in Parijs, en
schuttingen....
Ik vertrouw hem toe, dat ik, wat míj aangaat, de affiches altijd van de mùren kaap,
waarop hij zegt dat hij mij daartoe best in staat acht. Enfin! hij zal geen gevolg aan
de zaak geven, en Kampfmeyer is vrij. Ik neem Bernhard het affiche uit handen,
vouw het op, en deponeer het op de schrijftafel van den commissaris, met de
opmerking: ‘Voici! monsieur le commissaire, het eerste nummer van uw particuliere
verzameling’
Wenk die, vermoedelijk, in goede aarde viel. Want toen ik, een dag of wat later,
dezen keer zònder Kampfmeyer, een kijkje nam in de tijdingzaal van de Gaulois,
toen prijkte er, op de plek waar Chéret's ‘Olympia’ gehangen had, een àndere plaat.
***
Ik vergezel Bernhard Kampfmeyer niet alleen naar commissariaten van politie.
Wij bezoeken ook mínder officieele gelegenheden, waaronder, met name, het
anarchistische restaurant van compagnon Constant Martin. Het in een klein, nu
verdwenen straatje tusschen de rue Montmartre en de place de la Bourse gelegen
eethuis, is anarchistisch door zijn klànten, nièt, zooals b.v. een vegetarisch restaurant,
door den aard der opgedischte gerechten, die zich hier in nièts, niet eens door hun
betiteling, onderscheiden van de schotels der burgerlijke restaurants.
De ‘gargotier’, Constant Martin, is een soort van père noble, wiens onverstoorbare
kalmte iets als ontzag afdwingt aan de gewoonlijk rumoerige clientèle, die in het
kleine lokaaltje opeengepakt zit als sardines in een blikje. Hij kookt en braadt zèlf
in het lilliputsche keukentje, waarvan de gemengde geuren zich, via de eetzaal, een
uitweg banen, en waar hij, onveranderlijk gehuld in een schurftige, bruine overjas,
en het eer-
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waardige hoofd, met de zilveren lokken, gedekt door een vettig-glanzenden, bruinen
hoed, voor zijn fornuis staand ieder oogenblik in zijn culinaire bezigheden wordt
gestoord door verhit redetwistende compagnons, die hem, den veteraan, tot
scheidsrechter in het een of andere doctrinaire geschil willen maken.... ‘Wat zeg jij
er van, Constant?’ - ‘Qu'est-ce que vousvoulez que je vous dise!’ antwoordt, zalvend
en ontwijkend, de oude heer, die al zijn klanten - de meesten staan bij hem in het
krijt - een minzaam hart toedraagt en geen van hen wil ontstemmen.... Wat zal ik
daarvan zeggen? Jelui kunt allebei gelijk hebben! Het hangt er maar van af, c' pas?
hoe je de questie bezièt. Maar als ik jouw biefstuk laat verbranden, of jouw côtelette,
dan ben jelui geen van beiden tevreden, et c'est moi que vous engueulerez! Is 't waar
of niet?’ Zoo redt de sluwe Constant Martin zich uit de verlegenheid.
Wie, zooals Bernhard Kampfmeyer en ik, een studie wil maken - een studie zonder
pretentieuzigheid - van een zoo goed als uitsluitend anarchistisch milieu, die kan
nergens beter terecht dan hier, waar de verschillende schakeeringen der acratische
wereldbeschouwing: de communistisch-anarchistische, de
individualistisch-anarchistische, de humanitaristisch-, en, bij tijd en wijle, ook de
mystisch-anarchistische philosophie, tot uitdrukking komen. Het is een gemengd en
zelden vernieuwd gezelschap, waarvan sommigen twee maal per dag, ànderen op
ongeregelde tijden, al etend discuteeren, disputeeren, en het Heelal op splinter-nieuwe,
onverwrikbaar-hechte grondslagen vestigen.
Daar is - à tout seigneur tout honneur - ‘le père la Purge’, onder welk populair
pseudoniem zijn doop-en-familienamen onherroepelijk zijn bedolven, en die, in mijn
herinnering, voortleeft als de dichter, componist en zanger van de hymne waaraan
hij zijn bijnaam ontleende:
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Je suis le vieux père la Purge,
Pharmacien de l'humanité,
Contre sa bile je m'insurge,
Avec ma fille Egalité!
J'ai ce qu'il faut dans ma boutique,
Sauf le tonnerre et les éclairs,
Pour faire sauter toute la clique
Des oppresseurs de I'univers.
J'ai du picrate de potasse,
Et du mercure à pleins tonneaux,
Pour enlever toute la crasse
Des bourgeois et des aristos!
J'ai ce qu'il faut dans ma boutique (etc.)

Van een anderen strijdzang, aan het poëtisch gemoed van vader la Purge ontweld,
en dien hij, gemeenlijk op een tafel staande, declameerde, luidde de aanhef als volgt:
Dynamitons tous les gavésl (bis),
De la sueur des affamés, (bis)
C'est bien le tour de la canaille,
De porter culotte à sa taille,
Dynamitons! dynamitons!

Voor de kinderen der onterfden - hij zèlf was een liefhebbend vader, en hij wist wat
het kleine volkje toekwam - had papa la Purge een rondedans, met tekst en refrein,
gecomponeerd, die zóó begon:
Indomptés, révoltés, les enfants de la Nature,
Luttent pour,
Voir un jour
Le doux règne de l'amour,
Amour!

en aldus eindigde:
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Dame Dynamite, } (bis)
Que l'on danse vite, } (bis)
Dansons et chantons! } (bis)
Et dynamitons!

Daar kwam ook, een enkelen keer, Sébastien Faure, redenaar van beroep, redenaar
voor jury's, in Parijs en in de provincie, redenaar voor openbare vergaderingen,
redenaar voor groepen en onder-groepen, redenaar voor tien, voor acht, voor zes,
voor vier, drie, twee toehoorders, éénpersoons redenaar als het niet anders ging, vol
lachwekkende bewondering voor de eigen rhetoriek. Ik heb nooit een woord met
hem gewisseld, en hij boezemde mij, met zijn van allen eenvoud, van alle
natuurlijkheid volslagen ontbloote, niet te stèlpen logorrhee, zoowel als door zijn
uiterlijk - hij leek op een ‘défroqué’ die handelsreiziger in ongeregelde goederen was
geworden - een onoverkomelijke antipathie in. Tot luitenant-adjudant had hij Armand
Matha, den emeritus-kapper, die, bij manier van reclame voor zijn afgezworen bedrijf,
den mooisten, zorgvuldigst onderhouden baard van heel het militante anarchisme
droeg. Matha was een brave kerel, die voor een in de penarie zittenden kameraad
door het vuur zou zijn gegaan. Maar hij was, tegelijkertijd, een eenvoudige van geest,
vol vereering voor den Meester, dien hij, zonder aarzelen, naar onverschillig wèlk
ballingsoord zou zijn gevolgd - zooals Gourgaud, Montholon, Las Cases en Bertrand
Napoleon volgden - indien Sébastien Faure door een wraakgierige bourgeoisie naar
een of ander Sint-Helena verbannen, en aan de plagerijen van een Hudson Lowe
Secundus was overgeleverd.
Matha ging even prat op Faure's welsprekendheid als op zijn succes bij het schoone
geslacht, waarvan, verzekerde hij ten-aanhoore van Faure zèlf, niet één
vertegenwoordigster ooit weerstand geboden had aan

Alexander Cohen, In opstand

229
zijn bekoring. Waarop Faure dan, met een superieur lachje, Matha in de rede viel:
‘Plus maintenant, Armand! Het zijn nu alleen nog maar de intelligènte vrouwen, die
mij begrijpen.’
Van vrouwen gesproken! Daar was Camille, de zwaar-theoriseerende,
‘individualistisch’ - anarchistische vroedvrouw, die mij, naar haar redeneeringen te
oordeelen, eerder een dwaze maagd dan een vroede vrouw leek. La camarade Camille
was een even warm als breedsprakig voorstandster van de prostitutie, één van de
middelen - en binnen de portée van alle vrouwen die het hart op de rechte plaats
droegen - om een wufte bourgeoisie langzaam maar zeker ten-val te brengen. Voor
Camille, en voor de belijders van haar geloof in het algemeen, was àlles goed en
prijzenswaard wat door de ‘burgerlijke moraal’ als onbehoorlijk en verwerpelijk
wordt beschouwd: trouweloosheid, woordbreuk, bedrog, verraad, afpersing, oplichting,
berooving, ook van doodarme drommels, die dan maar zoo dòm niet moesten wezen!
Om een onberispelijk individualist te zijn, had men niets anders te doen dan de
‘burgerlijke begrippen’, in de allereerste plaats het eergevoel, àf te schudden.
Opvatting, waarvan, overigens, de groep l'Adnarchie en haar gelijknamig orgaan het
monopolie niet behielden....
‘Weet u - vroeg mij Emile Vandervelde, socialistisch vertegenwoordiger in de
belgische Kamer en oudminister, in den loop van een gesprek, dat ik, in den zomer
van 1915, met hem had - weet u wat Noske, sociaal-democratisch afgevaardigde in
den Reichstag, tot onze vrienden in Brussel heeft durven zeggen, toen hij, in de eerste
dagen van den oorlog, met een paar van zijn collega's een bezoek bracht op het
Maison du Peuple? Voici: “Al wat jelui overkomt is jelui èigen schuld! Niets zou
gemakkelijker zijn geweest, dan België zijn ongelukkig lot te besparen. Waarom
hebben jelui ons niet door je land laten frekken?”
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En toen een van ons een poging deed om hem aan het verstand te brengen, dat de
verdediging van zijn onzijdigheid voor België een questie van eer was geweest, toen
repliceerde Genosse Noske: “Eer? Eer? Was ìst den das? Das ist ja die reine
Bourgeois-ideologiel”.... Hij kon niet begrijpen dat een handteekening onder een
verdrag even bindend is voor een socialist als voor een bourgeois.’
Maar ik ben nog niet klaar met den inventaris, ik wil zeggen met de cliëntèle, van
het restaurant Constant Martin, dat, onder zijn vaste gasten, ook nog den altijd in
deftig zwart gekleeden, een hoogen hoed op het hoofd en een indrukwekkende
portefeuille onder den arm dragenden compagnon Mortinet telde, en den compagnon
Georges Regard, die, winter en zomer, met een bontmuts liep. Mortinet, bankemployé
of zoo iets van beroep, was, behalve dàt, redenaar, en, als zoodanig, een concurrent
en intieme vijand van Sébastien Faure. In zijn aan de propaganda gewijde uren was
hij ook nog - evenals Regard, met wien hij, ideologisch gesproken, steevast overhoop
lag - mouchard, anders gezegd agent van den Openbaren, maar niettemin ‘stillen’
Veiligheidsdienst, die in alle bekende anarchistische kringen zijn speurders had. Daar
was niet buitengewoon veel psychologie noodig, om den wàren aard van de
compagnons Mortinet en Regard te doorgronden, en behalve bij de z.g.n.
‘individualisten’, in wier oogen nièts onvereenigbaar en àlles gerechtvaardigd was,
wat het vrije individu in staat stelde ‘de vivre sa vie’, stonden deze beide heeren bij
een ieder als verdacht te boek. Beiden verdroegen zij, met ongeëvenaard-christelijke
gelatenheid, de uiting van de grievendste suspicies. Maar wanneer het hun; van tijd
tot tijd, àl te warm werd, en zij zich, in weerwil van hun cynisme, in geen anarchistisch
gezelschap: meer konden vertoonen, dan hield Mortinet, of Re-
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nard, of Boriot - ik vergat daar bijna kameraad Boriot - hier of daar, in Parijs of in
de provincie, het lièfst in de provincie, waar hij minder bekend was, een zóó
revolutionnaire, zóó opruiende, zóó ‘incendiaire’ redevoering, dat het parket wel
moest ingrijpen en een vervolging instellen. Mortinet, Boriot, of Regard kreeg dan
zes maanden, of een jaar, die hij in Sainte-Pélagie, of in Clairvaux - of ook wel eens
nèrgens! - uitzat, om, vervolgens, gerehabiliteerd door zijn veroordeeling, weer met
open armen ontvangen, en als een martelaar voor de goede zaak begroet te worden
door het argelooze gros der compagnons.
De onbeschaamdste van dit drietal anarcho-mouchards was Mortinet, die, na een
veroordeeling, ik geloof tot een jaar, van zijn broodheer, den minister van
Binnenlandsche Zaken, Constans, vergunning kreeg om in de gevangenis zijn hond
bij zich te houden.
Het was bij Constant Martin, dat ik, in den nazomer van het jaar 1892, kennis maakte
met Emile Henry, die, geëmployeerd op een kantoor in een der zijstraten van de rue
Montmartre, hier somtijds kwam eten. Teruggetrokken van aard, en door zijn
kleinburgerlijkverzorgd uiterlijk scherp afstekend tegen de ‘bohême’ van de meeste
andere klanten van het restaurant, nam hij zèlden deel aan de algemeene gesprekken,
en nóóit aan de redetwisten. Wel had hij, vaak, apartjes met Constant Martin, die
hem met vaderlijke blikken koesterde.
Wat, in zijn voor de rest niet opvallend voorkomen - dat van een
onberispelijk-nauwgezet jongste bediende in een groote zaak - trof, dat waren de
vastberaden trekken om zijn mond, en zijn koele oogopslag. Hij was niet
mededeelzaam, en hij had daar alle reden voor. Want hij liep - door welke decepties,
door welk leed verbitterd?.... volgens sommigen door de niet-beantwoorde liefde
voor een gehuwde vrouw -
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met ontzettende plannen rond, en hij had, op het tijdstip dat ik hem voor het eerst
ontmoette, al één daarvan ten-uitvoer gelegd: de gelukkigerwijze míslukte
dynamietaanslag tegen de bureaux der Mijnmaatschappij van Carmaux, in de avenue
de L'Opéra te Parijs. Mislukt, den hemel zij dank! in zijn oorsprònkelijken toeleg.
De bom, door Henry aan den ingang van de bureaux der Mijnmaatschappij neergezet
- op dezelfde verdieping, waar, in een groot mode-atelier, ik weet niet hoeveel arme
naaistertjes den kost verdienden - sprong niet dààr, maar, met doodelijke uitwerking,
in het commissariaat van politie, in de rue des Bons-Enfants, waarheen een agent,
door den concierge van het huis in de avenue de l'Opéra gerequireerd, het ding had
vervoerd.
Ik wist hier, vóór noch nà, iets van, dacht niet eens aan de mogelijkheid dat Henry
deze daad op zijn kerfstok kon hebben. En het was pas anderhalf jaar later, na zijn
aanslag in het Café-Terminus, aan het gare Saint-Lazare, waarbij hij, op heeterdaad
betrapt, gearresteerd was, dat hij spontaan bekende ook den indirecten aanslag in de
rue des Bons-Enfants te hebben gepleegd.
Wij hadden, in den tusschentijd, nader kennis gemaakt. Hij kwam dikwijls bij mij
aan huis, in de rue Lepic, waar wij het vaker over litteratuur en schilderkunst hadden
dan over het anarchisme, dat, onze gemeenschappelijke overtuiging zijnde, nauwelijks
meer aanleiding gaf tot gedachtenwisseling. Wij reciteerden er, halve nachten lang,
gedichten, hij meestal van Victor Hugo, ik, bij voorkeur, van Baudelaire. Henry was
de zoon van een colonel der Commune, en gevoed, vermoed ik, met het merg van
Hugo's doodelijkste romantiek. Hij was een en al geestdrift voor Les Misérables, een
boek dat ik, evenmin als een van Hugo's àndere romans - behalve dan zijn
vermakelijke, ofschoon níet als zoodanig bedòelde Histoire d'un Crime
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- na mijn achttiende jaar ooit heb kunnen herlezen. Het gebeurde meer dan eens dat
Henry, als het laat was geworden en hij geen omnibus meer had om naar huis te
komen, in de rue Lepic bleef slapen. Den volgenden morgen stond hij dan vroeg op,
kleedde zich vlug, ontbeet, in een vloek en een zucht, met mij, en holde de trap en
de rue Lepic af, om toch vooral geen minuut te laat op zijn kantoor, bij de heeren
Vanoutryve en Cie, in katoentjes, te verschijnen.
Raadselachtige en rampzalige Emile Henry! Over zijn geheimzinnigheid ging mij
voor het eerst een licht op, een flitsende, vluchtige glimp, toen hij mij, in januari van
het jaar 1894 geloof ik, maar, in elk geval, korten tijd vóór zijn bomaanslag in het
Café-Terminus, een bezoek bracht in Londen, en mij, in den loop daarvan, aanbood
om de concierges van 59 rue Lepic, te Parijs - die, door hun leugenachtige rapporten
aan de politie, hadden bijgedragen tot mijn verbanning, en die later, toen ik voor de
jury terecht stond, alles zouden doen wat in hun vermogen was om mij aan de galg
te lappen - in de lucht te laten springen. Ik bracht hem, niet zonder moeite, van dit,
door zuivere genegenheid voor mij ingegeven voornemen àf. Niet dat ik, om redenen
van gevoeligheid, of uit humanitaristische overwegingen, ook maar het geríngste
bezwaar had tegen de verdelging van dit verfoeilijke koppel. Zoo wàs ik niet! Maar
wat ik niet kon aanvaarden, dat was, in de eerste plaats, de moreele
verantwoordelijkheid voor de gebeurlijke verminking of voor den dood, van àndere,
onschuldige bewoners van het huis, en, in de tweede, de eveneens zedelijke
medeplichtigheid aan een daad, voor de gevolgen waarvan een ànder dan ik-zelf, in
casu Emile Henry, aansprakelijk zou zijn. Ik bedankte hem dus, met oprechte
hartelijkheid, voor het bewijs van vriendschap, dat hij mij, door mij op mijn concierges
te wreken, wenschte te geven, maar ik zei hem, met even onge-
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veinsde beslistheid, dat ik het niét wilde: ‘Vous m'entendez, Henry? Je ne veux pas!’
Een paar weken later, op 12 februari 1894 - en als er óóit een daad van vertwijfeling
werd gepleegd, dan was het déze - smeet hij, in de groote zaal van het Café-Terminus,
een bom, waarvan de ontploffing een tiental personen licht verwondde.
Den 29sten april d.a.v. ter-dood veroordeeld door het hof van gezworenen - zijn
verdediging, een onverschrokken requisitoir tegen de burgerlijke samenleving, hield
gedeelten van groote litteraire schoonheid in - werd hij, op 21 mei, geguillotineerd.
Den zelfden dag, en op het zelfde uur - overeenkomst tusschen de fransche en de
spaansche regeeringen, om, door deze gelijktijdige executies, de anarchistische
terroristen op hùn beurt schrik aan te jagen? - den zelfden dag, en op het zelfde uur,
werd Firmin Salvochea, de dader van den aanslag in het Teatro del Liceo, te Barcelona
door beulshanden omgebracht.

Alexander Cohen, In opstand

235

Hoofdstuk XV
Het is niet goed dat de mensch alleen zij! - De ‘Hydra der Anarchie’ Voorbereiding van bet Duizendjarig Rijk - Ik plak affiches áán! Middernachteljke propaganda - Mijn lijfarts - Hooge hoed, witte das, en
moord-en-brand-proclamaties - ‘Zoo moest de barones mij nu eens zien!’
- Figurant in Ibsen's ‘ Vijand des Volks’ - Ik vertaal Hauptmann's ‘Einsame
Menschen’ voor Lugné Poe - Vaillant's bom in de Kamer - Ik word
gevangen genomen - Drieduizend huiszoekingen en arrestaties - Achter
slot en grendel - Een vriendelijke sergeant - In scherp verhoor - List tegen
macht - Het land uitgezet - Naar Engeland

Daar staan voortreffelijke dingen in den Bijbel!
Dìt o.a. (Genesis II : 18) ‘Het is niet goed dat de mensch alleen zij.’
Ik dacht daar nèt zoo over! Want ik was niet ‘individualistisch’ genoeg om dit of
dat nà te laten, enkel en alleen omdat de Heilige Schrift, of welke àndere handleiding
der Reactie of van het Bijgeloof, het aanbeveelt, of in overweging geeft het wèl te
doen.
Kortom: in augustus 1893 was ik niet langer alléén. Niet dat ik, zooals Adam, op
een mooien morgen ontwaakt was met een rib armer, en een vrouw rijker. Neen! Wij
hadden elkaar ontmoet bij Constant Martin,
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in de buurt van wiens restaurant mijn aanstaande vrouw op een atelier werkte, wij
hadden elkaar behaagd, en wij zijn, sedert dien - ‘for good, for evil, for better, for
worse’ - bij elkaar gebleven tot op den dag van heden. Dat is alles wat de lezer van
mijn, van ons, huiselijk leven heeft te weten.
Maar, bon prince, wil ik hem, bij wijze van compensatie, een anecdote vertellen,
dagteekenend van den aanvang van ons samenzijn.
Fénéon's moeder, een lieve, oude vrouw, neemt míjn vrouw ter-zijde, in den loop
van een bezoek dat wij haar brengen. Wij wonen schuin over haar, van haar venster
uit ziet zij ons dikwijls gaan en komen, en ook ontmoeten wij haar wel eens.
- Ecoutez-moi! mon enfant. Laissez-moi vous dire quelque chose, dont vous ne
vous formaliserez pas, j'espère! .... Jelui moeten elkaar niet zoo verliefd aankijken,
als je op straat loopt. Alle menschen kunnen zien dat jelui niet getrouwd bent!
***
Het is een levendige tijd, vol passie en emotie, dit jaar 1893.
De ‘hydra van de anarchie’, zooals de weldenkende bladen het noemen, steekt
overal den kop op. In Frankrijk, in Italië, in Spanje, in Rusland, in Amerika. De eene
aanslag volgt op den anderen, en gaat weer een anderen vooràf! De oude wereld, en
ook de nieuwe, wankelt op haar ondermijnde grondvesten. Nog een béétje geduld,
geduld bij manier van spreken, en gepaard, wel te verstaan, met de voortzetting van
het terrorisme, en de dageraad van het Duizendjarig Rijk, het Rijk der Liefde - ‘le
doux règne de l'amour, amour’ - breekt door.
Van mijn kant doe ik wat ik kàn, om de uitbarsting van het Gulden Tijdperk te
verhaasten. Ik kààp niet alleen meer affiches! Ik plak er ook ààn! Dit compenseert
dàt, ofschoon, eerlijk gezegd, de reclame-
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biljetten, die wíj, een paar vrienden en ik, 's nachts tegen muren en schuttingen
plakken, minder artistiek zijn dan die van Chéret, Lautrec, Willette, en Forain. Het
zijn anarchistische en terroristische geloofsbelijdenissen, op vlammend rood, schril
geel, en heet oranje gedrukt, en waarvan de pakkende opschriften, in reusachtige
letters, den blik aantrekken en boeien.
Ik herinner mij, in het bizonder, één van deze proclamaties: PANAMA ET
DYNAMITE - een diatribe tegen de panamisten van Kamer en Senaat, en, bij manier
van tegenhanger, een verheerlijking van ‘Dame Dynamite’ en haar galants - waarvan
wij er, in een mistigen, kouden winternacht, heel wat aanplakten op Montmartre.
Wij waren met ons drieën: Félix Fénéon, redacteur aan het ministerie van Oorlog,
mijn lijfarts, docter Sallazin, dien ik, maanden lang, gecathechiseerd, en, eindelijk,
tot het ware geloof overgehaald had, en ik.
Docter Sallazin, een man van ruim zestig jaar, was, in zijn gewone doen en laten,
zijn wijze van spreken, zijn uiterlijke verschijning - grijze ringbaard, hooge hoed,
witte das, met astrakan afgezette overjas - het type van den kleinburgerlijken philistijn.
Hij deed zóó potsierlijk plechtig, dat ik, altijd een beetje oneerbiedig, bij zijn tweede
of derde professionneele bezoek ten-mijnent - ik lag met hevige pijn te-bed - mij niet
had kunnen weerhouden hem een ongewone vraag te stellen: ‘Dîtes-moi! docteur,
hebt u wel eens bij een negerin geslapen?’ - ‘Non, monsieur, tot nog toe niet!’, was
zijn rustig antwoord geweest. Ik had, verzekerde hij mij later, dien dag
stormenderhand zijn sympathie veroverd door mijn ongekunsteldheid, die, denk ik,
een hòllandschen docter van den ouden stempel - en, misschien, ook van den
nieuwsten - diep verontwaardigd op de vlucht zou hebben gedreven. Kortom, de
voortreffelijke Sallazin was, onder mijn handen, al heel gauw een soort van procureur
Haller
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geworden, of een docter Jekyll, die, bij dàg op onberispelijke wijze zijn beroep
uitoefenend, bij nacht en ontij anarchistische bijeenkomsten bezocht en terroristische
proclamaties hielp aanplakken.
Dien nacht van PANAMA ET DYNAMITE deed hij dienst als ladder. Elken keer
dat Fénéon, die den emmer met stijfsel en de affiches droeg, een manifest ontvouwd
en met kleefstof ingesmeerd had, wipte ik op de, door een breeden kraag van astrakan
tegen de koude beschutte schouders van mijn lijfarts, en plakte, in een vloek en een
zucht, de proclamatie zoo hoog mogelijk aan. Of de brave Sallazin, in den grond
genomen, veel schik had in dit min of meer geriskeerde, nachtelijke avontuur, dat
mocht betwijfeld worden. Hij had, toen wij hem, laat in den avond, uit zijn bed
gebeld, en gezegd hadden waarvóór wij hem kwamen pressen, eerst een beetje
tegengeprutteld. Maar gevleid toch door het vertrouwen dat wij in hem stelden, had
hij zich gauw aangekleed - hooge hoed, witte das - en, eenmaal buiten, hield hij zich
goed. Op een gegeven oogenblik vond hij het geval zelfs zóó comiek, dat hij, terwijl
ik schrijlings op zijn schouders zat, plotseling in een stuipachtig, hinnikend gelach
uitbarstte: ‘Si la baronne me voyait faire!’
Hij had namelijk een berooide, maar authentieke, oude barones onder zijn patiënten,
en hij was daar, in weerwil van zijn vuurvast-anarchistische overtuigingen, grootsch
op als een simpele August Cato Ferdinand. De gedachte, dat de godvruchtige
douairière hem zou kunnen betrappen, terwijl hij daar, midden in den nacht - wajehie
bajemie haleilo! - moord-en-brand-manifesten hielp aanplakken, kwam hem zóó
grappig voor, dat hij ineenkromp van het lachen, op gevaar af van mij te laten
tuimelen.
Mijn relaties bepalen zich niet tot uitsluitend ‘propagandistische’ kringen. Ik sta,
sedert eenigen tijd,
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in contact met Lugné Poe, die pas zijn ‘Théâtre de l'Oeuvre’ heeft opgericht, en wiens
figuratie zoo goed als geheel uit anarchisten bestaat. Lugné voert, voornamelijk,
stukken van Ibsen, in de vertaling van graaf Prozor, op. In den Vijand des Volks
behoor ik - met tegenzin, want ik had Thomas Stockmann liever om den hals willen
vallen, om zijn: ‘De sterkste man is de man die alléén staat!’ - met Fénéon, met
Barrucand, met zoowat àl de medewerkers aan l'Endehors, en met een ploeg
getrouwen van den Père Peinard, tot den ‘vil troupeau’, de verachtelijke meerderheid,
die, één man, een dronkaard, uitgezonderd, den nobelen Stockmann uitjouwt en zijn
glazen ingooit.
Van Barrucand gesproken, den bedenker en propagandist van de leus: ‘Gratis brood
voor allen!’ Victor Barrucand is boos geworden, en boos gebléven, omdat ik hem,
even vóór zijn landverhuizing naar Algerië, waar hij een arabophiel blad, Akbar,
ging oprichten, ter-zijde genomen, en, in alle vriendschap, toegefluisterd had: ‘Denk
er om! Barrucand, dat je daar ginder, onder de argelooze kinderen der woestijn, niet
spreekt van gratis bróód! Die menschen éten geen brood, en zij stellen daar dus geen
belang in. Je zinspreuk, dààr, moet zijn: ‘Gratis dàdels voor allen!’ Ja! om deze
onschuldige boutade is Victor boos geworden, en gebléven. Zoo gaat het in het leven!
Antoine had, op dit tijdstip, met groot succes Gerhardt Hauptmann's Weber opgevoerd,
en Lugné, die een tooneelstuk van denzelfden schrijver wilde geven, droeg mij de
vertaling van Einsame Menschen op. Ik had Die Weber héél wat interessanter
gevonden, maar dit uitstekende stuk wàs nu al eenmaal overgezet, en zoo nam ik
Einsame Menschen onder handen, waarvan de titel, in het fransch, Ames Solitaires
werd. Het stuk beleefde één confidentieele, opvoering, die van de
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generale repetitie, en werd, vervolgens, verboden. Nièt door de toen nog bestaande
Censuur - wat zou er aanstootelijks in geweest zijn? - maar door den prefect van
Politie. Het verbod was, trouwens, minder op het door mij vertaalde stuk gemunt,
dan op mij-zelf, die, den avond van de generale repetitie - 14 of 15 december 1893
- achter slot en grendel zat. Lot, dat ik deelde met ik weet niet hoeveel andere
anarchisten, na Vaillant's bomaanslag in de Kamer, op 9 december, gearresteerd, en
wier aantal, op 2 januari d.a.v., ruim drieduizend zou bedragen. Den dag te-voren,
1 januari, had de politie, bij-wijze van Nieuwjaarsverrassing, huiszoeking gehouden
bij al de bekende ‘compagnons’ in Parijs en in de provincie, en er ruim drieduizend
van in verzekerde bewaring genomen.
Véél was er, in die dagen, nièt toe noodig om als anarchist beschouwd, aangehouden
en vervolgd te worden. Onder de drieduizend, die, tusschen 10 december 1893 en 2
januari 1894, ingerekend werden, waren er heel wat, aan wie niets anders ten-laste
kon worden gelegd, dan de ontvàngst van een compromitteerenden brief, den avond
vóór hun arrestatie door de goede zorgen der politie aan hun adres verzonden, en
den volgenden morgen, een oogenblik na de eerste bestelling van de post, door deze
zèlfde politie heel toevallig in hun bezit gevonden. De zelden varieerende inhoud
van dit soort kattebelletjes, luidde ongeveer zoo: ‘Cher compagnon! Kameraad
Dinges, die je, tot zijn spijt, gisteren niet thuis trof, heeft een ton dynamietpatronen,
zes kilometer Bickfordlont, en een okshoofd nitro-glycerine voor je gedeponeerd op
de afgesproken plek. Wees er niet zuinig mee, en maak er een nuttig gebruik van.
Als het òp is kun je méér krijgen. Mort aux bourgeois! Salut et fraternité! Leve de
Anarchie!’ (Handteekening onleesbaar, zooals onder alle officieele stukken.)
Achter de adressen van het gros der anarchisten
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was de politie gekomen door de periodieke in-beslagnemingen, op de redactie-bureaux
van Révolte, Père Peinard en Revue Anarchiste, van de lijsten der abonnés. En wie,
onder de van anarchisme verdàchten, op geen dezer bladen geabonneerd was, dien
zond men er, een paar dagen vóór de beraamde huiszoeking, een stuk of wat nummers
van toe. Het was, overigens, niet alleen de politie, die trucs van dit allooi aanwendde
om dezen of genen voor een poos onschadelijk te maken. Wie, om wèlke reden ook,
op iemand gebeten was, en niet òver-kieskeurig wat de míddelen aanging om zijn
wrok te koelen, die had hem maar bij de bevoegde autoriteit aan te geven als anarchist,
na gezorgd te hebben dat hij een compromitteerend voorwerp, of een dito geschrift,
in zijn bezit kreeg, dat dan, een paar dagen later, door de op hem afgestuurde sbirren
in zijn woning werd gevonden. Grove, àl te vaak herhaalde kunstgreep, die, als het
tot een vervolging kwàm, wat lang niet altijd het geval was - van de ruim drieduizend
op 1 januari 1894 gearresteerde anarchisten, werden er, in het geheel, dèrtig naar de
parijsche jury verwezen! - kunstgreep, zeg ik, die door de gezworenen stelselmatig
buiten beschouwing werd gelaten bij het beoordeelen van de schuld of de onschuld
der beklaagden, en die door Forain, in een van zijn teekeningen in de Figaro,
gepersifleerd werd:
- Je schoonzoon? sist een helleveeg aan een ànder kreng in het oor, je schoonzoon?
Je stopt een jaargang van den Père Peinard tusschen zijn linnengoed, je schrijft een
anoniem briefje aan den prefect van politie, en je bent van hem àf tot na de groote
vacantie!
Wat mij betreft, ik had mijn arrestatie aan geen truc van dit soort te wijten, maar,
simpelweg, aan mijn eigen onvoorzichtigheid.
Op het eerste gerucht van den aanslag in de Kamer, tot ons, op onze zesde
verdieping, vaag doorgedrongen door het gekrijsch der krantenventers in de rue
Lepic,
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waren wij, mijn vrouw en ik, de trappen afgehold en de stad ingegaan, onderweg het
eene avondblad na het andere koopend. Te oordeelen naar de informaties der populaire
kranten: Presse, Patrie, Liberté e.d., die, in haar achtereenvolgende edities, elkaar
trachtten te overtreffen door het bedenken van voortdurend ijselijker bizonderheden,
had de helsche machine van den nog onbekenden dader een ware slachting aangericht
onder de Volksvertegenwoordigers, waarvan niet veel meer was overgebleven dan
een hoopje vormloos afval. De waarheid was heel wat minder gruwelijk, en, voor
mijn gevoelens van het oogenblik, vrij wat minder bevredigend. Alles bijeen, waren
er een half-dozijn députés licht beschadigd, waaronder de brave abbé Lemire, die
een verwonding aan den schedel had opgeloopen, en Jules Guesde, de aanvoerder
van de socialistische Kamergroep, aan wien, door de ontploffing, een vlok baardhaar
met wortel en tak was uitgerukt. Het éénige slachtoffer van den aanslag - in den
letterlijken zin van het woord - zou de dáder worden, de onnoozele Vaillant, blind
werktuig, wat men jaren later vernam, van de politieke politie, en die, ter-dood
veroordeeld, zonder genade aan den beul werd overgeleverd.
Dien avond van den 9den december 1893, enkele uren na de gebeurtenis, was ik in
feestelijke stemming. Wat mij opviel, en aangenaam verraste, dat was de houding
van het publiek. Dezelfde menschen, die een in hun handen gevallen
lukraak-dynamiteur levend in stukken gescheurd zouden hebben, bespraken en
commenteerden, de éénen met volslagen gelijkmoedigheid, de anderen met sympathie,
den aanslag tegen de ‘panamisten’, de konkelaars van het Palais-Bourbon. A la bonne
heure! Dàt was nu eens een ‘propaganda door de daad’ waar men ìn kon komen!
Ziedaar den toon dien men overal hoorde, op straat,
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in de omnibussen, in de cafés en de restaurants, op alle plaatsen waar menschen
bijeen kwamen.
Na een wandeling langs de rumoerige boulevards, belandden wij, mijn vrouw en ik,
tegen een uur of tien in de Coq d'Or, een groot café in de rue Montmartre,
voornamelijk bezocht door artisten en journalisten, waar wij eenige kennissen
aantroffen, die, evenmin als ik zelf, hun opgetogenheid over den aanslag voor zich
hielden. En het was al laat in den nacht geworden, toen wij - op den voet gevolgd,
vermoedelijk, door een paar speurhonden van de politie, die onze confidenties
afgeluisterd hadden - naar onze haardsteden in de rue Lepic terugkeerden, om daar
den slaap der rechtvaardigen te gaan slapen.
Den volgenden morgen, zondag 10 december, werden wij door een luid geklop
op onze deur gewekt. ‘Wie is daar?'’, vroeg ik, op den toon van Roodkapjes argelooze
grootmoeder, toen de verraderlijke wolf aan háár deur krabbelde. Het antwoord:
‘Facteur!’, verwonderde mij wel een beetje. Want het was nog vrij donker. En ook
verwachtte ik geen aangeteekenden brief of postwissel. Maar men kon nooit weten!
Ik sprong dus uit mijn bed, deed open.... en een schraal, geelbleek heerschap, met
een hoogen hoed op het hoofd, en vergezeld door vier verdacht uitziende personnages,
drong, den wapenkreet: ‘La police!’ slakend, naar binnen.
Drie kwartier later, nadat wìj ons aangekleed, en ‘zij’, in alle hoeken snuffelend,
alles onderstboven gehaald hadden, verlieten wij, als Staatsgevangenen, onze woning,
omstuwd door den commissaris en zijn trawanten, die ons, zonder verwijl, éérst,
te-voet, naar de nabije place Blanche, en van daar, per rijtuig, naar de prefectuur van
Politie dachten te transporteeren. Maar wij weigerden volstrekt, en met algemeene
stemmen, om ook maar een stàp in de richting van
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de place Blanche te doen, vóór dat wij ons aan het stalletje, een paar huizen van ons
af, verkwikt zouden hebben aan een kom heete koffie en een croissant. De
commissaris wilde hier eerst niets van weten, maar wij bleven onverzettelijk. En
aangezien men ons, anders, langs de straat had moeten sleùren, wat aanleiding had
kunnen geven tot een relletje dat hij liever vermeed, trok hij zijn veto in. En zoo
ontbeten wij, zonder ons te haasten, in de open lucht, nauw bewaakt door de sbirren,
die geen van onze bewegingen uit het oog verloren, maar ons niet konden beletten
lucht te geven aan appreciaties die niets vleiends voor hen hadden.
Gelaafd nu, en verwarmd, daalden wij, met ons gevolg, af naar de place Blanche,
waar de commissaris, na twee rijtuigen gerequireerd te hebben, mijn vrouw met twee
mouchards in het ééne, en mij, in gezelschap van het overblijvende koppel, in het
ándere wilde stoppen. Maar vast besloten zoo lang mogelijk bij elkaar te blijven,
verzetten wij ons tegen deze schikking. En alwéér om niet noodeloos de aandacht te
trekken door gebruik te maken van geweld, gaf hij toe, en liet ons plaats nemen in
dezelfde fiacre. Een der subalterne sycophanten ging op het klapstoeltje tegenover
ons zitten, een tweede klom op den bok, naast den koetsier, en de beide ànderen
kregen de beschikking over den resteerenden fiacre, die nu tot volgrijtuig zou dienen.
De commissaris, die nog verder op de jacht, de anarchistenjacht moest, vergezelde
ons niet, maar hij ging niet heen vóór dat hij de koetsiers ons nieuwe adres: ‘A la
Préfecture!’ opgegeven, en met een: ‘et vivement!’, tot spoed aangezet had.
Onze eerste gastheeren waren de ‘municipaux’ - parijsche stadssoldaten - in wier
wachtlocaal, op den hoek van den boulevard du Palais en den quai de l'Horloge, wij
ieder in een afzonderlijke cel werden
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opgesloten. Het was er bitter koud en bizonder ongezellig. Gelukkig konden wij met
elkander spreken. En nu en dan hief ik, bij-wijze van protest en van bravade, een van
papa Lapurge's strijdzangen aan, waarvan het refrein: ‘Dynamitons! dynamitons!’,
de gewelven deed daveren.
Daar was misschien een uur zoo voorbij gegaan, toen de grendels van mijn celdeur
met groot geraas teruggeschoven werden, en de sergeant van de wacht mijn hok
binnentrad. Hij was een jonge man van een jaar of dertig, met een aardig, innemend
gezicht, dat ik - als het, in den tusschentijd, niet veranderd is - nòg zou herkennen.
- Hebt u het niet koud, meneer, in dit hok? vroeg hij.
- Ja! warm is ànders. Mìj kan dat zoo veel niet schelen, maar ik vrees dat mijn
vrouw het erg koud heeft.... Hoe lang denkt u dat ze ons hier zullen laten?
- Ma foi! je n'en sais rien. Maar weet u wàt?.... Ik mag het eigenlijk niet doen, en
als ik gesnàpt word... Mais tant pis! Il fait trop froid ici!.... Luister eens, meneer! Ik
wil u en mevrouw, ieder op uw beurt, en tot dat de mouchards u komen halen - hij
sprak het woord ‘mouchards’ uit op een onmogelijk weer te geven toon van verachting
- een kwartier lang in het wachtlocaal laten, bij de kachel.... Cela vous va-t-il?
- Vous-êtes un homme charmant, en ik dank u wèl! Maar waarom zoudt u ons
beiden niet tegelìjk bij de kachel laten?
- Neen! dàt kan ik niet doen. Comprenez donc! Ik ben hier niet alléén! Il y a mes
hommes.... En ik ben er verantwoordelijk voor.... excusez-moi! dat de aan mijn hoede
toevertrouwde arrestanten niet met elkaar spreken. Al wat ik kan doen, en ik doe het
met genoegen, is u, ieder op uw beurt, in het wachtlocaal laten om u te warmen.
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De brave kerel dòet het! Beurt om beurt laat hij ons, mijn vrouw natuurlijk het eerst,
een kwartier lang uit ons ijzig hok. En als, in den namiddag, juist op het moment dat
hij mìj weer opsluit, twee mouchards zich aanmelden, om mij te halen - mijn vrouw
wordt, in den loop van den dag, in vrijheid gesteld, na een in haar tegenwoordigheid
gehouden huiszoeking in onze woning - dan laat hij deze gentlemen een oogenblik
wachten, om ons gelegenheid te geven afscheid van elkaar te nemen.
- Voilà les roussins, qui viennent vous chercher!, zegt hij tot mij, terwijl hij gauw
de deur ontsluit van mijn vrouws cel.... Dépêchez-vous de vous embrasser!
Uitstekende sergeant! Ik heb zijn vriendelijkheid nooit vergeten, en sedert dien
10den december 1893 is mij altijd een zwak voor de ‘municipaux’ bijgebleven.
Een half uur later zit ik, na de gebruikelijke formaliteiten ondergaan te hebben, in
een cel - 2/44, als mijn geheugen goed is - van het Dépôt der prefectuur van Politie.
Het is een klein, smal, goor-geurend hokje, maar het is er minder koud dan in het
even onaantrekkelijke verblijf dat ik daar juist heb verlaten. Het ameublement bestaat
uit een aan den muur gekramde kldaptafel, een driepootige kruk, een ijzeren krib
met een vieze stroozak, een dito-hoofdkussen, een ditodeken, en een stilletje, dat wèl
geruischloos maar nièt reukeloos is.
Eenmaal geïnstalleerd - en mijn ‘inrichting’ neemt weinig tijd in beslag - verval
ik in gepeinzen die niet vrolijk zijn.
In de eerste plaats ben ik bezorgd over mijn vrouw! Wat hebben zij met hààr voor?
Gelukkigerwijs blijf ik, wat dit aangaat, niet lang in pijnigende ongewisheid. Want
den volgenden morgen al heb ik een
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telegram van haar. Zij is vrìj! Dat is een pàk van mijn hart, en ik hoef nu alleen nog
maar te denken aan mijn èigen situatie, waarvan de onzekerheid mij overigens kwelt.
Wie, voor dìt of dàt, veroordeeld is tot een korte of lange gevangenschap, die wéét
waaraan hij zich te houden heeft. Zijn straftijd gaat ìn op een bepaalden dag, en
neemt, op een voorùit vastgestelden datum, een eind, dat hij, door schrapjes aan den
wand te maken, geleidelijkerwijze nader kan zien komen. Maar van welken duur zal
dit mijn vóórarrest zijn, van welke tribulaties het begìn, en waar zal het op ùitloopen?
En waarvan ben ik eigenlijk beticht? ‘Gedaan’, in den zin van een strafbaar feit, heb
ik nièts, behalve dan anarchistische propaganda maken, waarbij ik nooit ben betrapt.
Maar ik hield, en houd nòg, de politieke politie hier - evenals, overigens, de engelsche
‘Intelligence Service’, de sovjiétistische ‘Guépéoe’ (ex-‘Tchéka’, oud-‘ Okhrana’!
), den Veiligheidsdienst van den Duce, de politie-bandieten, of bandieten-politie,
van Uncle Sam e.t.q. - tot àlles in staat, en dus zéker tot het bagatel mij te betrekken
in de een of andere samenzwering, wat zij, trouwens, een maand of wat later dééd!
Ziedaar het stramien van mijn meditaties, onderbroken, den tweeden dag na mijn
gevangenneming, door een eerste verhoor, ten-behoeve waarvan twee mouchards,
die mij aan het Dépôt in ontvangst hadden genomen, mij naar de prefectuur van
Politie geleidden.
Het tooneel stelde voor een ruime, ongezellige zaal, en ìn deze zaal een groote tafel
op schragen, overdekt met allerlei papieren, anarchistische kranten, vlugschriften
e.d. in drie, vier talen, dito-aanplakbilletten enz., kortom, met alles wat de huiszoeking
in onze woning aan verdachts opgeleverd had. En achter de tafel, met een secretaris
naast zich, zat,
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zoo giftig kijkend als hij kon, en hij kòn het!, de ‘commissaire aux délégations
judiciaires’ Fédé, die mij gearresteerd had en dien ik dus al kende. Van aangezicht,
ten-minste!
Fédé wees mij een stoel aan, en begòn mijn verhoor met de onderstelling uit te
spreken, dat ik niet zou ontkennen anarchist te zijn. Nu! dat ontkende ik zéker niet.
Maar ik zei dat dit mijn rècht was, en dat ik niemand rekenschap was verschuldigd
van mijn politieke en àndere overtuigingen. Waarop hij antwoordde, dat hij daarover
niet wenschte te discuteeren, en mij, overigens, alleen het propagànda-maken voor
het anarchisme ten-laste legde, dat ik, indien ik het niet kon làten, maar in mijn eigen
land moest doen. Onder ons gezegd, had hij daar geen ongelijk aan! Maar ik dacht
daar toen ànders over, en wij werden het niet ééns.
Na deze schermutseling begon hij over mijn papieren, die vóór hem lagen, en
waarin hij allerlei verschrikkelijks onderstelde: complotten tegen de veiligheid van
den Staat, ontwerpen van aanslagen, en zoo voort. Blijkbaar had men den tijd nog
niet gevonden de in andere talen dan het fransch geschreven correspondentie - daar
waren, o.a., een stuk of wat brieven bij van mijn niets minder dan anarchistischen
vader - te vertalen, en zoo was, tot nu toe, deze briefwisseling een geheim, een
prikkelend mysterie voor hèm gebleven, terwijl ìk wist dat de onthulling daarvan
niets compromittants voor mij kon hebben. Ik voelde dan ook, geleidelijkerwijze,
den grond vaster onder mijn voeten worden, toen op eens Fédé, met een demonischen
grijns, mi een niet gedagteekend kattebelletje in potlood onder den neus duwde,
waarin, in approximatief fransch, geschreven stond: ‘Beste vriend. Ik ga zoo meteen
voor een paar dagen op reis. Wil jij zoo lang voor den gevangene zorgen, en hem
eten en drinken geven? Vraag aan mijn concierge om den sleutel, en houd dien tot
ik terug kom. Tot ziens! - Bernhard’.
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Dit was een briefje, eenigen tijd geleden onder mijn deur geschoven door Bernhard
Kampfmeyer, die een paar huizen van ons àf een kamer had gehuurd, en de
‘gevangene’, waarvan hij sprak, was een vlasvink, dien hij op de vogelmarkt gekocht
had en vrij op zijn kamer liet rondvliegen.
- Wie is die Bernhard, en wat is dat voor een gevangene?, vraagt, mij scherp
aanziend, Fédé, die blijkbaar aan een sequestratie dacht, aan den ‘kidnap’ van een,
door de anarchisten ontmaskerden politiespion.
Ik schiet in een lach.
- Daar valt niets te lachen! snerpt mijn ondervrager. Wilt u mij, ja of neen, zeggen
wie die Bernhard is, en over welken gevangene hij het heeft in dit briefje?
Ik lach wéér, maar dezen keer in petto, en sta, meteen, perplex. Want ofschoon
er, in gewóne omstandigheden, geen enkele reden bestaan zou hebben om de ware
‘persoonlijkheid’ van den gevangene in questie voor wièn ook geheim te houden, is
het mij, in de bùitengewone waarin ik verkeer, onmogelijk om de nieuwsgierigheid
van den, met de anarchistenjacht belasten commissaris van politie Fédé te bevredigen.
Want ik zou, om hem in staat te stellen mijn uitlegging te verificeeren, Kampfmeyers
adres moeten opgeven, wat zoo goed als zéker tot zijn aanhouding geleid zou hebben,
en, zonder eenigen twìjfel, tot een huiszoeking bij hem, waardoor weer àndere
kameraden gecompromitteerd konden worden.
Ik besluit dus om het mysterie: Bernhard-‘gevangene’ nièt op te helderen. En als
Fédé, hoe langer hoe giftiger, en met allerlei bedreigingen - met eindeloos vóórarrest
o.a. - blijft aandringen, dan beweer ik, met een stalen voorhoofd, dat ik van dit briefje
niets afweet, het nooit te voren onder de oogen heb gehad, en dat hij zelf ongetwijfeld
béter dan ìk weet
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hoe het onder mijn, vóór hem liggende papieren terecht is gekomen. Hij is buiten
zich zelve van woede, slaat, vloekend, met de vuist op de tafel. Maar ik laat mij niet
van mijn stuk foeteren, en hij eindigt, voor dien dag ten-minste, met de discussie
over Kampfmeyers kattebelletje òp te geven. Maar ik ben daarom nog niet van hem
af! Hij heeft nog àndere troeven in zijn spel, méént die althans te hebben.

Onder de bij ons in beslag genomen dingen, waren een vijftiental ijzeren
klinkboutkoppen, door mij, een jaar of wat vroeger, bij een beklimming van den,
toen nog in aanbouw zijnden Eiffeltoren opgeraapt, en als souvenirs mee naar huis
gebracht. Ik had er, nu en dan, een van weggegeven, meestal aan kinderen, en de
rest, bij àndere prullaria, weggeborgen in een cigarenkistje, waarvan het bestààn,
met inhoud en al, mij op den duur volkomen ontgaan was. En daar lagen nu, tusschen
mijn papieren, naast mijn revolver en een doos patronen, deze onschuldige
klinkboutkoppen, waarvan Fédé volstrekt weigerde te gelooven dat zij afkomstig
waren van den Eiffeltoren, en die, zooals hij voorgaf, een verontrustende gelijkenis
hadden met de brokken schroot, waarmee Vaillant zijn bom gefarceerd had.
Dezen keer had ik heelemaal geen lust om te lachen! Wat Fédé beweerde was
onzinnig. Wat hij insinueerde: dat ik iets uit te staan kon hebben met Vaillant's aanslag
in de Kamer, was van een volmaakte perfidie en kon gevaarlijk voor mij worden.
Want wat belette hem om mijn medeplichtigheid aan deze daad te bewìjzen, door
eenvoudigweg een paar van de in mijn bezit gevonden klinkboutkoppen te voegen
bij het in de Kamer bijeengeharkte schroot? Dit was de gedachte, die mij bezighield,
en verontrustte, gedurende de twee of drie op mijn verhoor volgende dagen. Ik
pijnigde mij den geest met het zoeken naar een stratageem, dat het gevaar zou kunnen
afwenden. Ik vònd niets!
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Maar het Geluk, en een zekere mate van stoutmoedigheid - Audaces Fortuna juvat!
- dienden mij.
Gedurende een pauze in mijn tweede verhoor, terwijl Fédé, opgestaan om iets te
zoeken in een achter hem geplaatste kast, mij den rug toekeerde, en zijn secretaris
de kachel oppookte, griste ik, met een bliksemsnelle beweging, de klinkboutkoppen
van de tafel, en deponeerde die op den grond, waar ik mijn voeten er op zette. En
even nadat Fédé, met een: ‘En voilà assez pour aujourd'hui!’, mìj te verstaan gegeven
dat de zitting opgeheven was, en den secretaris gelast had mijn gevolg binnen te
roepen, liet ik mijn zakdoek vallen, en raapte, tegelijk dààrmee, de compromittante
stukjes ijzer op, die ik, in mijn cel teruggekeerd, in mijn stroozak verstopte, waar zij,
op den huidigen dag, ongeveer 38 jaar na dato, nog wel zullen zitten. Het beddegoed
wordt zelden vernieuwd aan het Dépôt.
Met die dingen in mijn bezit, redeneerde ik, zou ik, in geval van een gerechtelijke
vervolging, in staat zijn het tastbare en dus onomstootelijke bewijs te leveren, dat
mijn klinkboutkoppen niets gemeen hadden met het schroot van Vaillant's bom.
Bij mijn volgende verhoor zocht Fédé overal naar het verdwenen ‘mitraille’, en
hij spuwde vuur en vlam tegen de onbekende stommelingen - een planton?, een
schoonmaakster? - die, in de onderstelling dat dit daar zóó maar lag en niets te
beteekenen had, het hadden weggegooid. Dat ik-zèlf de voorbeeldelooze brutaliteit
gehad kon hebben hem dit ‘bewijsmateriaal’ voor den neus wèg te kapen, deze
gedachte kwam niet bij hem op!
***
Mijn vrouw had, in den tusschentijd, gedaan wat zij kòn om mij te mogen bezoeken,
en, alle tegenwerking ten spijt, slaagde zij daarin. Maar in plaats van in het gewone
‘parloir’, de dubbel-getraliede spreekkooi van het Dépôt, waar, zooals in alle
gevangenissen,
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een bewaarder de gesprekken tusschen bezoekers en bezochten afluistert, kregen
mijn vrouw en ik elkaar te zien en te spreken aan de prefectuur, in dezelfde zaal waar
ik verhoord was. Ons onderhoud had plaats in tegenwoordigheid van Fédé, en van
nog vier, zegge vier agenten van den Veiligheidsdienst, aan wier stoppelige ooren
geen van onze woorden, en aan wier stekelige oogen geen van onze bewegingen kon
ontgaan.
Het was, dezen eersten keer, heel onverwacht dat wij elkaar zagen. Men was mìj
komen opeischen als voor een verhoor, en men had mijn vrouw niet van te voren
gewaarschuwd. Een inspecteur van politie was haar, per rijtuig, aan huis komen
halen, onder het een of ander voorwendsel. Onze verrassing was dus groot, toen wij
daar plotseling tegenover elkaar stonden, en al was de wereld vol duivels geweest,
ik wil zeggen: de zaal vòl Fédés en onder-Fédés, dan hadden zij ons niet kunnen
beletten elkaar in de armen te sluiten. Bizonderheid van sentimenteelen aard, die ik
alleen vermeld om de consequenties die ik er, aanstonds, uit zou trekken.
Onze ontboezemingen waren, uit den aard der zaak, eenigszins gedwongen. Wij
konden geen vertrouwelijk woord wisselen, en zouden het liefst oog in oog en
zwijgend tegenover elkaar zijn blijven zitten. Maar wij mòesten wel iets zeggen, om
te beletten dat men onmiddellijk een eind maakte aan ons tête-à-tête, als ik dat zoo
mag noemen, waarvan de metteurs-en-scène - één Argus-oog en één Dionisios-oor
- blijkbaar iets verwachtten dat hen op het spoor van nog àndere belagers der
samenleving zou kunnen brengen.
Na dus geïnformeerd te hebben naar haar welstand, en haar o.a. den raad te hebben
gegeven een voorschot te gaan vragen aan Grasillier, den uitgever van mijn vertaling
van Einsame Menschen, doe ik mijn best, om, door praatjes voor den vaak, den duur
van ons samenzijn zoo veel mogelijk te rekken:
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- As-tu vu Félix, par hasard? Hoe maakt die het? En wat....
Fédé valt mij in de rede:
- Wie ìs die Félix?
- Dat zèg ik u niet!
- U wilt niet zeggen wie die Félix is? Bon! Dan wordt er niet meer over hem
gesproken!
Hij is te fèller nieuwsgierig naar ‘ce Félix’, omdat ik, in den loop van mijn eerste
verhoor al, geweigerd had hem in te lichten omtrent deze geheimzinnige persoon,
wiens doopnaam, op een voor de rèst blank vel papier in folio-formaat - door Fénéon,
bij wijze van visitekaartje, eens onder mijn deur geschoven, en dat met ,mijn overige
correspondentie in beslag genomen was - zeer in het bizonder zijn argwanende
aandacht had getrokken.
Elken keer, drie, vier maal, dat ik, om niet voor stommetje te spelen, en ook om
mij over hem vrolijk te maken, een naam noem: Emile, Victor, Frédéric, spitst Fédé
de ooren:
- Wie is die Emile?.... Wie is die Victor?.... Wie is die Frédéric?
En telkens luidt mijn antwoord, dat ik hem dat niet kan zeggen. Waarop hij,
ten-slotte, mij naar mijn cel terug laat brengen, en - naar ik later verneem - mijn
vrouw poogt uit te hooren, in het bizònder over Emile Henry. Wat hem niet gelukt!
Een vierde ontmoeting met Fédé - die, intusschen, nog altijd niets tegen mij heeft
gevonden dat aanleiding zou kunnen geven tot een gerechtelijke vervolging - overtuigt
mij, dat hij de hoop niet heeft opgegeven het incognito van ‘Bernhard’, van ‘Félix’
en van nòg een paar X-en te doorgronden, en ik peins op een middel om mijn vrienden
op hun hoede te brengen. Of en hòe mij dit gelukken zal, weet ik niet! Maar in mijn
cel over een cahier en inkt beschikkend, scheur
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ik, voor alle gebeurlijkheden, een smal strookje papier af, en noteer daarop, in
minuscuul schrift, wat ik aan den een en den ander te zeggen heb. Als het briefje
klaar is, rol ik het stijf op, omwikkel het met een paar blaadjes cigarettenpapier - ik
zit in vóórarrest, en mag dus rooken - en smeer, vervolgens, het aldus gevormde
cylindertje in met boter, om het in den mond te kunnen steken zonder het schrift,
door bevochtiging, onleesbaar te maken.
Mijn idee was, om, als de kansen mij gunstig leken, het briefje in handen te spelen
van mijn vrouw, in het geval dat ik haar weer te zien kreeg in Fédé's bureau. Ik
schreef haar dat zij haar uiterste best moest doen om mij nog eens te mogen bezoeken.
En elken keer nu dat men mij, op welk uur van den dag, en om welke reden ook, uit
mijn cel haalde, stak ik het rolletje in mijn mond.... waaruit het, de tweede en laatste
maal dat ik haar, in dezelfde omstandigheden als de éérste, ontmoette, onder den
neus van Fédé en zijn spiedende sycophanten, door middel van een kus overging in
den mond van mijn vrouw. Zij vertrok geen spier, hoestte even, streek met haar
zakdoek over haar mond, en de list was gelùkt, de krijgslist waar ik nòg trotsch op
ben.
Den zelfden avond nog poetste Kampfmeyer, dien ik, kort daarop, in Londen zou
weerzien, de plaat. Fénéon bracht allerlei compromittante dingen van zijn woning
over naar zijn, door hem veilig gewaande, bureau aan het ministerie van Oorlog,
waar zij, een poos later, door de politie werden gevonden. Gearresteerd, en maanden
lang gevangen gehouden, verscheen Fénéon, in augustus 1894, voor de parijsche
jury, die hem, met twintig van zijn negen-en-twintig medebeklaagden in het
z.g.n.‘Procès des Trente’, vrijsprak.
Wat mìj aangaat, ik werd, aangezien men, met den besten wil ter-wereld, niets had
kunnen vinden
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dat een vervolging wettigde, als ongewenscht vreemdeling uit Frankrijk verbannen.
Men liet mij, gracieuselijk, de vrije keus, wat de grèns betrof, die ik, nolens volens,
zou hebben te overschrijden. Bepèrkte keus! Naar België kòn ik niet! Naar Holland
wìlde ik niet! Spanje en Italië, waar ik, trouwens, vermoedelijk niet zou zijn
toegelaten, zeiden mij niets, evenmin als Amerika (U.S.A.), ‘der grosse Freiheitstall,
der bewohnt von Gleichheits-Flegeln’. Daar bleef dus niets ànders over dan Merry
England, waarvan ik mij drommels weinig ‘merry's’ voorstelde, maar dat, op zijn
toen nog gastvrijen - berékend-gastvrijen! - bodem, alle politieke bannelingen, alle
elders vogelvrij-verklaarde rebellen toeliet, zonder hun het leven lastig te maken....
and no questions asked, als zij maar nièt met bommen werkten ‘in England's green
and pleasant land’.
Droef-gestemde balling ging ik, op 24 december, in le Havre aan boord, met
bestemming naar Southampton, en nam daar den nachttrein naar Londen, waar ik
den volgenden morgen, Christmas-day 1893, mijn intocht hield.... in druilregen, in
mist, in alles doorsijpelende naargeestigheid.
Met deze episode: mijn aankomst in ‘pretty London’, neemt het relaas der eerste
dertig jaren van mijn leven een eind. Niet mìnder bewogen zouden de dertig vòlgende
worden...
Marly-le-Roi, juni-november 1931
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