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Bébert le Boucher en André le Pêcheur
I
Ik zit in vage avondstemming, geweven uit een beetje spleen, wat meer melancholie,
en heel veel verveling op een bankje voor de Quai du Midi, daar waar de visschers
van Nice hun barkjes omhoog, op de kade zelve, getrokken hebben, beducht voor
boos weêr, want de zee schuimt hoog op en de wind waait straf. De kraag van mijn
overjas op, en mijn handen in de zakken, en mijn pet getrokken tot over mijn oogen,
zit ik te staren en, wat weemoedigjes en alleen, te droomen over de schuimziedende
golven. Het zal van nacht wel gaan spoken over de Middellandsche wateren.
Plotseling, links en rechts, verschijnen de beide heeren, Bébert le Boucher en
André le Pêcheur. Ik was zoo in trieste stemming, winddoorhuiverd, verloren, zoo
weg gedoken in pet en in kraag, dat ik hun twee impozante figuren niet had zien
naderen, hun twee diepe stemmen niet had hooren opblageeren, zoo dat ik opschrik,
nu ik ze plots herken, links en rechts, ik zittende, op het midden des bankjes.
- Zoo, monsieur le duc, zegt André le Pêcheur; zijn we fier van avond en kennen
we de oude jongens niet?
- Is de duc lijdende aan ongelukkige liefde, dat hij zoo eenzaam in de zee zit te
kijken? blageert Bébert le Boucher.
Ik strek twee handen uit, die duchtig worden geschud in pooten van
heb-ik-jou-daar.
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- Wel heeren, zeg ik; het doet me pleizier je te zien. Fier is de duc niet, dat weet je,
maar hij lijdt veel aan distractie. Is er van avond iets te doen, dat jullie zoo broederlijk
en collegiaal samen loopen? Of kom je een oogenblik mij gezelschap houden en
zitten aan mijn zijden?
Zij zetten zich links en rechts, Bébert le Boucher en André le Pêcheur en ik
verzeker u, dat er niemand meer bij kan op het bankje. Het is warmpjes, gezellig
en tjopvol, met ons drieën. Mijn slankheid, als pièce-de-milieu, wordt indrukwekkend
geflankeerd door, links, Bébert le Boucher en, rechts, André le Pêcheur. Ik maak
liever eens een grapje met deze jongens, of drink met ze een borrel in een bar, dan
dat ik standjes met ze kreeg. Ik voel mij tusschen hen beiden als een klein, niet
volgroeid jongentje, waarop met minzamen spot, maar toch met goedgunstige
straatvriendschap glimlachend beschermend wordt neêr gekeken. Des te beter.
Liever maar niet vechten met die twee bazen. Uit speelschheid zelfs, geloof ik,
zouden ze je dood drukken, zoo als ik een muskiet vernietig.
Wij wisselen opmerkingen over den wind en het weêr en Bébert en André zijn het
eens met mij, dat het boos weêr zal gaan worden.
Zij noemen mij ‘monsieur le duc’ of meestal ‘duc’, omdat Bébert mij eens heeft
gevraagd:
- Jij bent immers een ‘duc’? Ze hebben me gezegd, dat je een ‘duc’ was.
- Natuurlijk ben ik een duc! heb ik geantwoord met aplomb. En André, die wel
beter wist, maar veel houdt van in het ootje te nemen, staafde mijn bewering:
- Natuurlijk is die een duc! heeft André aan Bébert verzekerd.
Zoo dat ik geloof, dat die domme Bébert gelooft, dat ik een ‘duc’ ben, en
authentiek.
Bébert le Boucher is van het Noorden, van Amiens, geloof ik. André le Pêcheur
is van het Zuiden, van Marseille, zoo niet van Nice. Beiden worstelaars van beroep,
was Bébert eenmaal slagersjongen, en is André nog altijd visscher. Bébert is, hoewel
een
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blagueur, somber; André is vroolijk, grappig en guitig. Het Noorden en het Zuiden.
Ik hoû niet veel van Bébert, maar ik heb een zwakje voor André.
- Duc, zegt André; kom je van nacht meê op zee, in mijn boot: La Jeune
Jeannette??
- Ja wel, hoor! zeg ik. Kom maar eens kijken, of ik er niet zijn zal. Zeg, André,
slaap je van nacht in de ‘Jeune Jeannette’?
Want André, in den zomer, slaapt in zijn boot, op de kâ getrokken, onder zwoel
wellustige sterre-nachten.
Bébert maakt grapjes over la Jeune Jeannette, die nachtelijke rustplaats van
André, grapjes, die ik den lezer laat raden, maar ter kuischheid wille omsluier met
de vaagheid van het minder dan halve woord.
Neen, André, van nacht, zal niet slapen in den ronden schoot van zijn ‘Jeune
Jeannette’ - een mooi barkje, wit en rood geschilderd - want de wind is hèm zelfs
te bar, om niet zijn kamer in de Vieille-Ville op te zoeken.
- Duc, zegt André weêr; ga je straks meê naar de Place Garibaldi? Là-bas, nous
rigolerons tous les trois!
- Wat is daar dan te rigoleeren? vraag ik.
- Voor den donder, já, souligneert Bébert; we moeten dáar eens flink lol hebben.
- Maar wat is er dan te doen op de Place Garibaldi? vraag ik.
- Kan je het niet raden? vraagt André.
- Kom, duc, zegt Bébert; ràadt je het dan niet?
Ik haal mijn schouders op: ik heb geen imaginatie van avond.
- Le Lion du Littoral is er terug! zegt Bébert en buldert het uit van het lachen, als
of hij zich met den naderenden storm wil meten.
Ik schrik op en kijk hem aan. Ik hoû niet van Bébert, van dien blonden, uitwendig
somberen kolos: hij is niet te vertrouwen; hij is een bruut, zonder meer; als hij
worstelt, doet hij altijd de verbodene trucs en wordt brutaal en zoo nijdig als hij
verliest, dat de andere sterke heeren hem vreezen. In die immense klomp spieren,
tusschen dien kolossalen rug en kolossale borst, klopt niet het goede hart van de
meeste heel sterke mannen.
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- Is de Lion terug gekeerd? vraag ik, een beetje angstig.
- Ja, zegt André; en van avond spreidt die al weêr zijn tapijtje op de Place Garibaldi
en daagt die de heele wereld uit. We hebben het bij toeval gehoord, en we zijn van
plan ons eens te amuzeeren.
- André, zeg ik; mag de duc je eens even wat zeggen?
Ik hoû van André. André is ook één spiermassa, maar hij is een prachtige vent in
zijn kracht. En zijn roze vleezig gezicht is niet de sombere bruutkop van Bébert, met
die loensche, groene oogen, en dien onvertrouwbaren lach om zijn rossen stekelsnor;
de kop van André is loyaal en prettig om naar te kijken; zijn bruine oogen zijn groot
en open; zijn geschoren mond heeft een trek van franchise, en terwijl de handen
van Bébert zware biefstukken zijn, zijn die van André de groote, van werk vereelte,
pooten van een heel sterken, maar eerlijken jongen.
- Wel, duc, wat wou je dan zeggen? zegt André.
- Bébert, zeg ik en wend mij tot den bruut; mag de duc jou ook wat zeggen?
- Vooruit er meê! zegt Bébert.
- Welnu dan; ik vind jullie twee beroerde jongens, als je dien armen Lion gaat
plagen.
- En waarom? stuift Bébert op, als een orkaan en blaast, loen-schende groen, in
mijn gezicht. Waarom zouden wij dien Lion niet eens op zijn donder mogen geven?
Waarom moeten wij ons zijn verwaandheid laten welgevallen? Wat beteekent het,
dat hij zich noemt den Lion du Littoral, als of er niemand is dan hij, die worstelen
kan tusschen Nice en Genua! Hij zal er van lusten van avond!
- Duc, zegt André; Bébert heeft gelijk. De Lion is een verwaande vent, en we
zullen hem van nacht op zijn donder geven.
- André, zeg ik; en jij, Bébert, ik herhaal, dat jullie beroerde jongens bent, als je
van avond worstelt met den Lion. De Lion is misschien verwaand, maar dat doet er
niets toe: de Lion is een arme, oude kerel, die vroeger zijn triomfen heeft gevierd,
net zoo goed als jullie nu. De Lion heeft veel verdriet gehad; dat wijf van hem is een
feeks; zijn eigen zoon heeft hem eens afgeranseld; zijn
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dochter ‘fait le pavé’. Als jullie voor dien armen, ouden kerel, al is hij dan ook wat
verwaand, omdat hij vroeger champion is geweest, niets voelt, en hem daarbij nog
onmogelijk wilt maken op de Place Garibaldi, waar hij een paar centjes verdient met
gewichten heffen en een ‘copain’ te leggen - dan vind ik jullie twee beroerde kerels,
en wil ik jullie niet meer kennen.
- Hoor den duc, hoor den duc! buldert Bébert en blageert door van dit en van dat.
- Kom, duc, we mogen wel eens een grapje hebben, met den Lion! zegt André.
We zullen, eerst Bébert en dan ik, zijn défi aannemen, en hem éen voor éen netjes
leggen op den grond, met beide schoudertjes op zijn tapijtje, zonder hem pijn te
doen, heel voorzichtigjes weg.
- En hem zoo onmogelijk maken, en hem prijs geven aan het gejouw van al dat
gepeupel daar. Jullie weten heel goed, dat hij alleen maar worstelt met types, die
hij een paar sous geeft, en die zich na een paar grepen zus of zoo laten vallen, en
jullie weten heel goed, dat de oude man geen partij voor jullie is. Als jullie het doen,
wil ik je nooit meer zien...
- Kom, duc, zegt Bébert, die zich herinnert, dat de duc soms wel eens royaal kan
zijn en tracteert; zoo hoog moet je het niet opnemen. We willen alleen maar een
grapje hebben, maar als je zoo een zwak gevoelentje hebt voor dien ouden Lion,
nou... dan zullen we het niet doen, hoor; dan gaan we alleen maar eens kijken...
- Je moet zelfs niet gaan kijken, zeg ik, verteederd, omdat Bébert toch beter is,
dan ik dacht. Want als de Lion je ziet, onder het publiek, dan krijgt hij het land...
- Hoor eens, duc, zegt André; als Bébert niet wil, omdat jij het liever niet hebt, dan
zal ik den Lion ook niets doen, maar ons zelfs te verbieden eens te gaan kijken op
de Place Garibaldi, dat is te sterk, hoor! We hoûen wel van een pretje.
De wind is heftig opgestoken. De lucht is dreigend van wolken.
- Als jullie me beloven den Lion niets te doen, zeg ik; dan trakteer ik in den Rocher
de Cancale.

Louis Couperus, Korte arabesken

12
Zij vinden dit een goed idee, en omdat, ten eerste, groote droppelen vallen, en ten
tweede ik de beide heeren verre van de Place Garibaldi wil houden, sta ik op en
begeven wij ons alle drie naar een bar-en-restaurant, de Rocher de Cancale, dicht
bij, waar de visschers gewoon zijn een borrel te pakken.
Het is heel donker geworden, de regen ruischt neêr en de lucht is zwart.
- De Lion zal zijn tapijtje niet spreien, zegt Bébert, achter mijn rug, tegen André
en ik zie ze wel knipoogen, en wantrouw vooral Bébert.
In den Rocher de Cancale buigt de dikke waard ons te gemoet.
Het lokaal is heel vol, nu het regent. In een hoek zitten visschers te kaarten. Op
een tafel zitten twee meiden, en smoezen, nu wij binnen komen, met haar types:
éen herken ik, dat is Lucien l'Impair, een gevaarlijke vent, maar niet zóo kwaad als
hij soms gevaarlijk kan zijn. Ik groet Lucien, die mij terug groet, en de eene meid
smoest:
- Wie is dat?
- Dàt? hoor ik Lucien zeggen. Dat is een duc.
- Is dat een duc? vragen de meiden, geïnteresseerd.
- Dat is een duc, zegt Lucien; en schàtrijk.
- Dire qu'il y a des types, qui sont duc! zegt de andere meid vol eerbied.
De waard heeft ons ingeschonken, brandende punch voor Bébert en mij, terwijl
die gekke André weer een anisette-tje lebberen wil; die groote, sterke vent lebbert
altijd aan een anisette-kelkje en likt het uit met zijn tong, op gevaar, dat hij het kelkje
stuk likt. In mijn rug hoor ik de meiden ons kritizeeren: een duc, die met twee lutteurs
in den Rocher een borrel komt pakken, dat vinden ze eigenlijk gek, maar ze hebben
eerbied, voor mij, omdat ik duc ben, en voor Bébert en André, omdat ze zoo geweldig
sterk zijn.
- Nou, de duc is goed bewaakt! hoor ik de eene meid zeggen.
En de andere:
- Beter, als dat hem de Lion zoû bewaken!
- Welke Lion? vraagt Lucien.
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- Le Lion du Littoral! giechelen de meiden.
- Is hij terug? roept de waard, met glimmende wangen en oogen.
Het gesprek is algemeen, want de opmerkingen over mij, duc, zijn ook niet met
halve stem geweest.
- Jawel, verzekeren om strijd Bébert en André; de oude Lion is terug.
- Waar heeft die zoo lang gezeten? vraagt de eene meid, die ze, om haar kuif,
Polichinelle schijnen te noemen; de andere heet Escalopine, of dewel: kalfs-oestertje.
- Dat weet ik niet, zegt Bébert; maar hij IS terug.
- En dagen jùllie hem uit? vraagt Lucien.
Gebulder en gejuich. En de gitten oogen van Lucien schitteren al van pleizier;
trouwens, hij schittert heelemaal in het gaslicht, van pommade en van valsche
brillanten, op zijn das en aan zijn pink.
- Neen, antwoordt goedig André. Het zou te vergeefs werk zijn. De Lion du Littoral
overwint ons allen.
Gebulder en gejuich. Er krimpt iets van angst in mij, om dien ouden, armen Lion.
Maar Bébert slurpt punch na punch en André lebbert kelkje uit na kelkje en ze zullen
den Lion van avond wel niets doen; hij heeft zijn tapijtje niet eens gespreid, omdat
het stortregenen zal. Hij zal niet eens zijn centjes verdienen kunnen. Het gesprek
is heel druk en grappig geworden tusschen de meiden, Lucien en de beide lutteurs,
en ik maak van hun bulderpret gebruik, om den waard te betalen en de deur uit te
wippen.
- Duc! Duc! hoor ik roepen.
Maar de duc is weg, kraag op, pet neêr, door den regen naar de tram, om naar
huis te gaan... Neen, toch niet, vlug gewipt in een andere tram, om te zien, eventjes,
op de Place Garibaldi.
De regen stroomt niet meer, als de duc op de plaats arriveert.
Hij ziet rond...
Maar geen tapijtje, geen Lion zijn te zien.
Zoo dat de duc, gerust gesteld in zijn teeder hart, de tram juist pakt, die hem naar
zijn hertogelijk kwartier voert.
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II
Den volgenden dag, blauwe lucht, en zonne-feërie, na den storm. Dat wisselt zich
af in Nice als met dekoratie na dekoratie.
Weêr neemt de duc, blij om het mooie weêr, en nieuwsgierig naar de Place
Garibaldi, het eene trammetje na het andere.
En waarlijk, daar op een bankje, zit... de Lion du Littoral!
Arme Lion, wat ziet hij er uit!
In een oud, bronsbruin jasje, een gelapte broek, en touwen pantoffels, zit de Lion
in éen gedoken. Zijn kop is hem gevallen op de borst, zijn wangen zijn hol, zijn haar
is dun en grijs, en al zijn zijn schouders breed, en al bombeeren zijn armen nog van
biceps in de te nauwe mouwen, de Lion ziet er uit als een zóo vervallen en ellendige
leeuw, zoo een oude leeuw van den Littoral, zoo een afgejakkerde kampioen van
Marseille tot Genua toe, dat des ducs gevoelig teêr hart samen krimpt, met die heel
oncomfortabelen kramp, die de duc ondervindt om allerlei: bedelaars, oude
trampaarden, ellendig geduldige trekezels, oude meiden, oude akteurs en oude
worstelaars: àlle oude en afgeleefde artiesten, gymnasten en lastdieren, voor wie
de duc zoo gaarne toevluchtsoorden zoû willen stichten, met villa's en parken, voor
de menschen, en warme stallen en weiden, voor de beesten. Helaas, de duc heeft
nooit iets gesticht: zijn hertogelijk fortuin is zeer ge-entameerd, en hij moet zich
vergenoegen met - als hij niet een luttele aalmoes geeft aan den mensch, of een
blik van meêlij aan het lijdende beest - heel hard weg te loopen, om hun misère niet
te zien. Het is niet mooi van den duc; het is struisvogelpolitiek; het zoû beter zijn
flink op te treden tegen den karrevoerder, voor het oude lastdier, en tegen de
maatschappij, voor de oude artiesten, meiden en worstelaars. Maar de duc is, hoewel
gevoelig van harte en erg sentimenteel, niet bepaald krijgslustig en energiek in het
‘optreden’; de duc treedt liever ter zijde dan op, en zoo komt het, dat hij nooit veel
veranderd heeft aan de treurige dingen des levens, die zijn week hart soms doen
krimpen van akeligheid.
Gij lezer, oordeel met zachtheid den duc: hij is in alle geval oprecht.
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- Zoo, Theofile, zeg ik: ben je terug? Dat doet me pleizier je te zien!
O God! Wat een blik! Het hoofd heeft zich opgericht, zoo moê, zóo moê, en twee
waterige oogen zien mij aan. De Lion drinkt, dat is zeker, en niet alleen punch als
Bébert, of anisetjes als André. De Lion is verslaafd aan de ‘groene fee’.
- Dag meneer, groet hij met kelderstem. Is u ook al in Nice?
Ik ga naast hem zitten. Het is niet prettig dat te doen, want het jasje is heel oud
en riekt kwalijk. Maar ik bedenk, dat ik het soms in de komedie of in een salon wel
eens een half uur uithoû naast een vrouw, die mij wee maakt met musc, en ik blijf
stoïcijnsch zitten naast den leeuw Theofile.
- Theofile, zeg ik. Waar ben je geweest?
- Genua, Ventimiglia, Menton, somt de Leeuw triestig op.
- Heb je veel geworsteld?
Hij lacht bitter en zijn waterige oogen... tranen. O de blik vol tranen van dien ouden
man.
- Wat is er, Theofile? Kom, zeg mij eens wat er is?
- Ach, meneer, wat zoû er zijn... Er is het einde, dat is alles.
- Het einde...?
- Het is gedaan.
- Hoe gedaan?
- Als ik het van daag niet doe, doe ik het morgen.
- Wat??
Hij heeft een gebaar van een touw om den nek te slingeren en dan òp te trekken.
- Maar waarom kerel, waarom?
- Meneer, ik ben oud.
- Hoe oud ben je?
- Ik ben... acht-en-veertig.
Acht-en-veertig! En hij noemt dat oud! Er graaft zich iets om mij als een afgrond.
Ik ben niet veel jonger dan hij. Ben ik oud? Het wordt mij kilkoud in mijn aderen.
- Dat is toch niet oud... Theofile, zeg ik, bijna smeekend.
- Oud, voor een worstelaar, meneer. Het gaat niet meer. De
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goeie tijden zijn voorbij. In een wedstrijd beteeken ik niets meer. De directie's willen
me zelfs niet meer toelaten. Ik werk wat op mijn tapijtje. Ik hef wat gewichten. Maar
het geeft niets meer. Ze kijken en lachen even, en geven een sou en gaan weg.
Mijn vrouw... is weg.
- Is je vrouw weg??
- Ja. Ze is er van door, met een jongen kerel...
Ik ben bijna blij voor hem.
- En je zoon?
- Mijn zoon werkt. Hij worstelt in Milaan. Maar hij vergeet zijn vader en eens...
- Ja, dat weet ik, Theofile, maar ik dacht, dat het bijgelegd was. Je zoon was driftig
en je beschouwde hem nog een beetje als een kleine jongen. Ik dacht, dat Jean
toch verzoend was met je?
Hij schudt triestig het hoofd.
- Ik hoor niets van hem.
- En je dochter? vraag ik, om meer te weten.
- Ziek, in het hospitaal. Te Genua.
O God, wat vind ik dat alles vreeslijk! En ik kan toch niets daar aan doen! Wàt
kan ik doen!
- Kom, Theofile, zeg ik; je moetje niet zoo laten neêrslaan, we worden allemaal
oud. Je moet nu langzamerhand uitscheiden met worstelen, en ik ben overtuigd...
ik meen,... ik zoû misschien... met een meneer kunnen spreken, die veel invloed
heeft... om je een bureau-de-tabac te bezorgen; zoû je dat willen?
Hij schudt het hoofd, zóo triestig, zóo triestig.
- Neen, meneer. Het is heel braaf, om dat voor me te willen doen...
- Er is niets braafs aan; ik kèn juist een meneer, die invloed heeft, en...
Hij schudt het hoofd langzaam, langzaam van neen en nog eens neen.
- Neen, meneer, ik ben athleet. Ik kan niet tabak en postzegels verkoopen. Mijn
spieren, dat is mijn leven. Mijn worstelen... dat is mijn kunst. Twee jaar geleden nog
hield niemand het tegen mij
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uit. Wàs ik de Lion du Littoral. Nu... ben ik oud en slap en rheumatiesch, en niets
meer waard. En na gisteren avond... is het uit.
- Wat is uit? vraag ik en spring op. Vertel mij, Theofile, wàt is er gebeurd?
Hij lacht, zóo bitter, zóo bitter!
- Wat er gebeurd is? zegt hij. Bébert heeft volstrekt met me willen worstelen...
- Bébert!
- En na even met me gespeeld te hebben als de kat met de muis... me gelegd...
me zoo gemeen gelegd... wel niet met een truc... maar tòch... tòch... me gelegd...
mij... mij... den Lion... den Lion du Littoral...
Een snik schokt hem zijn holle, breede borst.
Een razernij ziedt in mij op: het bloed vliegt als met een congestie naar mijn
hoofd...
De Lion is weêr in een gezonken.
- Maar hij is ook jong en sterk; ik ben oud, ik ben slap en niets waard meer.
Gisteren avond, toen het niet meer regende, is het gebeurd. Ik had mijn tapijtje
gespreid, en poogde nog een paar sous te verdienen. Ik bewaar mijn gewichten,
daar, bij den bistro in die buvette, en ik haalde ze te voorschijn, en daagde de
omstanders uit... Voor een thune (vijf francs); vroeger beloofde ik een zigue
(louis-d'-or), aan wien me kon leggen, ik meen zoo op straat, niet in een serieuzen
wedstrijd... Nu, meestal biedt zich niemand aan, want ik ben nog wel een ‘costaud’,
al ben ik niet meer, die ik was... Maar gisteren avond, daar zag ik in eens, toen ik
het publiek had uitgedaagd, en zoû gaan lutteeren met mijn copains - voor de frime;
die krijgen dan eén balle van me (eén franc), als ze zich laten leggen - daar zag ik
in eens uit de arkaden te voorschijn komen Bébert, en met hem waren André Ie
Pêcheur, en Lucien, die pommade-vent, met twee meiden. Nu, dacht ik dadelijk,
die komen alleen om me te embêteeren. En waarachtig, Bébert woû met me
lutteeren; het heele publiek lachte... En-wat kòn ik doen, wàt kon ik doen?? Ik ben
de Lion du Littoral...
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Een hevige hoestbui overvalt hem en hij schrapt en spuwt, naast mij...: zoû hij tering
hebben? Hij hoest zóo akelig...
- Ik ben de Lion, herhaalt hij. Ik kon Bébert niet weigeren. Nu... heeft hij me
gelegd... Hier ben ik niets waard meer, hier op de Place Garibaldi is geen sou meer
voor me te verdienen... Als ik het van daag niet doe, doe ik het morgen.
Hij schetst weêr dat gebaar met een touw... zoo òmslingeren... en dan trekken.
Ik voel mij heel oncomfortabel van binnen. Mijn hart doet mij wee en ik voel als
een fyzieke kramp, die mij ziek maakt en, na mijn roode razernij van zoo even, slap
en energieloos. Ik voel dat dadelijk in mijn knieën...
Ik sta op. Ik heb den Lion eenige woorden van troost pogen te zeggen, die niet
veel uitwerken. Ik heb hem iets in de hand gedrukt, dat meer uitwerkt, en hem
gezegd, dat hij van middag even bij mij passeeren moest, om een broek en een
jasje te halen.
Zullen mijn luttele weldaden den Lion nieuwe levenskracht geven? Ik ben zeker
van niet. Er is zelfs geen twijfel in mij. En vol weemoed wandel ik naar de zee, langs
de heerlijke bloemen-markt, de kleurprachtige groentenmarkt, langs de uitstallingen
van curieuze visschen. Zelfs al die kleuren en geuren in de zon wekken mij niet op.
Al die rozen en mimoza's, die violieren en anjelieren en irissen; al die oranje en
purperen aubergines en poivrons; die prachtige roze uien; en heel die bijouterie-schat
van de Middellandsche zee: die visschen met parelmoêren, azuren en violet-zilveren
en rood-gouden schubben, die beesten met ál de glauke tinten van het water over
rug en aan buik, al die vroolijkheid van het geding en geroep... dat alles, wat ik
anders zoo lief heb, omdat het bont, kleurig en vroolijk is in den genereuzen gloed
van de morgenzon, die zoo mooi langs de oude huizen der oude stad felle schijnsels
en lila schaduwen smeert... dat alles wekt mij niet op. Mooi pogen de vischvrouwen
mij met armdikke palingen, als blauwzwarte slangen, te bezweren mijn voordeel
toch niet voorbij te loopen; mooi reiken de bloemenverkoopsters mij haar tuilen
rozen en mimoza's onder de neus, de kleuren en
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geuren bedwelmen mij niet: ik sla zonder eén woord het gouden mimoza-stuifsel àf
van mijn mouwen, en ik koop geen vijgen, zoo als ik wel eens doe - van die heerlijke,
slanke cou-de-dames, - om ze te snoepen, in den Tuin, op een bankje, onder het
standbeeld van den Maarschalk Masséna.
Neen, ik loop droefgeestig door... Het is zoo mooi en zoo vroolijk en zonnig; die
blauwe lucht, die heerlijke morgenzon, al hoog toe naar het midden, als een gouden
genade om je heen... en ik ben treurig, ik voel mij diep treurig. O, die vreeslijke smart
om de dingen en menschen, die eindigen, die knakken, die kwijnen, die zich nog
voort sleepen, belast met àlles wat de ouderdom geeft: ziekte, moedeloosheid,
troosteloosheid, tot eindelijk wanhoop toe! Die vreeslijke smart van oude paarden
nog te moeten zien trekken zware wagens vol steenen; die smart de oude Caroline
nog iederen morgen en avond haar pavé af te zien loopen, van af de Jetée tot de
Dames-de-France en terug, lonkend hier, lonkend daar, met dien lonk zóo moê, en
zoo oud, met dat vervallen gezicht, te veel geverfd onder dien immensen hoed, en
die bijna knikkende knieën... o God, om haar een louis te geven en te zeggen: ga
nu naar bed en blijf den heelen dag slapen... O, die vreeslijke smart, om oud en
gebrekkig en ellendig te worden: die vloek van God, die drukt op den mensch; die
vloek, waarmeê God den mensch verpletterde, te gelijker tijd, dat hij de natuur
zegende, want de natuur wordt niet oud: zij is altijd jong, eeuwig; zij herleeft ieder
jaar, ieder oogenblik...
O, ik loop zoo droefgeestig door... Nu maar geen kennissen ontmoeten en lief
moeten praten; liever maar alleen op een bankje zitten, met die onweêrhoudbare
tranen de oogen vol. Het is niet om mij, ik ben gelukkig; er is zoo veel liefs òm mij;
ik ben nog door het leven bedorven geworden; het is niet om mij. Het is, omdat het
zoo is. Omdat wij oud worden en zachtjes gesloopt, en geknakt. Het is, om Sarah
Bernhardt, die ik een maand geleden gezien heb in den Aiglon, als een lijk, dat nog
sprak en liep, vertoonende een jong mensch van zeventien jaar... De weêrgâloos
magnifieke en zoo lang geniaal jeugdige vrouw en artieste...
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Dat ik, stil in een hoekje, grien op een bankje, is van daag niet om mij... maar om
een oud paard, dat ik mij heug, om Caroline, om Sarah Bernhardt...
En om den Lion du Littoral... den ouden leeuw Theofile...
De zee schuimt met elegante golfjes aan.
Het is of de zee, na hare woede van gisteren, weêr elegant wordt, met kanten en
parelen-schitterende golfjes - zoo als het betaamt aan een zee van een dure
seizoen-plaats; een mondain zonne-stadje.
Het is of de golfjes een lief ballet dansen, of zij blauw gerokte danseresjes zijn,
met schuim van kanten volants, waarover pailletten gezaaid zijn.
De zon giet haar warme douche neêr over mijn rug.
Dat troost mij een beetje.
Plots... daar zie ik de beide heeren: Bébert le Boucher en André le Pêcheur.
De roode razernij ziedt weêr in mij op.
Maar ik overmeester mij en wil mij niet driftig maken; je weet niet, die heeren zijn
zoo sterk...
En daarom vergenoeg ik mij door heel duidelijk, als ik ze zie naderen, hun mijn
rug, al verzittende, toe te draaien.
Zij naderen; zij smoezen, achter mijn rug.
En een beetje van ter zijde loerende, bespeur ik... Bébert, die het er liever niet
op waagt, en zich, handen in de zakken en rug gebombeerd, uit de voeten maakt...
Bébert is bang voor mij!!
Nu, daar heb ik dan toch pleizier van!
En wat doet André...?
André is genaderd... Staat voor mij.
- Dag, duc! zegt André joviaal.
- Bonjour! antwoord ik, héel koel.
- Mooi weêr! zegt André en zet zich naast mij.
- Héel mooi! beâam ik, met een glaciale stem.
- Kom duc, zegt André; wat is er? Ben je boos?
- Minstens vind ik jullie twee misselijke kerels! antwoord ik, niet meer voorzichtig.
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André kijkt mij aan en bedenkt: de duc weet er alles van; de duc heeft den Lion
gezien.
- Ik heb niet met den Lion geworsteld, verontschuldigt zich André.
- Neen, maar Bébert wel, en jij bent meê gegaan.
- Nou, dat is toch zoo erg niet. Daarom hoef je toch niet zóo boos te zijn, duc.
- Jawel, André, ik ben wel boos. Ik heb het jullie gezegd. Ik wil jullie niet meer
kennen.
- Kom, duc, het was maar een grapje...
- Dan moet het jou maar eens overkomen, als je zoo oud bent als de Lion nu, en
als je spieren slap zijn geworden.
Ik verzit weêr, en draai hem mijn rug toe.
Hij loopt om, en zet zich aan de andere zijde, en glimlacht guitig mij in het gezicht.
Wat heeft die een uiïg smoel! Net een groote kwâjongen.
- Duc, zegt André; ben je dan heusch boos?
- Ja.
- Wil je me nooit meer zien?
- Bébert niet en jou ook niet.
- Drink ik nooit meer eens een borrel met je?
- Ik heb van jullie gesoupeerd, hoor! zegt de duc, in argot.
André begint verontrust te worden. De duc meent het. En het zoû jammer zijn,
want de duc tracteert wel eens op een kelkje anisette en daar is André dol op.
- Kan ik het niet meer goed maken? fleemt André, en steekt zijn poot uit.
De hertogelijke hand gaat die poot niet te gemoet. Maar de duc zegt:
- Jawel. Je kàn het goed maken. Als je wilt.
- Hoe dan? vraagt André, bepaald blij om die mogelijkheid, dat geopende
perspectief van een ‘zinc’ in een bar, waarop zoet kelkje gevuld wordt na kelkje.
- Dat zal ik je zeggen! zegt de duc, en zijn stem heeft iets onvermurwbaars. Als
je weêr goed vriend met me wilt worden, moet je
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van avond worstelen met den Lion.
- Ik? zegt André. En waarom?
- Om den Lion je te laten leggen.
- Wat??? roept André uit. Ik? Moet ik worstelen met den Lion, om... Heb ik je goed
begrepen??
- Héel goed! zeg ik. Je bent een vlugge jongen. Tweemaal zeggen is niet noodig.
Toch zal ik het doen: het tweemaal zeggen. Wil je goed vriend blijven met den duc,
dan worstel je van avond met den Lion, en laat je door hem netjes leggen. En als
je dat niet doet, - en nu ben ik heel ernstig - hoef je nooit meer op een bankje naast
me te komen.
- Maar duc, zegt André; het is je niet ernst! Ik kan toch mijn reputatie niet naar de
maan gooien!
- Zoo als je verkiest, zegt de duc, koud.
André staat op. De duc denkt al, dat hij het spel verliest.
Maar André, verontwaardigd over des ducs voorstel, loopt op en neêr, op en neêr,
het wilde beest gelijk.
- En wat krijg ik er voor? zegt André eindelijk, stil staande voor den duc.
- Een goed souper daarna. Een lekkere bouillabaisse, in de Réserve, is het
hertogelijk antwoord.
- Honderd franc, zegt André, zijn oogen hebzuchtig in de mijne.
- Ga maar eens kijken of ik ze al niet thuis bij je gebracht heb, onder je kussen.
- Duc, zegt André; het kost me mijn reputatie. Ik doe het voor honderd franc.
- Kijk eens, André: je doet het voor een bouillabaisse... of je doet het niet. Net
zoo als je wilt. Maar àls je het doet, doe je een goed ding, maak je een medemensch
gelukkig. Je verzoent je er tevens meê met den duc, en je soupeert lekker. Doe je
het niet, dan doe je het niet, maar dan ben je een beroerling, net als Bébert, en is
het uit tusschen ons.
- Je bent een type! roept André.
- Het is mogelijk.
- Duc, zegt André; ik doe het!
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- Zonder grapjes?
- Zonder grapjes. Mijn hand er op.
Ik schud zijn hand: auw!
- André je moet niet zoo knijpen: ik weet wel, dat je sterk bent.
- Ik heb niet geknepen.
- Kijk, hoe je mijn ringen in mijn vingers hebt geperst. Kom je dan van avond, op
de Place Garibaldi?
- Ja. Hoe laat?
- Om zeven uur. Heel ernstig, hoor. Denk er aan: om ácht uur, bouillabaisse.
- Ik zal er zijn.
Weêr handdruk; o God, die vingers, doen me zoo een pijn. Zoû André er heusch
komen...?
Ik ben er niet zeker van...
Ik weifel en ik twijfel...
Voór zeven uur ben ik op de place en vind bij den bistro den ouden Leeuw.
- Leeuw, kom eens hier.
Hij komt, onder de arkaden.
- Leeuw, zeg ik; straks komt André le Pêcheur, denk ik. Dan moet je hem uitdagen.
Hij wordt bleek.
- Waarom? vraagt hij met kelderstem.
Ik fluister hem iets in.
Hij glimlacht.
- Neen! zegt hij, ongeloovig.
Ik knik van ja, heusch van ja, hoor.
- Neen, zegt de Leeuw. Dat zal André zich niet laten doen. Als ik hem leg, dan
lég ik hem ook. Dan ben IK het, die hem leg. Maar ik zal hem niet leggen... ik ben
slap, ik heb gedronken.
Ik ruik het...
- En ik wil niet met hem worstelen.
- Jawel, Leeuw, zeg ik; je moèt met hem worstelen, als hij straks komt.
- Nou... zegt de Leeuw, half zat. We zullen wel zien. Ik heb het
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kostuum laten halen. Het zit me nauw, maar dat is de mode, zeggen ze.
- Ja, zeg ik, serieus. Nauw is de mode. Maar je moet het nu aandoen en niet naar
‘tante’ brengen.
- Het is al bij ‘tante’, zegt de Leeuw. Heusch, meneer dé duc, het was me te veel
naar de mode.
- Nu, dan maar niet aandoen, beste kerel, zeg ik wat treurig en kijk naar zijn kwalijk
riekend bronzen jasje en gelapte broek. Maar worstel nu straks met André. Als je
het doet, dan...
- Wat dan?
- Dan krijg je wat van me.
- Dàn doe ik het!
Het is afgesproken. Wat stinkt de vent naar absinth!
Ik loop wat om, langs de zee, en weêr terug. De avond is gevallen als ik weêr op
de Place Garibaldi kom. Zie, de Lion heeft zijn tapijtje gespreid; hij heeft zelfs een
verlichting van acetyleen, die een vreeslijk luchtje geeft. En hij staat, op zijn tapijtje,
gewichten te heffen. De tors naakt, is hij verjeugdigd. Toch doet hij mij
onweêrgeefbaren weemoed aan. Zijn lichaam - hij heeft alleen een donkere
onderbroek aan - is, hoe gespierd ook, gesloopt, vervallen, met vreemde holtes
tusschen de spieren en zoo grauw bleek mager van tint, als of hij niet genoeg eet,
en te veel drinkt. Zijn weinige vleesch heeft een tint van absinth, is groen en groezelig
in den heen-en-weêrschijn der lampen. Zijn gezicht heeft iets verwaands, zijn oogen
kijken laatdunkend. Hij heft machinaal zijn gewichten.
Hij heeft mij gezien en groet mij. Hij pozeert nu voor zijn publiek, dat niet groot is:
een paar voyou's, enkele trambeambten, een paar straatjongens.
- Wie onder het geëerde publiek wil zich meten met den Lion du Littoral? Wie den
Lion legt, zonder de bij de lutte verboden trucs, ontvangt eén thune (vijf francs). Wie
onder het ge-ëerde publiek...
Ik voel op mijn schouders een zwaar gewicht. Het is bedoeld als
vriendschapsgebaar, want mij omwendende, bons ik tegen André
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le Pêcheur, die zijn handen op mij gelegd heeft.
- Je ziet, duc, ik ben gekomen, fluistert André. Eigenlijk vind ik het beroerd wat je
me gevraagd hebt te doen, maar je was zoo drommels kwaad van morgen, dat...
- André, fluister ik; wat kan het je schelen... hier, op de Place Garibaldi! Doe het
nu, niet waar, doe het in drie minuten: laat hij je even leggen, en dan gaan we de
bouillabaisse eten.
Dat laatste geeft den doorslag.
- Wie onder het geëerde publiek wil zich meten met den Lion? blageert Theofile,
verwaand en laatdunkend...
Maar hij heeft André bespeurd.
Hij wordt bleek.
- Ik! roept André.
Emotie onder het publiek, dat aanzwelt. Het is in eens propvol.
Ik ben den Lion genaderd en fluister hem toe:
- Ik ben overtuigd, dat je André legt... Je bent ‘en forme’ van avond: ik zie dat aan
je oogen...
Arme, waterige absinth-oogen van den Leeuw!
- Gelooft u, meneer? aarzelt, groenbleek, de Leeuw.
Maar André heeft zijn jasje al uit getrokken, zijn broek, zijn hemd: hij staat - stel
u gerust! - op een zwart onderbroekje na, zoo als God hem schiep en deed groeien.
Neen... zoo staat hij niet. André heeft veel aan zichzelven gewerkt. Of liever
verwerken laten. André staat... niet als een mensch, maar als een kunstvoorwerp.
Want André is geheel en al getatoueerd!
André heeft iets van een prentenboek. Onder het publiek zijn kreten van pleizier
en aardigheid om André uitgestooten. Allen omringen hem om hem beter te zien.
Het is moeilijk u een katalogus te geven van alles wat op André's forsche
muskulatuur al zoo te zien is. Laat mij het echter beproeven.
André's guitige, een beetje bestiale, maar bruut-mooie kop, - donker haar en
vleezig lacherig gezicht, met lacherige oogen en lachenden mond - staat op een
massieven nek, die breed aflijnt naar kolossale schouders. Zijn vierkante borsten,
zijn ijzerharde
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bicepskogels, geheel zijn naakte tors, zijn buit-dijen en enorme kuiten zijn één en
al illustratie, blauw-zwart op zijn jong-roze vleesch. Om zijn hals is getatoueerd een
slang, die als een snoer neêr hangt, staart gekronkeld om kop. Om zijn bovenarmen
slingeren ook twee slangen, als vreemde braceletten. Op zijn borst zijn twee, ik zal
maar zeggen, pornografische figuurtjes ingeprikt, maar zoo kunstig, dat ze mij laten
denken aan de geheime muzeum-zaal in Napels, met de kleine obscene bronsjes
uit Pompeï. Het is heusch ‘kunst’ en geen pornografie, zoû een aesthetisch
aangelegd rechter moeten beslissen. Het is zoo geestig en fijn geteekend, als ik
nooit nog en nimmer gezien heb. Een vogel vecht met een kreeft. Een kat zet zijn
rug op tegen een hond. Alle kleine vleeschplekjes tusschen de drie slangen en de
twee Pompeïaansche tafereelen zijn ingenomen door keurig bewerkte détails:
rozetten en arabesken. Geheel dat athletenlichaam is één bezienswaardigheid.
Het publiek heeft André dicht omringd: iedereen wil zien en de vrouwen strijken
met de vingers over de illustraties, om te voelen of het perspectief wel glad is.
- Ja, zegt André: alles is glad, mijn huid is als zij! Strijk maar!
- Vooruit, vooruit! brult het publiek. André le Pêcheur, contre Theophile, le Lion
du Littoral!
Cirkel wordt uitgebreid. In een kist is zaagsel en de beide lutteurs wrijven zich de
handen droog. Zij groeten elkaâr met het professionale gebaar vol waardigheid.
Gladiatoren in een antieke arena... Maar modern is het schouwspel om hun zwarte
onderbroekjes, en om het publiek, nu kop aan kop.
Een jongentje dat den Lion bijstaat, gaat rond met een bakje; de sous regenen
en klikklakken neêr.
Leeuw en André grijpen elkaâr aan.
Het schijnt of zij elkander aaien.
Maar het is niet aaien, het is wederzijdsche kracht aanvoelen en schatten.
Ik zie aan des Leeuws oogen... dat hij er inloopt.
Zij schitteren, des Leeuws wateroogen... want hij meent, dat
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André niet zoo geweldig is als hij wel dacht.
De Leeuw spant zich in; hij wil André afmatten.
In gewicht zullen zij beiden ongeveer het zelfde wegen: 108, 110 kilo.
Daar valt de Leeuw, onder André's pressie, maar hij valt op de knieën.
En blijft als een rots.
Het gaat mij weêr interesseeren, als altijd - tòch weet ik, ditmaal beter dan ooit dat het ‘chique’ is; dat André - veél sterker en volhoudender dan den Leeuw - moét
verliezen, omdat ik het verkies.
Hoe zal het gaan?
Het publiek is eén spanning, ik ook.
- Vooruit, Leeuw! roep ik. Leg hem! Leg hem! Hoû je flink!
Het publiek stemt in.
André poogt den Leeuw omver te halen, op den rug...
Hij glimlacht, André: hij gluurt even naar mij.
Ik weet het: hij werkt met halve kracht.
Hij zoû den Leeuw dadelijk hebben, op zijn rug, als hij, André, het verkoos.
Hij werkt en schudt en hijgt...
Mooi zoo: hij truqueert goed...
In het publiek wordt gewed.
Wedt maar op, oude jongens, maar weet, dat de duc de Voorzienigheid was!
André doet zelfs de verboden trucs!
Hij strekt zich uit, zwaar op den rug van den Leeuw, en poogt hem zijn armen te
wrikken.
De Leeuw blijft onverwrikbaar.
Men applaudisseert den Leeuw!
Het doet mij pleizier voor hem!
André probeert een cravate; André probeert een ceinture; de Leeuw blijft als een
blok.
André, schijnbaar razend, ranselt met de zij van de hand op des Leeuws nek.
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Publiek brult, jouwt André uit.
Denk aan de bouillabaisse, André!
Plotseling richt de Leeuw zich op de knieën, slaat zijn armen achterom en sluit
zijn handen als een schroef om André's nek. Eén beweging... hij is òpgestaan, en
de Leeuw slingert geheel André's geïllustreerde muskulatuur over zijn leeuwenhoofd.
Het lichaam van André beschrijft een huivering wekkenden cirkel en ligt... op het
tapijtje.
Met beide schouders gedrukt! Hoezee!!
De strijd heeft drie minuten geduurd.
- De Leeuw heeft André gelegd! De Leeuw heeft André gelegd!
Publiek is dol, juicht, schreeuwt...
De sous regenen, klikklakkeren op het bakje van den kleinen jongen.
De Leeuw heeft overwonnen.
Hij drukt André, die is opgestaan, de hand.
De Leeuw glimt van zweet, en straalt van trots, in den glans der acetyleenlamp.
Hij buigt en groet met de hand links en rechts.
Een voldoening vonkt in zijn wateroog.
Hij heeft gemeend, dat hij heusch André te sterk is geweest, want, daar is bij
zeker van, André zoû zich nooit laten vinden voor een ‘chique’.
De Leeuw weet niet, hoe dol André is op bouillabaisse en kelkjes anisette, vooral
als de duc die betaalt!
- Leeuw, zegt de duc; je bent bewonderenswaardig!!
En de duc schudt des Leeuws klauw.
- Ja meneer, zegt de Leeuw fier; u ziet: heelemaal gedaan is het nog niet met
den Leeuw!
De Leeuw is zoo blij, en de duc is blij!
De worstelaars kleeden zich aan; het publiek verspreidt zich. Vol commentaar.
Nogmaals afscheid van den Leeuw, die verrukt is.
Daar zie ik André, met zijn leuke smoel, knipoogen hier en knipoogen daar, en
onder het nog aanwezig publiek smoezen ze,
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om mij, en hoor ik waarachtig fluisteren:
- Dat is de duc; die heeft er de hand in!
- André! sis ik. Ik vermoord je, als je je mond niet houdt...
Ik sleep hem meê, terwijl bewonderaars den Leeuw meê voeren naar den bistro.
Het jongentje vouwt het tapijtje op; een paar voyou's zeulen des Leeuws gewichten
hem in de buvette.
De Leeuw wordt getracteerd: hij is populair!
- Honderd franc moet ik hebben! roept André goedsmoeds, toch wel joviaal om
de grap!
- Niets anders dan een bouillabaisse krijg je! is het hertogelijk antwoord.
Een half uur later, aan zee, in de Réserve, soupeer ik met André, die guitiger is dan
ooit en zich een bult buldert om dien verwaanden Leeuw.
- Wat een vent! schatert André over de oranje bouillabaisse heen.
- Arme kerel! zeg ik verteederd.
- Alleen duc, zegt André; eén ding moet je nog doen??
- En dat is...
- Straks, in den Rocher de Cancale, mij op een kelkje anisette trakteeren en...
Bébert op een brandende punch??
Hij kijkt mij smeekend aan en vouwt guitig zijn pootige klauwen.
Nu... dàt wil de duc dan wel doen.
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Romantiesch avontuur
Een enkelen keer komt er wel eens eén voor. Een enkelen keer geschiedt er wel
eens in onze platte levens van iederen dag iets, om ons te herinneren, dat de
romantiek niet geheel uitgevonden werd door de verbeelding der artiesten, die wij,
realisten, verouderd vinden. En heel vreemd schijnt het avontuur ons later, als ons
leven weêr is geworden de regelmaat van iederen dag: opstaan, kleeden, eten,
werken, wandelen, de zelfde personen ontmoeten, de zelfde dingen zeggen en
doen, òm ons de zelfde kamers en meubels, vóor ons de zelfde landschappen en
horizonnen, de zelfde tintwisselingen en weêrschijnen...
Dan vraagt hij, die door dit alles geleefd wordt, zich af:
- Is het mij wel gebeurd, mijn romantiesch avontuur? Heb ik gedroomd? Kàn het
werkelijkheid zijn geweest?
Ik wil u mijn romantiesch avontuur vertellen, en ik wil dat doen in zoo min mogelijk
kleurrijke woorden; ik wil het u vertellen zoo mat en eenvoudig mogelijk, opdat het
niet al te romantiesch schijne en onwaarschijnlijk, en ik zal, wanneer het geschreven
is, overal adjektieven uitschrappen, om als met een sponsje weg te wisschen wat
te veel gloeit tegen al te veel donker aan, en om grauw te maken wat felrood nog
mocht kontrasteeren tegen dreigend zwart.
Ik was met mijn vrouw in Rome, en ging naar Napels, alleen, om mijn zuster te
ontmoeten, die met de Duitsche Mail uit Indië kwam. Daar aan het agentschap der
Duitsche Mail in Rome mij geen juiste inlichtingen waren verstrekt, kwam ik in Napels
te vroeg: de Prinz Heinrich zoû eerst den volgenden avond laat te
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Napels aankomen, misschien wel den daarop volgenden morgen.
Ik had het land. Ik was éen, misschien wel twee dagen te vroeg van Rome
vertrokken, en Napels is mij niet zoo sympathiek als Rome mij is. Ik heb geen
kennissen in Napels, en na mijn diner in een restaurant van de Galleria wist ik met
mijn tijd geen raad. Ik dacht er over naar bed te gaan, uit louter land. Ik deed het
niet; en toch was de avond niet mooi: er dreigde regen, er woei felle wind, en het
was koud, als het in Napels zijn kan, in April.
Ik liep door de Galleria, ik liep door de winkelstraten, waar de magazijnen
begonnen te sluiten. Beleefde gidsen naderden mij, vroegen of ik Napels wilde zien,
alles wat in Napels 's nachts belangwekkend is. Zij fluisterden aan mijn oor
verlokkingen en verleidingen. Ik schudde het hoofd van neen, dook terug in den
opgezetten kraag van mijn winterjas en liep door. Ik dacht er over te gaan met een
wandelpas tot aan de zee, dan weêr terug, en naar bed.
Ik liep langs de Villa Nazionale, de wind woei, enkele droppelen vielen; de zee
was zwart en dreigend. Ik dacht aan mijn zuster, die was op die zee. Ik liep met de
handen in mijn zakken en bedacht, dat Napels niet was als het zijn kon. Dat van
Napels nooit gemaakt is wat er van Napels zoû zijn te maken. Mijn fantazie ging
aan het werk. Ze is een goede kameraad, die mij dikwijls door een vervelend
oogenblik heen helpt.
Ja, dacht ik, zelfs met mooi weêr, met sereene starre-avonden is Napels niet wat
Napels zijn kan... Is de Villa Nazionale, die prachtige, groene, breede wandeling
aan de zee, vervelend en zonder attraktie. Het had zóo moeten zijn: aan de Villa
Nazionale, hooger, daar, een immens terras, waar de groote hôtels zouden zijn.
Ter weêrszijde van de groote hôtels, de eenvoudige hôtels. Voor kleinere beurzen.
Er is plaats voor iedereen. Onder aan dat hôtelterras een lager terras, maar lang
als de geheele Villa is, de gehéele lengte van de Villa. In het midden de dure
restaurants, aan weêrszijden goedkoopere restaurants, tot heél goedkoope toe. Er
is plaats voor iedereen. Voor de rijken en voor de armen. Wat zoû het gezellig zijn.
Met mooi weêr. Chique vrouwen, smokings,

Louis Couperus, Korte arabesken

32
champagne in het midden; dan ter weêrszijde toch nog lekkere wijn in fiasco, frutti
di mare, frittura, macaroni... Allen gezellig soupeerend, overal muziek. En dan moest
het zóo zijn, dat wij, de chique lui, eén avond in smoking gingen soupeeren in het
midden, en den volgenden avond in een trattoria meer ter zijde, maar dan in een
buisje en een los hemd, en dan met een anjelier achter je oor. Je zoû je kennissen
ontmoeten. Die waren in smoking.
‘Gaje meê soupeeren?’ ‘Neen merci, ik heb mijn anjelier achter mijn oor.’
‘O, ik begrijp. Ben je morgen in smoking?’ ‘Ja, morgen kan ik in smoking zijn.’
‘Goed, dan soupeeren we morgen samen in smoking, en overmorgen samen, maar
dan met een anjelier achter het oor. Afgesproken. Adieu.’ Wat zoû het gezellig zijn.
Overal vroolijkheid, overal muziek, en de tarentella overal gedanst...
Wat zouden ze kunnen maken van die Villa Nazionale, van Napels!
En met een stormigen nacht, als nu? Wel, dan kwam je toch; was je met je anjelier,
dan braveerde je de elementen; was je in je smoking, dan soupeerde je binnen, in
de chique restaurants. Je hadt maar voor het kiezen... En er moesten ook music-halls
zijn, akrobaten, en mooie cinematografen... Je liep van het een in het andere, zelfs
op een stormige nacht amuzeerde je je.
Dat was mijn vizioen van de Villa Nazionale, zoo als die kon zijn. Maar ze was
zoo niet. Een somber, lang, donker park, zonder licht, dat was de Villa. En de wind
woei, en de droppelen vielen, en er was geen music-hall, geen cinematograaf, noch
een chique restaurant, noch een trattoria, waar je zoû kunnen soupeeren met een
anjelier aan je oor gestoken.
Ik voelde mij triestig worden, de droppels vielen kilkoud op mijn neus, en ik
verhaastte mijn tred, dacht er over zoo gauw mogelijk naar bed te gaan.
Een heer kwam mij achterop.
- Pardon, meneer, vergunt u...?
- Wat blieft u?
- U is vreemdeling?
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- Neen meneer. Ik ben Italiaan.
- Dan toch van het Noorden. Misschien van Turijn. Als u wil zien alles wat er in
Napels, 's nachts, interessant is...
- Meneer, ik wil niets zien, en ik ben op gezelschap niet gesteld.
De meneer had een gebaar, of hij beleedigd was, maar toch niet kwalijk nam.
- Ik wil u niet dérangeeren. Ik dacht alleen u van dienst te zijn... Ik meende, dat
u een vreemdeling was... Er zijn interessante dingen in Napels... Ik ben gids, maar
ik ben te goeder trouw... Ik ben in connectie met de politie... Ik kan u mijn papieren
laten zien... Mijn brevet van de Prefektuur... U kunt gerust met mij meê gaan... Met
mij is u veilig voor alles en iedereen.
- Nogmaals, meneer, ik dank u voor uw bereidwilligheid, maar ik ben niet in het
minst van plan te profiteeren van uw aanbiedingen. Ik verzoek u uw eigen weg te
gaan.
Wij kwamen onder een lantaarn, die flakkerde in den opkomenden storm. Ik stond
stil, uit de hoogte afwachtend, dat hij gaan zoû.
Hij haalde uit zijn zak een papier, met zegels, van de politie.
- Hier is mijn brevet... Ziet u: Pasquale Marini... gids;... aanbevolen door den
Prefekt. U kunt gerust met mij meê gaan...
- Ik zie, meneer, maar nogmaals, ik ga naar huis en ik heb u niet noodig, en
verlang, dat u me alleen laat.
Hij had een lachje, bijna van minachting.
- Het is heel jammer, ziet u... Want u ként Napels niet...
- Ik ken Napels genoeg.
- U weet niets van Napels af.
- Meent u?
- U kent van Napels wat iedere toerist kent. Wat iedere Engelsche dame ziet, met
haar Baedeker.
- Ik ken Napels. Ik heb Napels gezien met Italiaansche vrienden.
Hij lachte zijn lachje, van minachting.
- Zelfs Italianen kennen niet altijd Napels. Napels is heel bizonder. Ik ben overtuigd,
dat uw vrienden u niet hebben getoond, wàt ik u van nacht zoû kunnen toonen. De
Pompeïaansche orgie.
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Ik lachte minachtend, als hij.
- Wees niet bang, zei ik. Ik ken dat. Ik heb dat gezien. Een heel leelijke komedie,
zonder eenige antieke schoonheid: een vuile troep van leelijke jongens, en een
blèrende geit er bij. En dat moet dan een antieke orgie verbeelden.
Hij lachte, minachtender dan ik.
- Ik merk, dat u niets gezien heeft. Wat u gezien heeft, zijn de voorstellingen, die
ze voor vreemdelingen arrangeeren in ieder huis van nachtelijke gastvrijheid. Jawel...
jongens, en dan een geit er bij. De geit vooral is klassiek. Neen, meneer, neemt u
me niet kwalijk, maar ik herhaal u: u heeft niets, u heeft niets van Napels gezien.
De vent ergerde mij. Pedante vlerk, dacht ik. Wat een toon slaat die aan. Maar
ik hield mij in, en zei:
- Het is mogelijk, maar nogmaals, ik verlang niets te zien. Adieu, meneer.
- Een woord nog, meneer, riep hij.
En hij fluisterde aan mijn oor:
- Kent u den Santo-Spartaco?
- Wat is dat? vroeg ik, mij ondanks.
Hij lachte, hij lachte schel, met minachting.
- Ziet u wel! U weet niet eens wat het is: de Santo-Spartaco! Het is een kerk.
- Een kerk?
- Ja. En onder die kerk, zijn souterreinen. En daar...
Hij fluisterde mij iets in het oor, half Italiaansch, half Latijn.
- Neen! riep ik. Het is niet waar!
- Het is waàr, zeide hij. Het is waar. Van nacht. Gelooft u me. Ik kan er u brengen.
Het is maar éens in de week. Het is geheel volgens wat Suetonius heeft geschreven
van keizer Tiberius. Het is wat u niet ziet noch in Rome, noch in Londen, noch in
Parijs. Dat is alles kinderspel bij wat u ziet, onder den Santo-Spartaco.
- Wat is dat voor een kerk. Ik heb nooit van die kerk gehoord.
- Het is een kleine kerk, achter het Muzeum.
- Santo-Spartaco... Wat is dat voor een heilige?
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- Een Romeinsch proconsul, die zich bekeerde tot het Christendom, en gemarteld
werd... Onder de kerk...
- Onder de kerk...? vroeg ik, nieuwsgierig mij ondanks.
Hij fluisterde iets...
- Als Suetonius het vertelt? vroeg ik. Vertelt... nu ja, áangeeft.
- Ja. Uitgewerkt... zoo als Suetonius áangeeft.
- Ik geloof u toch niet.
- Het is zoo. Er komen veel antiquiteiten-liefhebbers. Maar gemaskerd.
- Ik geloof u niet. Ik geloof u niet.
- Ga meê, zeide hij.
De storm stak op. In plaats van de Villa Nazionale mijner illuzie was een somber
park om mij; de regen kletste neêr; de lantaarn flakkerde als een helsche vlam, en
in die flakkering priemden zijn oogen in de mijne.
- Ga meê, herhaalde hij. Het zal u niet berouwen. Ik zeg u nogmaals: ga meê.
- Al die dingen, verdedigde ik mij; vallen altijd tegen. Ik heb die Napolitaansche
tableaux-vivants gezien: Leda met den zwaan, zelfs Europa met den stier: een goed,
tam buffeltje...
Hij lachte luid, minachtend.
- Ga meê... overtuigde hij, zijn oogen in de mijne. Ik zeg u nogmaals: ga meê. Ik
zweér u: het zal u niet tegen vallen... Het is een schouwspel vòl verfijning, dat u
interesseeren zal omdat het een nabootsing is van de wellusten der Oudheid, maar
niet, als u heeft gezien: grof, leelijk, klein: juist vòl van de vroegere schoonheden,
want zelfs in hun felste orgieën bleven de ouden schóon. Het zal u niet tegen vallen.
Ga meê, zeg ik u. Ga meê.
- Kijk eens, zeide ik. Ik geloof u tòch niet, maar...
Een windvlaag rukte mijn pet bijna af: ik greep er naar. Het was afschuwelijk weêr.
Ik had niets geen slaap. Ik had de keuze tusschen mijn bed, om half tien 's avonds...
en Santo-Spartaco.
- U gaat meê, zeide hij.
Ik haalde mijn schouders op.
- Ik kan wel even met u meê gaan, zeide ik; maar ik ben over-
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tuigd, dat ik, als in alles wat ik reeds van dat genre gezien heb, niets belangrijks zal
vinden...
Wás ik daarvan overtuigd? Ik weet het niet. Overtuigd was ik vooral, om niet nu
naar bed te gaan, om, een oogenblik, te gaan zien. Ik ben meer overmoedig dan
bang. Ik heb nooit eén revolver, te nerveus voor vuurwapens. Ik heb wel eens 's
avonds een mes in mijn zak, dat mij een vriend in Nice gegeven heeft. Ik heb het
nog nooit gebruikt. Ik had het dien avond niet bij me. Ik denk nooit aan gevaar. Er
was in mij alleen deze gedachte: de vent wil mij afzetten, en interessant zal het wel
niet zijn, maar waarom zoû ik niet even gaan zien. Ik had niet veel geld bij mij. Zelfs
geen horloge...
Op een ander oogenblik was ik misschien door geloopen, had naar het individu
niet geluisterd. Op dit oogenblik had ik het land, géen slaap, verveelde ik mij, was
er in de oogen en stem van den vent iets, dat mij belang deed stellen... Misschien
was het wél interessant... die orgie onder Santo-Spartaco.
Onder een kerk... een orgie!
Wij waren opgeloopen, samen, tegen den wind in. Een ellendige carozella stond
daar. Wij wipten er in, de man fluisterde iets... Ik hoorde niet ‘Santo-Spartaco’... Hij
gaf misschien den naam van de straat op.
De man sprak niet meer. Overtuigde niet meer. Alleen, twee-, driemaal, herhaalde
hij:
- Het zàl u niet tegenvallen...
De regen kletste neêr op de kap van het rijtuig. Eén oogenblik dacht ik nog:
- Doe niet dwaas... Ga niet meê met dien vent... Ga naar bed.
Ik ging niet naar bed. Ik ging meê. Het rijtuig stond stil, wij stapten uit. Het was
hij, die het rijtuig betaalde.
- Ik zal alle uitgaven doen, zeide hij. De entrée daar ginds... is tien francs... U
geeft mij dat later terug. Met een belooning voor mij, die ik overlaat aan uwe
goedgunstigheid...
En hij herhaalde weêr zijn zelfde:
- Het zàl u niet tegen vallen.

Louis Couperus, Korte arabesken

37
Ik had geen parapluie. Het stortregende nu. Wij stonden voor de poort van een
kleine kerk, een soort kapel, ingebouwd tusschen hooge huizen in een verlaten wijk.
- ‘Doe niet dwaas...’ zei in mij nog eenmaal de stem.
Ik luisterde niet. De vent had getikt tegen de poort van de kapel, tweemaal,
driemaal, en sneller nu.
Een stokoude vrouw, gebogen, mager, honderd jaar, éen rimpel over éen bot,
opende de deur, op een kier.
- ‘Schakel aan schakel’, zei de vent.
- ‘Tot de keten sluit’; antwoordde het oude wijf.
Ik voelde mij verbleeken. Ik herinnerde mij Suetonius. Zoû het toch waar zijn?...
Een antieke orgie, onder Santo-Spartaco...??
De kerel deed mij de poort binnen gaan. Het was een kleine, vervallen kapel.
Voor een zwartige Madonna brandde een lichtje. De oude vrouw, den rug in tweeën
gebogen, grinnikte, en hief van den grond een olielampje aan een langen, koperen
staaf. Vóor het altaar boog zij kluchtig de knie en grinnikte weêr. Zij was als een
aap, in een rok. Zij had niets menschelijks. Toen spuwde zij, voor het altaar.
Haar grimas was als een schennis. Ik heb veel Heidensch in mij, maar de Madonna
is mij lief. Ik verafschuwde het oude wijf, omdat zij de Madonna beleedigde. Waar
was ik aangeland? De Madonna in een kerk in Napels beleedigd...!
- Hier moeten wij naar beneden gaan, zei de vent. Als u mij maar volgen wil.
Hij toonde mij een smalle trap.
- ‘Ga niet... keer terug...’ fluisterde in mij een stem.
Ik volgde den vent. Ik daalde de trap af. Het oude wijf, boven, lichtte ons bij; toen
zag ik haar niet meer. De vent had een groote, wassen lucifer, die hij stak in de
ronde opening van de luciferdoos, afgestreken. Hij lichtte mij voor.
- Wees voorzichtig, zei hij. De treden zijn heel erg gesleten...
Ik kreeg een gevoel van dwaas te doen, vermengd met een echte nieuwsgierigheid,
naar wat ik zoû zien, naar wat mij zoû geschieden. Wij liepen nu door een nauwe,
glibberige gang.
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- Wij zijn er weldra, zei de vent. Hier is uw masker...
Hij gaf mij een masker, een zwart masker, dat ik voor deed, en maskerde
zichzelven.
Hij klopte op een ijzeren poortje, tweemaal, en driemaal na. Het werd dadelijk
geopend. Wij traden in.
Het was een vierkante, ruime kelder, verlicht met een paar, in ringen aan den
muur gestoken, flambouwen. Enkele gemaskerde mannen zaten aan een tafel en
dronken. Er waren er twee, die mij heeren schenen, en drie anderen, van minderen
stand. Maar alle vijf waren gemaskerd. Zij fluisterden, ik verstond niet wat.
- Het is tijd, verstond ik alleen. De voorstelling kan beginnen...
Een andere deur werd geopend, en de drie mannen slopen weg, de een na den
ander... Ik wilde volgen, zag om naar den vent. Hij was verdwenen. Maar de twee
heeren naderden mij, en de een zei hoffelijk:
- Ga zitten, meneer...
- Waarom, meneer? vroeg ik, hoog.
- Omdat wij met u te spreken hebben...
- Met mij? Ik heb niet de eer...
- Wij wel. Laat ons kort zijn. U is in onze macht. Wij weten wie u is. U blijft hief,
in onze macht, tot u een som in onze handen gestort heeft van vijftigduizend francs.
Wij zullen u gelegenheid geven om die som te schrijven.
Ik lachte schril. Ik was razend. Was dat nu een aardigheid, of...
Of was ik waarlijk in de macht der Camorra?? Het leek mij zoo romantiesch! In
de macht der Camorra te zijn! Ik was razend, en toch geïnteresseerd... Het
interesseerde mij zeer... Hoe zoû dit afloopen? Vijftigduizend francs!
- Heeren, zeide ik kalm. Ik weet niet of u ernstig zijt. Maar als dit u ernst is, dan
wil ik u wel verzekeren, dat u u schromelijk vergist. En mij niet kent. Ik ben een arme
journalist en geen vijftigduizend francs waard.
- U is niet rijk, zei een van de heer-kerels. Maar u is vijftigduizend francs waard.
U is ook geen journalist. U is een Fransch auteur en getrouwd. Uw vrouw is een
groote, blonde vrouw. Zij
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is in Rome... U moet haar schrijven en haar tevens waarschuwen niet de politie in
kennis te brengen met wat u overkwam, daar uw leven dan in gevaar is.
Ik lachte, mijn schrillen lach, nerveus denkend aan mijn arme vrouw, en riep:
- U vergist u waarlijk, mijn waarde heer. Ik ben, wel is waar... Franschman, maar
een eenvoudig journalist. En ik ben niet gehuwd. Die groote, blonde vrouw is een
Russische prinses, rijk, maar heel gierig. Ik ben... haar sekretaris, en ze zal nooit
voor me vijftigduizend francs over hebben.
De vent, die mij geleid had, was binnen gekomen, en hoorde mij.
- Hij liegt, zei de vent. Hij is auteur, Franschman, getrouwd. Hij is vijftigduizend
francs waard. Niet meer.
Ik wendde mij woedend tot hem, razend, dat hij er mij had laten in loopen... Maar,
met de beide anderen, fouilleerde hij mij, en zij vonden in mijn zak een portefeuille
met wat papier kleingeld.
Het is vreemd, als ik er nu aan terug denk - maar er was geen emotie in mij dan
belangstelling. Zoo ben ik, nerveus om niets, om een kleinigheid, en heel kalm, als
mij waarlijk iets ernstigs overkomt. Ik voelde mij heél kalm, en geïnteresseerd, en
tevens was ik zeer beslist niet om de vijftigduizend francs te schrijven, in geen enkel
geval. Me zoo gauw vermoorden, zouden ze wel niet. Vijftigduizend francs
reprezenteert voor mij een half vermogen, of liever, reprezenteerde in dit geval mijn
halve ruïne. Daarbij stelde ik mij voor den angst van mijn vrouw, als zij dien brief
zoû ontvangen. Neen, nooit en nimmer, besloot ik, zoû ik schrijven om het geld.
- Kijk, zei de eene vent, die altijd sprak. Als u niet schrijft om dat geld, verdwijnt
u. Begrijpt u? U verdwijnt. Want in uw hôtel is uw valies gepakt en weg genomen,
is uw rekening betaald en is gezegd, dat u plotseling moest vertrekken. Dat is alles
zoo gedaan, door een dusdanige persoon, dat er niet achter te komen is. Begrijpt
u? U verdwijnt... eenvoudig-weg.
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- Wel zoo! zei ik, heel kalm, mijn oogen in zijn oogen. Verdwijn ik?...
Eenvoudig-weg...?
Ik rukte mijn masker af.
- Dit ding is in alle geval niet noodig, zei ik en wierp het neêr, met ingehouden
razernij, want ik wilde kalm blijven. Verder verklaar ik, ging ik door, jullie uitdrukkelijk...
dat je kan doen wat je wilt, maar dat ik niet schrijf om geld, dat ik ook geen geld
heb, en dat jullie je vergissen, dat ik niet getrouwd ben, en journalist ben, en
sekretaris van die Russische dame. Je kan doen wat je wilt.
En ik zette mij neêr aan de tafel, waar de glazen stonden en de uitgedronken
fiasco, en speelde met de vingers piano.
- O, zei goedig de andere heer, die nog niet gesproken had; zoo heél gauw
vermoorden we niemand...
- Dat denk ik ook wel, zei ik.
- Maar we kunnen je toch met een fakkel een beetje aan je zolen warmen, als je
misschien natte voeten hebt.
De ellendeling... Ik zal mij niet flinker voordoen dan ik ben. Het perspektief
gemarteld te worden smeet mij koud water over mijn rug. Mijn beenen, terwijl ik zat,
trilden. Maar dit was maar een oogenblik. Zoo als ik zeg, een kleinigheid maakt mij
nerveus; een hemdsknoopje dat niet wil, kan mij ergeren voor een halven morgen;
een ernstig geval, een plots gevaar wekt in mij anders sluimerende energieën. Ik
vond het belangrijk wat mij overkwam. Er is altijd in mij een kinderlijk naïef vertrouwen
op een goede ster, waar onder ik werd geboren. ‘Je bent net een kind’, zegt mijn
vrouw altijd, een beetje moederlijk en verontschuldigend. Ik ben zoo soms, net een
kind. Na de eerste rilling om de mogelijke verwarming mijner natte zolen, kòn ik niet
aannemen, dat mij iets vreeslijks zoû gebeuren, noch een marteling, noch een
dood...
Er was zelfs die gedachte in mij: hoe kom ik morgen bij tijds op het embarcadère
van de Duitsche mail om mijn zuster af te halen... ‘Eens loop je er nog eens in...’,
is weêr een gezegde van mijn vrouw, vol van haar geheime angsten. Ditmaal was
ik er in geloopen...
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Ja, ik was er in geloopen... Hoe liep ik er weêr uit...?
Er scheen op dit oogenblik bitter weinig kans toe. De gemaskerde heeren schenen
lang geen grappemakers te zijn, en smoesden nu met mijn gids. Toen zeide de een
tot mij:
- Kom meê...
Ik stond op; wat zoû ik doen. Ik ben geen held en geen vuistvechter. Een wapen
had ik niet: zij waren drie, minstens, op dit oogenblik. Ik stond gedwee op, en volgde
hen. Zij brachten mij door een klein deurtje in een soort verwulfsel. De gids had de
vriendelijke gedachte me een olielampje te brengen, zoo een aardige, van het
antieke model, koper tuitje aan een langen staaf. Er was verder een tafel en een
stoel. En mijn aanstaande beul, de ellendeling, die van mijn voetzolen gesproken
had, legde op tafel neêr papier en pen.
- Hier is inkt, zeide hij, en wees op een koker.
- U is heel vriendelijk, zei ik beleefd, pogende fijne ironie in mijn wat trillerige stem
te leggen.
- U heeft tijd om u te bedenken tot morgen ochtend, zes uur, zei de beul. Als u
dan niet geschreven heeft, zullen we maatregelen nemen.
Ik zei niets meer.
Er kwam in mij een vreemde leêgte, iets raars, een soort duizeling... Misschien
was het angst, voor den fakkel... Maar ook voelde ik, heél duidelijk, de blijdschap,
dat mijn vrouw, in Rome zijnde, mij niet wachtte, en rustig naar bed zoû gaan... Wel
twijfelde ik, of ik wel mijn zuster morgen van de boot zoû kunnen halen... en stelde
ik belang, romantiesch belang, in het geheele geval.
De drie kerels waren op het punt mij te verlaten. Toen fluisterde de een tot den
ander:
- Hem niet alleen laten...
- Waarom niet? vroeg de ander.
- Als hij zich iets doet... zich van kant maakt, net als de Engelschman... hebben
we niets...
Ook de gids smoesde er bij.
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- Beter hem niet alleen te laten... smoesde de gids.
- Blijf jij dan, zei de een.
- Ik kan niet, zei de gids; want...
En hij legde uit, waarom hij van avond niet bij mij verwijlen kon: ik verstond niet
geheel en al: hij had dringende bezígheid.
- Hij zal zich niet van kant maken, zei de eene vent. De Engelschman was gek
van angst. Hij heeft zich uit angst van kant gemaakt. Dit heerschap is kalm, als of
die op visite is...
Maar de gids drong aan.
- Neen, neen, neen: hem niet alleen laten...
- Laat Manlio dan bij hem, zei de eene vent.
En zij gingen. Het deurtje bleef even open, toen hoorde ik weêr smoezerij, en een
jonge man kwam binnen. Hij was gemaskerd.
- Goeden avond, meneer, zei de jonge man, die dus Manlio heette.
- Goeden avond, zei ik kalm.
Hij spreidde een wijden mantel uit in een hoek, vlijde zich en deed zijn masker
af. En hij keek mij doordringend aan.
Ik zat bij het lampje, aan tafel, zeer beslist niet te schrijven, hoewel het
fakkelperspectief mij toch steeds vreemd raar leêg duizelig deed voelen.
Men zoû dat kunnen noemen: niet op je gemak.
Steeds staarde Manlio mij aan.
Hij was een knappe, forsche, jonge kerel, bruin, met flonkerende oogen en een
klein snorretje.
Ik keek hem terug aan.
Hij bleef mij aanstaren.
Het was een oogenblik om zoó weinig als een starende blik maar niet kwalijk te
nemen.
- Waarom kijk je me zoo aan? vroeg ik eindelijk.
Toen glimlachte hij, en liet witte tanden zien.
- Ik heb u dadelijk herkend, zeide hij. Zoodra ze u de zaal binnen voerden, waar
ze dronken.
- Mij? vroeg ik. Wie ben ik dan?
- Ik weet niet uw naam, zeide hij; maar ik heb u herkend. U herkent mij niet.
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- Ken ik je dan?
- Ja. Ten minste...
- Ten minste wat?
- U heeft me wel eens gezien.
- Wanneer?
- Zes jaren geleden.
- Het is mogelijk. Waar?
- Bij Pompeï.
- Bij Pompeï? Maar waar? Wanneer? Hoe?
- U herkent me niet meer. Ik was ook maar een jongen, twaalf jaar oud.
- Ben je dan nu maar achttien?
- Ja.
- Ik dacht, dat je vijf-en-twintig was.
- Ik ben zwaar voor mijn leeftijd.
- Maar wanneer heb ik je gezien als een jongen van twaalf jaar?
- U kwam van Pompeï. U ging naar Napels, met een rijtuig. En op den weg was
ik met mijn moeder, die heel ziek was...
- Manlio!! riep ik uit, hem herkennend. Ben jij de kleine Manlio!?
- Ik ben de kleine Manlio. Ik ben nu de groote Manlio. Weet u wel? Mijn moeder
lag aan den weg. Ze was half dood... U liet ophouden en steeg uit... Ik was erg
ongelukkig... over moeder. Ze was heel arm. We moesten naar Napels. We hebben
haar in het rijtuig getild. U heeft haar naar het hospitaal gereden. En geld gegeven.
Herinnert u zich...
- Natuurlijk Manlio, herinner ik me dat... En heb ik jou hier gevonden! Hier? Ben
jij... bij de Camorra?
- Het is hier niet de Camorra, verdedigde hij zich.
- Wat dan?
- We werken voor onze eigen rekening.
- Wie? Die heeren van zoo even?
- Er is een bij van de Camorra...
Hij gaf mij een explikatie, waar ik niets van begreep en ook niet naar hoorde.
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- Schaam je je niet een roover te zijn? vroeg ik.
- Neen, zeide hij. Moeder is gestorven. Ik heb ellende geleden. Ik haat de boel.
Zijn oogen flonkerden. Ik voelde in eens het gevaar, dat er school voor de
maatschappij in het karakter van dezen geboren en getogen bandiet, en het
interesseerde mij. Ik vond hem als een mooi roofdier.
- Pakken ze je nooit? vroeg ik.
- Ik heb een jaar gezeten, voor een por, dien ik gegeven heb... Ik ben pas vrij.
- Weet de politie van dit hol, hier onder de kerk?
Hij lachte minachtend, haalde de schouders op.
- De politie... minachtte hij. Het is ook geen kerk. Het is maar zoo als een kerk
gemaakt.
- Is het dan niet de Santo-Spartaco?
- Ma ché!
- Worden hier geen orgies vertoond?
- Wèl neen!
- Word ik morgen-ochtend gemarteld?
Hij fronste de brauwen.
- Als u niet schrijft, om het geld...
- Zullen ze me dan vermoorden?
Hij keek mij aan. Zijn oogen flonkerden als sterren.
- Nooit! zei hij. Ze zullen u nooit vermoorden. Ze mogen u niets doen. Maar schrijf...
om het geld.
- Beste jongen, ik hèb geen vijftigduizend franc. Ik bèn niet getrouwd. Ik ben een
arme vent, die artikels schrijft in couranten. Dat betaalt niet. Je kan er net ziek van
honger van worden. De groote, blonde dame is rijk, maar ik ben niet haar man. Ik
ben haar sekretaris. Ze is gierig. Ze heeft geen cent voor me over. Ik heb op het
oogenblik niets dan veertig francs... die ze me ontnomen hebben. Ik heb niets. Ze
hebben zich vergist met mij hier heen te lokken.
- Ze dachten, dat u heel rijk was.
- Dat is onzin.
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- U ziet er rijk uit.
- Dat is wel mogelijk. Maar ik heb niets.
- U had mooie ringen aan, vroeger.
- Je ziet, dat ik dié zelfs niet heb, nu.
- Ik zoû toch maar schrijven, zei hij.
- Aan wie? Ik heb geen familie. Geen hond en geen kat.
- Aan de blonde dame.
- Die geeft niets. Geen soldo! Niets!
- Ik zoû toch maar schrijven, zei hij, ongeloovig.
- Beste Manlio, zei ik. Ik verzeker je, hier op mijn woord van eer, dat ik niet zoû
weten wat en aan wie te schrijven, want de Russische prinses laat mij eenvoudig
aan mijn lot over. Neen, als jij een brave jongen was... liet je me ontvluchten.
Hij glimlachte, en zijn tanden flonkerden. Hij schudde ontkennend.
- Dat kan ik niet, al zoû ik willen. Want er is geen uitgang. En als het me zelfs
gelukte, was ik er leelijk bij. Neen, dat gaat niet. Maar ze mogen u niets doen. Ik wil
het niet hebben. Wees niet bang, ze zullen u geen por geven. Ik laat u een oogenblik
alleen. Beloof me, zweér me, dat u u in dat oogenblik niet van kant maakt, als die
Engelschman heeft gedaan... Want àls u dat doet... ben ik er bij.
- Ik beloof het je, zei ik. Ik zal mezelf niets doen. Maar wat wil je doen.
- Ik zal met ze praten, zei hij.
Hij stond op en verdween.
Ik was alleen.
En nu ik alleen was, in dat hol, bij dat lichtje, was ik zoó bang, als ik nog niet
geweest was. Bang voor den dood, maar vooral bang voor den fakkel en het meeste
bang om te verdwijnen... zoo dat mijn vrouw noóit meer iets van mij hooren zoû...!!
Ik was vreeslijk bang. Ik had van angst kunnen huilen. Al die kalmte, al dat aplomb
van zoo even waren larie en vernis. Een beetje geestkracht misschien, op een
oogenblik, dat het moést. Maar in mijn innerste-innerste was ik bàng, als ik niet wist,
dat je
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bang kon zijn. Ik was tot stervens toe bang.
Hoe lang dat bange oogenblik duurde, weet ik niet. De deur van mijn hol ging
open. Manlio en de twee kerels kwamen binnen. Ik was zoó bang, dat ik hun eerste
woorden niet verstond en hun vroeg, met een heel erg sidderende stem:
- Wat zeg je?
- ... We zeggen, zei de eene vent, die het eerst ook het woord had gevoerd; dat
wij, al noemt u ons misschien bandieten, leden zijn van een genootschap van eer.
Wij hebben onze ideeën van eer. U heeft een onzer geholpen, in vroegere jaren, in
treurige omstandigheden. Hij mag niet ondankbaar zijn. U is vrij.
- En hier, zei de ander, die als beul had willen optreden; is uw portefeuille terug.
Er zijn drie biljetten in van tien lire. Want uw hôtelrekening was juist tien lire...
- Manlio, zei de eerste. Leid meneer naar boven.
Ik stamelde iets van dank.
Manlio, met de antieke lamp aan den koperen staaf, geleidde mij door de verwulfde
zaal, de glibberige trappen op, de kerk door... Was het geen kerk? Neen, er was
wel de zwartige Madonna, maar...
Ik stond buiten. Het was nacht. Het kletsregende.
- Het valies, zei Manlio; wordt morgen terug gebracht in uw hôtel.
- Goed, zeide ik suf. Manlio... mag ik je danken... voor alles wat je voor me gedaan
hebt.
- Wij zijn quitte, zei Manlio. Maar al zijn we quitte, ik zal u nooit vergeten. Als u
ooit mij noodig heeft, schrijf dan. Hoor. Aan dit adres:
MANLIO MANLIÏ

66 Vicolo di S. Brigida.
Kan u het onthouden?
- Ja. Ik kan het onthouden.
- Het zoû kunnen zijn, dat ik u van dienst kon zijn. Schrijf dan: Manlio Manliï, 66
Vicolo di S. Brigida.
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- Ja, zei ik doodmoê. Ik zal het onthouden. En Manlio, laat me je dan voor deze
nacht een souvenir geven. Wat heb je gaarne van me.
- Een ring.
- Ik heb er geen aan. Maar ik zal je een ring zenden, Manlio. Aan je adres...
- Vicolo di S. Brigida... zei Manlio. Zes-en-zestig. Vergeet u het niet.
Een half uur later lag ik in bed. Ik voelde mij erg raar en dacht er niet aan om te
slapen. Vooral omdat de portier van het hôtel mij, toen ik belde en om een kamer
vroeg, een bulletin getoond had van het agentschap der Duitsche mail, dat de Prinz
Heinrich dien morgen, om vijf uur, te Napels verwacht werd.
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De ring en de prins
Ik heb eens een fatalist ontmoet, wiens kennismaking een zeer diepen indruk op
mij maakte.
Ik ben zelve ook fatalist, in zekere mate. Ik geloof wel aan een onoverkomelijk
noodlot, dat heerscht over onze levens; ik geloof aan de onoverkomelijkheid en de
onvermijdelijkheid, maar dat geloof heeft mij nooit gedrukt, misschien omdat er
goede feeën om mijn wieg hebben gestaan, zeer zeker omdat ik veel liefs en moois
van het leven gekregen heb, en mijn natuur te natuurlijk-weg blijmoedig, lichtzinnig
en opgeruimd zonnig is gebleven, trots vele vroegere oogenblikken van diepe
melancholie, om in wanhoop neêr te krimpen onder dien druk van het noodlot. Ik
kan niet lang melancholiek en wanhopig blijven, wat er mij ook gebeurt: mijn geheele
ziel weêrstreeft tegen melancholie en wanhoop en het heeft mij vaak zelve
verwonderd in heel ernstige en diep treurige oogenblikken van mijn leven, dat mijne
der smart onwillige ziel zich natuurlijk-weg wendde naar de zon en het licht, en
oplook, zoodra zij vermocht...
Ik ben dus wel fatalist, maar mijn fatalisme is eer mij een wijsgeerige troost
geweest, dan een naar het verderf sleepende, booze macht. Maar ik wil u niet over
mijzelven spreken.
Den fatalist, dien ik ontmoette, was het noodlot, waaraan hij geloofde, de booze
macht, die meê sleepte naar het verderf.
Het was jaren geleden, hoe vele is gemakkelijk uit te rekenen... Het was in Rome,
kort na dien voor Italië verschrikkelijken slag van Adua, in Abyssinië. Het was na
den val van Crispi, en het was op een groote soirée van den baron Blanc, den
toenmaligen Mi-
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nister van Buitenlandsche Zaken. Italië was in rouw, om allen die voor haar het
leven bij Adua hadden gelaten, en alle groote Romeinsche familie's waren in rouw,
om den bloem harer zonen, weg gemaaid op dezen allerverschrikkelijksten dag.
Dat er een soirée was bij den Minister van Buitenlandsche Zaken, was, omdat er
overal weldadigheids-comité's zich vereenigden, en omdat de baron Blanc zijn
prachtige zalen van het Palazzo Sciarra, dat hij bewoonde, open stelde, voor een
feest van weldadigheid. Hoe groot de rouw van een land is, de moderne mensch is
alleen liefdadig, als hem voor zijn gift een schouwspel of verstrooiïng aangeboden
wordt.
Slechts in Italië, in een Italiaansch paleis, kan een feest zóo schitterend zijn. De
piano-nobile van het Palazzo Sciarra, door den verarmden prins van dien naam
verhuurd aan baron Blanc, was éene suite van zalen, vol bloemen en lichten. En
kort voor den koning Umberto en de koningin Margherita verschijnen zouden, stelde
een vriend mij voor aan een jongen Italiaan, en noemde een beroemden naam:
- De prins di Girgenti...
Het kan mij niets schelen een Engelschen lord of een Oostenrijkschen hertog te
ontmoeten - ik ben vrij van dat snobisme - maar ik heb een verteederde liefde voor
groote, Italiaansche namen. Zij roepen iets vreemds in mij op, als een herinnering,
vaag als een geur, aan vroeger geleefde dingen. Ik was blij de kennis te maken van
dien jongen, slanken man, met dien heel beroemden naam, dien beroemden
Italiaanschen naam. En er was sympathie tusschen mij en hem, van af den eersten
blik onzer oogen in elkaâr, van af dien eersten handdruk...
- Fortunatissimo... zeide hij en glimlachte, en het banale woord was als een klank
van waarheid... Wij scheidden niet dadelijk: toen de koning en de koningin
verschenen, raakten wij van elkaâr af; later troffen wij elkander weêr, dronken een
coupe champagne naast elkander. Hij sprak over litteratuur; hij had van mij gelezen
een Fransche vertaling van Majesteit, en een Engelsche van Noodlot - Footsteps
of Fate, als de vertaalster het noemde.
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- Uw boek heeft een grooten indruk op mij gemaakt, zeide hij. Is u fatalist?
Ik heb de pudeur, bijna de verlegenheid over mijn boeken en mijzelven te spreken.
Hoe veel ik schrijf en geef van en over mijzelven, ik spreek ongaarne over mij, en
over mijn werk. En dat ik met hem sprak over mij, was iets heel bizonders, een
uitzondering. Hij hoorde mij aandachtig aan, en plots zeide hij:
- Ik ook... ik ben fatalist.
Mij trof de donkere kleur van zijn stem. Er was een sombere klank in. Om ons
waren muziek, licht, bloemen, waren met diamanten overzaaide vrouwen en gouden
uniformen: éen wemeling van glans en pracht en licht, die bijna vergeten deed den
slag, die het land had getroffen. Al die glans en dat licht stemden mij vroolijk en
luchtig antwoordde ik:
- Nu ja, u is fatalist... Maar daarom behoeft het leven u geen sombere verschrikking
te zijn... U is jong, gezond, knap, rijk en draagt een van de mooiste namen van uw
land; alles lacht u toe, en...
- Wie weet wat ons is voorbeschikt! antwoordde hij zóo melancholiek, starende
in de coupe tusschen zijn onbewegelijke vingers, dat ik zeer getroffen werd.
- Wat kan u dan zijn voorbeschikt, dat u zóó huiveren doet voor de toekomst?
vroeg ik.
Hij had een vaag gebaar met de hand.
- Wie weet, zeide hij. Ondergang, schande... In deze voor ons land zoo donkere
dagen, voel ik het intenser dan anders, dat er iets over mij hangt. Zoo dat ik het
betreur niet bij Adua te zijn gevallen, als mijn neven en mijn vrienden gevallen zijn.
Uw boek is de schuld, dat ik zoo met u praat. En het is mij heel vreemd, als ik u dat
zoo zeggen mag, dat de auteur van zóo een boek, zoo een donker boek... iemand
is als u, die mij zelve zegt, dat zijn karakter zonnig is en lichtzinnig... iets, dat ik wel
geloof. Ik woû, dat ik zoo was.
Hij was het zelve, die het gesprek wendde, wij spraken over andere dingen, en
plots greep hij mijn eene ongeschoeide hand en
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zag naar een ring, dien ik droeg: een saffier EN CABOCHON.
- Wat een mooie steen heeft u daar, zeide hij, mijn hand - omdat hij bijziende
scheen - heel dicht brengende aan zijn oogen.
- Ja, zeide ik; het is een mooie steen. Het is een souvenir van een vriend.
- Het is als een drop van blauw licht, zeide hij. Mag ik den ring even zien...
Ik deed dien ring ongaarne af, maar vond het moeilijk te weigeren. En een beetje
onwillig gleed ik den ring van mijn vinger en gaf hem den prins...
Atillio di Girgenti...
Het was op dit oogenblik, dat er een ontroering ging door de honderde gasten,
want de koning en de koningin vertrokken, hun weg nemende door de lange galerij,
waar wij zaten, en allen schaarden zich EN HAIE; wij ook haastten ons om op te
staan.
- Hier is uw ring, zei de prins Atillio haastig, en hij reikte mij mijn kleinood.
Er was een gedrang. Amerikaansche dames, tuk om den koning en de koningin
van dichtbij te zien, drongen zich tusschen ons beiden. Mijn hand ging te vergeefs
uit naar zijn hand.
- Hoû den ring, tot straks! riep ik nog.
De koning en de koningin kwamen voorbij. Als een bries door lange halmen en
bloemen, voer de beweging der diepe reverentie door de haie der gasten, met die
zeer bizondere gratie der vrouwen, die in de golving van hare sleepen knakken in
éen, voor vorstelijkheid. Zoodra de koning en de koningin voorbij waren, naderde
mij de prins Atillio.
- Heeft u uw ring gegrepen? vroeg hij.
Ik werd heel bleek, en het trof mij, dat hij ook heel bleek was.
- Neen! zeide ik.
- Ik heb hem u gereikt! riep de prins.
- Ik heb hem niet kunnen grijpen! antwoordde ik.
Mijn hart klopte, mijn knieën knikten.
- Ik dacht, dat u hem gegrepen had! zei de prins. Ik heb hem niet meer!
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- Dan heeft u hem laten vallen! zeide ik.
- Wij zullen dadelijk zoeken! zei de prins.
Wij zochten. Er was beweging van dames heen en weêr; er was gesleep van
lange gewaden. Wij zochten. Wij vonden niets. Wij gingen daarop naar den
hofmeester: de prins beloofde een groote belooning, ik ook. Lakeien zochten. Zij
vonden niets. Ik was heel, heel treurig. Ik had kunnen schreien. De ring was mij heel
dierbaar, ten eerste omdat hij was van een vriend, ten tweede omdat de steen
kostbaar was. Ik had kunnen schreien en ik was woedend. Het ging duizelend snel
door mij heen, met een prikkel van achterdocht... Het was te gek... En wij zochten
door... De prins van Girgenti, een schatrijke Italiaansche edelman, een ring
ontfutselen aan een vreemden auteur, met wien hij bij toeval kennis maakte... neen,
neen, het was een toeval, een ellendig toeval...
- Het heeft zoo moeten zijn, zeide ik, filozofiesch als ik ben in groote
omstandigheden mijns levens en dàt verlies was mij gróot. Het heeft zoo moeten
zijn. Tweemaal heb ik reeds dien ring bijna verloren. Dit is de derde maal, en... hij
is weg. Er is niets aan te doen. Ik ben fatalist, als u.
Wij zochten. Ik werd heel moê.
- Ik zoek niet meer, zeide ik. Hij is weg gesleept, door de japonnen van de dames.
Ik viel neêr op een rustbank, in de groote galerij. Kennissen omringden mij, maar
ik deed mij geweld aan, en werd heel kalm, omdat ik heel treurig was. Het verlies
van een ring geeft geen wanhoop of zielesmart, maar het kan toch héel treurig
maken.
- Het spijt mij zóo vreeslijk! zei de prins Atillio, naast mij, bleek en fluisterend. Laat
mij u morgen een souvenir geven van onze kennismaking; sta mij toe, dat ik u een
ring geef, met een saffier EN CABOCHON, zoo als de uwe was. Ik zoû het een voorrecht
vinden als u dien van mij wilde aannemen.
Ik schudde mijn hoofd zacht van neen.
- Neen, zeide ik. Liever niet...
- Sta het mij toe, drong hij aan; hij smeekte bijna, hij had de handen gevouwen
in een lief gebaar; zijn stem was smeekend,
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vleiend en overredend. Een oogenblik had ik die gedachte: goed, hij moet mij dan
maar een ànderen ring geven... Maar ik zeide:
- Het zoû niet het zelfde zijn... Wàt u mij geeft, kan dit verlies NIET goed maken.
- Wat kan ik doen! riep hij uit. Wàt kan ik doen!
Ik stond op en reikte hem de hand.
- Niets, zeide ik. Vergeet mijn ring. Ik moest hem verliezen.
- Vergeef mij, murmelde hij.
- Natuurlijk, zeide ik. Het was niet uw schuld.
Ik nam van hem afscheid. Den volgenden morgen ging ik weêr naar het Palazzo
Sciarra, vroeg den sekretaris van den Minister te spreken, sprak met den hofmeester:
mijn ring was niet gevonden.
Dien middag vond ik op mijn tafel een mand prachtige rozen en een invitatie van
prins Atillio, om met hem te toeren, en daarna te dineeren.
Ik bedankte voor de rozen, en nam de uitnoodiging niet aan, voorwendende
hoofdpijn. Sedert zag ik den prins in Rome niet meer. Maar kennissen die hem
kenden, en met wie ik over hem sprak, en wie ik mijn verlies vertelde, keken vreemd
voor zich uit. Ik vroeg daar verklaring van.
- De jonge prins van Girgenti, zeiden zij; heeft geen goede reputatie...
- Waarom niet? vroeg ik.
Zij vertelden mij, dat den ouden prins, Atillio's vader, familie-juweelen waren
ontstolen, die in de Bank van Leening waren terug gevonden. Het is een bekend
verhaal in Rome, en zij vertelden het mij met tal van détails, die ik u verzwijg, omdat
zij niet te doen hebben met wat ik u vertellen wil.
- En men denkt, dat de prins Atillio zelve de dief was, zeiden mijn kennissen.
- Hij heeft mijn ring gestolen! riep ik.
- Dat zoû wel kunnen, werd mij geantwoord. Het is zelfs héel waarschijnlijk.
En mijn vrienden rieden mij aan:
- Geef het aan... aan de politie.
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- Neen, zeide ik. Dat kàn ik niet doen.
- Waarom niet, vroegen zij.
- De prins heeft met mij gesproken, zeide ik. Hij is fatalist...
- Dat is geen reden om geen werk te maken van je verlies! zeiden de vrienden.
- Ik kan het niet doen! zeide ik. Hij heeft mijn ring misschien niet gestolen. Hij
heeft mijn ring misschien moeten stelen... Ik kan het niet doen. Waarom zoû hij mijn
ring hebben gestolen! Hij is rijk.
- Hij is altijd in geldverlegenheid...
Ik was in grooten twijfel, of ik gelooven moest, dat de prins Atillio mijn ring had
gestolen of niet maar ik was zeer beslist mijn verlies NIET aan te geven bij de politie.
Ik gaf mijn verlies niet aan.
En het trof mij, dat de prins Atillio, eenige dagen daarna, in de opera, mij ontweek.
Ik deed geen moeite hem daarna te ontmoeten. Ik verliet Rome; jaren gingen
voorbij...
***
Het was nu enkele jaren geleden, in Nice. Het was tijdens het Carnaval: met twee
vrienden, een Engelsche dame en haar zoon, zoû ik een rijtuig nemen, om aan de
Bataille de Fleurs meê te doen.
- Ik zoû gaarne een vertrouwden koetsier willen hebben, zei mrs. Hunt-Denver;
want ik heb den zelfden dag, dat ik te Nice ben aangekomen, heel onaangename
souvenirs van een koetsier opgedaan. Als zij allen zoo zijn als die eéne!
Ik verdedigde met ijver Nice's koetsiers. Ik stelde op den voorgrond, dat overal,
in alle gilden, onwaardige leden kunnen worden aangetroffen, maar ik hield vol, dat
Nice's koetsiers brave, vertrouwbare jongens waren. Ik ken er verschillende van
nabij. Ik hoû veel van toeren, en als de dagen lang zijn, vind ik het heerlijk in een
goed rijtuig de mooie omstreken van Nice te doorkruisen; in Februari weeft al de
lente, tusschen de boomen, hare ijle groene, witte en roze kanten van bladeren en
van bloesems. Een auto-

Louis Couperus, Korte arabesken

55
mobiel gaat mij te gauw om iets anders dan snelte te genieten - een genot, zeer
zeker; - en wandelen is mij alleen gevallig, om heel lang uit te rusten, onder een
boom in het gras: toeren is juist de beweging, die ik verkies... om van de natuur te
genieten. En toeren in een rijtuig te Nice, dat is of ge rijdt in uw eigen spul. Hebt ge
het nooit opgelet hoe keurig en elegant hier de rijtuigen zijn, die stationeeren op de
Place-Masséna? Zij schitteren van verlakt en nickel in het goud van de zon; de
paarden, in hun glinsterend tuig, boeketjes aan de ooren, zijn mooie beesten,
glanzend van goede verzorgdheid; een vacht ligt voor uw voeten gespreid en een
mooi dek - wel eens, o snobisme! met een kroon geborduurd - hangt van den bok.
De koetsier is dikwijls een knappe jongen, met zijn verbrande Midi-gezicht, netjes
in de kleêren, met gele schoenen, een blauwe das, een bloem in zijn knoopsgat,
en een correcte ‘melon’ op zijn donker glimmende haar. In geen plaats ter wereld
vindt ge zulke keurige rijtuigen en koetsiers als te Nice, ten minste in zulk groot
aantal: in Florence zijn er misschien drie, in Rome vijf - waaronder gij, o Giulio
Ardenti, de palm van mij ontvangt, als de allerbeste en allerelegantste vetturino van
de Piazza di Spagna! - maar in Nice, vóor Vogade, waar ge 's middags uw thee en
toast gaat gebruiken, stationeeren er misschien wel vijftig, àllen glinsterend van
nickel en verlakt, en àllen met gummi-banden, en mooie paardjes, doorvoed, sterk,
fier, onvermoeid. Vergelijk dat eens met de lummels en pummels, die u rond sjokken
door Parijs. Neen, eere wie eere toe komt: eere den koetsiers van Nice, die alleen
die fout hebben, dat zij heel gevoelig zijn voor een groote fooi en het tarief van de
municipaliteit zoo diep mogelijk onder de kussens van hun rijtuig verstoppen, maar
die, zoo ge niet àl te zorgvuldig dat tarief bestudeert, brave, prettige jongens zijn,
met wie ge heerlijk kunt toeren... Kom, WIJ zouden immers ook, zoo we koetsiers
waren, het tarief verstoppen en aardiger zijn voor een royalen klant, dan voor éen,
die maar 25 centimes pourboire geeft!
In dien zin sprak ik met mrs. Hunt-Denver, en vroeg haar het voorrecht te mogen
hebben den dag voór de Bataille de Fleurs het
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rijtuig te mogen bespreken, dat wij met bloemen wilden laten versieren. Zoo dat wij
alle drie, mrs. Hunt-Denver, haar zoon Geoffrey en ik, er dien morgen op uit gingen.
- Laat ons, zeide ik; wandelen langs den Quai-Chic (dat is de Quai Masséna, dien
wij nooit anders noemen) - en dan zal ik nemen wien ik tegen kom: den Petit-Brun,
den Gros-Blond, of den Grand-Jaloux.
- Wie zijn die heeren? vroeg Geoffrey.
- De drie allerbeste koetsiers van Nice, zeide ik: de Petit-Brun is klein, slank en
donker: de Gros-Blond is groot, zwaar en blond, en de Grand-Jaloux is altijd jaloersch
als ik den Petit-Brun neem of den Gros-Blond, en heet ook omdat hij de langste is,
de Grand-Jaloux... Laten wij dus, of wij de uitstallingen van de groote bijoutiers
bewonderen, drentelen langs den Quai-Chic; zéer zeker komen de heeren, met hun
mooie karretjes, tegen elf uur - niet vroeger! - opdagen, om stand te nemen op de
Place Masséna.
- Kijk! zei in eens mrs. Hunt-Denver; dat is de koetsier, die mij heeft bestolen.
Zij wees met een hoofdbeweging naar een leêg rijtuig, dat voorbij kwam, stapvoets.
Ik volgde hare beweging, het rijtuig zoû mij niet hebben getroffen; het was lang niet
zoo elegant als die mijner drie gunstelingen waren, en zonder haar opmerking, had
ik het met geen blik verwaardigd. Maar toen mijn oogen de oogen ontmoetten van
den koetsier, die met een beweging van zijn zweep ons zijn rijtuig aanbood, zoo als
de gewoonte is in het Zuiden, werd ik heel bleek. Ik had prins Atillio di Girgenti
herkend.
Ik zei niets, het eerste oogenblik. En omdat juist, achter hém, de Grand-Jaloux
opreed, dien ik reeds een paar malen had voor het hoofd gestooten en die even
jaloersch is als lang van gestalte, had ik gelukkig alle gelegenheid om mijn
aandoening te verbergen, en riep ik, hem wenkende:
- Grand-Jaloux!!
De Grand-Jaloux groette ons, blij, en hield in, en stond stil.
- Grand-Jaloux, zeide ik; ben je morgen vrij voor de Bataille de Fleurs?
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- Als ik niet vrij was, zoû ik me vrij maken, voor u! zei de Grand-Jaloux, waarmeê
hij niet anders meende dan dat hij vrij was.
- Dan moet je ook niet zoo fel jaloersch zijn, zei ik; als ik een volgenden keer den
Petit-Brun neem. Of den Gros-Blond...
- Jaloersch zal ik altijd zijn, meneer, antwoordt de Grand-Jaloux.
De prijs wordt afgesproken. Wij stappen in het rijtuig en de Grand-Jaloux rijdt ons
naar den bloemenwinkel. Mrs. Hunt-Denver spreekt af, dat ons rijtuig versierd zal
worden met mimoza en veel lila seringen, en groote gele en paarse strikken. Zij zal
een mauve japon aan doen, en Geoffrey en ik zullen ons dossen in wit serge pakken,
met mauve linten om onze stroohoeden.
De zon schijnt, de hemel is blauw, wij zijn in het Carnaval, Nice is vroolijk en
elegant en het vooruitzicht van het bloemenfeest van morgen stemt mij prettig. Maar
plotseling denk ik aan prins Atillio, dien ik op den bok heb gezien van een niet heel
mooie victoria, als cocher-de-place... Ik haast mij afscheid te nemen van Mrs.
Hunt-Denver en Geoffrey, die mij nog allerlei vraagt, of wij mauve dassen zullen
aandoen, witte handschoenen, witte schoenen, ik weet al niet wat voor heel
interessante dingen meer, en daar het nog geen tijd is om te déjeuneeren, installeer
ik mij voor het Café Monnot. Daar zie ik, tusschen de stationeerende rijtuigen, den
Petit-Brun, en waarlijk achter hem den Gros-Blond. Ik wenk, en ze laten hun rijtuigjes
even staan en naderen mijn tafeltje. Vóor dat ik iets heb kunnen zeggen, roept de
Gros-Blond, vol verwijt:
- Waarom heeft u mij nu niet besproken voor de Bataille de Fleurs!
En de Petit-Brun valt in:
- Is dat nou aardig!? Waarom heeft u mij nu niet besproken voor de Bataille de
Fleurs?!
- Hoor eens, zeg ik; ik zal aan die dame voorstellen jullie alle drie te nemen; zij
met den Grand-Jaloux voorop; ik met jou, Petit-Brun, daar achter, en daar achter
de jonge Engelsche meneer met jou, Gros-Blond; maar als ze het niet amuzant
vinden, zoo afzonderlijk te rijden, waar heel veel kans op is, moet je begrijpen, dat
je
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het dezen keer maar zonder mij moet stellen, en andere batailleurs voor de Bataille
vinden... Maar nu wil ik jullie alleen vragen: kennen jullie dien nieuwen koetsier: zoo
een langen, slanken man, hij zelf een chique kerel, maar zijn karretje niet heel mooi,
en het paard vaal en mager?
- Ja, ja, zeggen zij beiden; hij is een nieuweling, maar zijn spulletje is niet mooi...
En u zal hèm toch niet nemen, als u òns kunt krijgen??
Mijn belangstelling in dien nieuwen koetsier komt hun heel verdacht voor.
- Weten jullie niets van hem af?
- Hij is een Italiaan, zeggen zij beiden.
- Hoe heet hij?
- Dat weet ik niet! roepen beiden weêr. Maar wat kan u in 's hemelsnaam dien
nieuwen koetsier toch schelen! In den saison komen er telkens nieuwe koetsiers in
dienst van de patronen! U zal toch wel trouw blijven aan ons, aan ons tweeën, aan
den Gros-Blond, den Petit-Brun, en als wij er niet zijn, aan dien ellendeling van een
Grand-Jaloux??
Ik beloof het hun, en tracteer hun op een borrel, dien zij, bij mijn tafeltje staande,
nemen. Zij weten niéts van prins Atillio...
Ik sta op en wandel naar huis, vol gedachten en emotie... Ik ga langs de Avenue
de la Gare... Plots zie ik hèm; hij wenkt met zijn zweep de voorbijgangers, die geen
acht slaan... Hij biedt zijn karretje aan...
Vergis ik me? Neen, hij is het! Ik dacht eerst nog, dat ik mij vergist had! Die nieuwe
cocher-de-place is prins Atillio di Girgenti...!!
Ik nader zijn rijtuig en zie hem aan. Ik zie den gloed trekken over zijn bleek gezicht.
Ik doe of ik hem niet herken...
- Bent ge vrij? vraag ik.
- Ja, meneer...
Ik stap in zijn karretje, en geef het adres op van mijn villa. Aangekomen, stap ik
uit, en zie hem in de oogen.
- Vergis ik me...? waag ik te vragen. Heb ik u ontmoet... in Rome?
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Zijn glimlach is navrant; zijn donkere oogen zijn heél dof.
- Ja, zegt hij; u heeft mij ontmoet...
- Op de soirée bij den baron Blanc?
- Ja...
- Stap even af van den bok, zeg ik. Kom binnen. Mijn knecht zal wachten bij het
rijtuig...
Hij wordt heel zenuwachtig.
- Neen, zegt hij. Liever niet...
- Ik woû u spreken, hoû ik vol. Laat mij u van middag, na het déjeuner, ontmoeten.
Maar zonder het rijtuig... Wacht mij achter bij het Casino...
- Ik kan mijn rijtuig niet laten, zegt hij onwillig.
- Ik neem het, zeg ik; voor den geheelen dag... Maar laat het in den stal... en
wacht mij, te voet, achter het Casino.
Hij is heel bleek, en rilt van emotie.
- Ik réken vast op u, zeg ik. Hier. Vergun, dat ik u betaal, voor den geheelen dag.
Hij neemt mijn goudstuk aan, het valt bijna uit zijn vingers.
- Tot straks, zeg ik, en ga in huis. Hij rijdt weg.
Na het déjeuner, haast ik mij naar de Place Masséna, en zie onder de koetsiers,
die stationeeren, den Gros-Blond.
- Gros-Blond, zeg ik; ik wil een groote toer met je maken, naar de Madelaine en
St. Roman.
- Ça, c'est gentil! zegt de Gros-Blond, en springt op zijn bok.
- Maar rijd even achter het Casino om; daar wacht iemand, dien ik meê wil nemen...
Hij vindt dat heel eenvoudig en rijdt om, achter het Casino. Plots wendt hij zich
om naar mij en zegt:
- Meneer... Daar staat die nieuwe, Italiaansche koetsier...
- Gros-Blond, zeg ik; hij is het, met wien ik ga toeren.
- Hij? roept de Gros-Blond met van verwondering puilende oogen. Maar daarop
zegt hij, discreet en eerbiedig:
- Meneer, u is vrij om te doen wàt u wil!
- Gros-Blond, zeg ik; dien koetsier kèn ik van vroeger. C'est un monsieur très-bien,
die aan lager wal is...
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- Zoo zijn er meer, zegt de Gros-Blond; ik ken een markies, die is garçon-de-café...
De Gros-Blond heeft stil gehouden, en ik ben uitgestapt en reik Atillio de hand.
Hij is heel bleek, en zijn hand siddert.
- Doe mij het genoegen, zeg ik, héel beleefd; en stap in. Gun mij het voorrecht
een groote toer met u te maken...
Hij is ingestapt, zonder een woord. Naast mij gezeten, zegt hij alleen, murmelend
met een gebroken stem:
- Rijd niet langs drukke straten...
Ik geef orders aan den Gros-Blond: hij rijdt om: langs de stille straten, en zoo
bereikt hij den Pont-Magnan...
Atillio heeft bijna geen woord gesproken, slechts enkele monosylben gestameld.
Ter sluiks neem ik hem op: hij is nog vrij goed in de kleêren. Maar er is een matheid,
een gebrokenheid in hem, nu hij naast mij zit gedoken, die mij navrant pijnlijk treft,
als ik mij herinner dien eleganten, jongen aristokraat van vroeger, met den
beroemden Italiaanschen naam.
- Kan ik iets voor u doen? waag ik eindelijk te vragen.
- Neen, zegt hij eenvoudig. Ik blijf niet in Nice. Er komen hier te veel Italianen, die
mij kennen... Ik ga gauw naar Marseille, en dan naar Amerika...
- Kunnen uw vrienden, uw verwanten niets voor u doen?
- Neen, antwoordt hij. Zij trekken mij zich liever niet aan... Zij hebben gelijk. Er is
niets aan mij te doen.
- Maar waarom niet? vraag ik.
Hij glimlacht heel bleek.
- Het is het Noodlot, zegt hij. Dáar... is niet tegen te strijden.
Om ons zijn de verlaten, somber grootsche rotspartijen van Saint-Roman...
Plotseling neemt hij mijn hand, en ziet naar mijn vinger, waar eenmaal de saffier,
die was als een drup blauw licht, hem getroffen heeft.
- Zeg mij, smeekt hij bijna. U heeft gedacht... dat ik uw ring... op dat oogenblik...
toen ik u hem reikte... terwijl de koning en de koningin voorbij kwamen... gestólen
heb?
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Ik zie hem aan, en aarzel...
- Zeg mij, dringt hij. U heeft gedacht, dat ik den ring heb gestolen?
- En wat dan, als ik dat waarlijk... gedaan heb?
Hij schudt zijn hoofd, en hij zegt, gebroken:
- Ik hèb niet uw ring gestolen. Hij is gevallen... Hij moet gevallen zijn en verloren,
weg gesleept door de japonnen van de dames... Ik zweer het u dat ik hem niet heb
gestolen. Even min als ik de juweelen gestolen heb uit de brandkast van mijn vader...
U kènt dat verhaal, met al de détails... Ik heb die juweelen niet gestolen, ik heb ze
niet gebracht in de Bank van Leening. Gelooft u mij?
- Ja, zeg ik. En de dame, met wie ik van morgen was...?
Hij knikt ontkennend.
- Ik heb de tasch, die zij beweert in mijn rijtuig te hebben gelaten, met eenige
pakjes, terwijl zij boodschappen deed... niet gezien.
- Een tasch...?
- Met geld, scheen het. En een paar juweelen.
- Zij gaf haar verlies niet aan bij de politie?
- Neen... Evenmin als u het deed... in der tijd...
- Ik was niet zeker...
- Zij ook niet...
- Dus... u heeft nóoit gestolen?
- Nooit...
- En hoe dan... vind ik u zóo terug?
- Ze dachten àllen, dat ik een dief was. Mijn vader, mijn vrienden. De historie van
uw ring is even bekend als het verhaal van onze familie-juweelen. Voeg daarbij, dat
ik speel... Dat ik niet anders kan dan spelen... Dat ik, zoo dra ik een paar goudstukken
bezit, ze verspeel... Dat ik altijd in geldverlegenheid was...
- Heeft u nooit met vrienden gesproken, als u nu met mij spreekt?
- Ja. Ze geloofden me niet. Even min als u mij gelooft.
- Ik geloof u, zeide ik.
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Hij greep mijn hand en drukte die zenuwachtig vast. Hij wendde zich half ter zij,
maar ik zag zijn oogen vol tranen.
En toen zeide hij:
- Waaròm... zoû u mij gelooven!!
Hij geloofde niet, dat ik hem geloofde!
Mijn hand vast, zenuwachtig vast in de zijne, ging hij door:
- Ik heb u den volgenden dag, met de rozen, die ik u zond, een ring willen zenden,
aan den uwe gelijk... Ik heb het niet gedaan... Ik vreesde, dat u mij den ring zoû
terug zenden... En toch, àls ik het gedaan had... Maar ik was héél moê, heel
ontmoedigd... en ik deed het niet... Wat zal ik u zeggen...? Het is mijn Noodlot! De
omstandigheden in mijn leven zijn altijd voor mij zóo geweest, dat iedereen dacht...
dat ik een dief was. Dat ik nu eigenlijk niet weet... of ik nooit heb gestolen... Dat ik
overtuigd ben... eens, zéker, te zullen stelen... Er is daar niet tegen te strijden... Er
was in Rome een oogenblik, dat ik gecribleerd was van schulden... Ik speel: de
speelduivel, in mij, is sterker dan ik... Ik ben gebrouilleerd met mijn vader, mijn
familie; mijn vrienden draaien mij den rug toe... U, u is vriendelijk: ik voel een vreemde
sympathie voor u... Ik heb in der tijd uw boek gelezen: Noodlot... Dat is zóo... Daar
is NIETS tegen te doen... Niets, niets...
Nooit waren mij de rotspartijen van St. Roman zoo somber en dreigend toe
geschenen. De Gros-Blond, correct, met zijn dikken rug, zonder om te kijken, reed
ons langs het telkens slingerende pad; de rotsen hingen dreigende bijna over: een
gezwollen bergstroom bruischte, schuimend...
- Dus... zeide ik: u gaat naar Amerika...?
- Ja, antwoordde hij.
- Waarom? poogde ik hem te weêrhouden. Wees flink. Strijd tegen dat Noodlot;
het is een domme macht...
- Het is geen domme macht, zeide hij. Het is de Almacht... Wat wil u hebben, dat
ik in Europa blijf doen. Ik heb al op verschillende manieren, gedurende de laatste
twee jaren, gestreden, geprobeerd er boven op te blijven... Ik ben gezonken,
gezonken... Er is de speelduivel in mij, en het Noodlot boven mij... Neen, ik ga
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naar Amerika. Ik wil in Marseille probeeren als garçon, als stoker, als ik weet niet
wat, plaats op een schip te krijgen...
- Doe het niet! hield ik vol. Ik kàn niet inzien, dat dàt zoû moeten. U moèt u kunnen
herstellen als u wil. U heeft een grooten naam...
- Dien mijn vader mij niet meer erkent te dragen; dien mijn vrienden en verwanten
mij verwijten te onteeren...
Ik had iets willen doèn; ik kon niet. Een gevoel van radelooze machteloosheid
kwam over mij... Wij bereikten de stad. Op den Pont-Magnan zeide mij prins Atillio:
- Laat mij hier uitstappen. Het is niet goed als uw kennissen u zien in gezelschap
van een koetsier.
- U IS geen koetsier, zei ik: u is de prins di Girgenti, en...
Hij schudde het hoofd, navrant treurig.
- Ik BEN een koetsier, zeide hij; en overmorgen misschien stoker... Adieu. Ik dank
u voor uw sympathie... Vermoedelijk zien wij elkaâr nooit weêr... Zeg mij alleen dit:
GELOOFT u, dat ik uw ring niet gestolen heb, maar dat hij gevallen is, toen ik hem u
reikte...?
- Ik geloof u!! riep ik haastig.
En het was heèl vreemd, maar terwijl ik mij haastte dat uit te roepen,... was er
een twijfel in mij... en was ik niet geheel zeker... in het allerdiepst van mijzelven, dat
Atillio NIET den ring gestolen kon hebben...
Maar hij bespeurde dien twijfel vermoedelijk niet; hij drukte mijn hand heel vast
en verdween...
Ik heb hem nooit meer terug gezien, en als ik aan hem denk, is er een immense
treurigheid in mijn ziel, want hij was allerbeminnelijkst van stem, van blik, van gebaar,
van manieren, en ik voelde, ik weet niet, welke vreemde vriendschap voor hem...
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De oude Trofime
Ik verveel me. Tusschen rozen verveel ik mij. Het is Mei, in Nice, en het is heel mooi:
het is zomer, het is zomer van rozen, om mij bloeien de rozen als in een razernij.
Zij bloeien rondom mij, zij bloeien aan alle kanten van het ijzeren hek van mijn villa,
en zij bloeien klimmende, rondom de twee oude, oude, oude palmboomen, die voor
in mijn hof prijken, naast een heel zwaren, ook ouden magnolia-boom: een
magnolia-boom, zoo zwaar en zoo oud, dat, helaas, hij dezen winter gesnoeid werd
en gehakt en gekapt door een Wandaal, die mij tuinmansdiensten bewijst, en
beweerde, dat de magnolia-boom mij de zon benam. Ik zelve heb het nooit durven
beweren, bang dien ouden, mooien boom te beleedigen in zijn schoonheid en
roeping: schaduw en lommer te verspreiden.
Ik verveel mij. Tusschen rozen verveel ik mij, en het is mij onmogelijk àl die rozen
te bewonderen, die rondom mij bloeien; ik vind de razernij van die rozen heusch
overdreven en ik kijk alleen met een zekere stille vreugde naar mijn magnolia-boom,
die de lente te baat heeft genomen om overal en ook nog op andere plaatsen, uit
te botten wat hij uitbotten kan, de goede oude schalk, die geen schoonheid meer
heeft, omdat zijn tronk nu te zwaar is en te gespierd voor zijn jeugdige twijgen met
fijn groene bladeren... Hij is wel een beetje belachelijk, mijn goede magnolia-boom,
maar in mijn hart geef ik hem tóch gelijk en ik knip hem een oogje toe, en zeg hem:
- Ga maar voort, oude jongen... Bot maar weêr uit, zet je maar weêr dik in het
blad, om den Wandaal te ergeren, ook omdat het
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je eenige pleizier nog maar is, sedert je, al sedert jaren, geen blanke, albasten
bloemkelken meer, in de Lente, op hieldt, als vazen vol geur Haàr ter eere... Ga
maar voort, oude jongen; en verloor je je statige schoonheid ook van ouden
prachtboom,... érger ze allen maar goed door óveràl... en dan ook nog op andere
plaatsen... uit te botten, wat je uitbotten kan...
De magnolia-boom, verteederd, glimlacht mij toe. (Meen toch niet, gij wijsneuze,
dat een boom niet glimlachen kan!)
Maar... niettegenstaande den goedigen glimlach van mijn magnolia-boom, en
niettegenstaande het dolle gedrang en de woeste razernij van mijn Bacchantische
rozen... verveel ik mij. O, wat verveel ik mij. Ik zit bijna IN de rozen, of liever ik lig,
in een rieten stoel, IN de rozen, en ik verveel me, en couranten slingeren openblads
rondom mij heen.
Ik verveel mij. Mijn handen steunen mijn achterhoofd, en mijn verveelde oogen
volgen zonder belang het spel van den staart van Imperia: mijn poes, die, in het
gazon, moederlijk dien staart op en neêr beweegt, om hare twee kinderen te
amuzeeren: een pik-zwartje en een grijs-witje, de een een duiveltje, de ander net
een Deensch majolica-katje uit een porcelein-winkel... Zwartje en grijs-witje pakken
met sierlijk uitslaande pootjes naar den staart van Imperia, die haar geesel moederlijk
plechtig heen en weêr beweegt...
Tòch... verveel ik mij. Mijn vrouw is verdiept in geheimzinnige, huislijke bezigheden,
en mijn vriend is eergisteren naar Italië vertrokken. Ik vind zoo wel de bezigheden
der eene, als de repatriatie van den andere ongepermetteerd tegen over mij, wanneer
ik mij zóo moet vervelen, als ik dezen morgen tusschen rozen doe...
Maar daar ik veel filozofie heb, om mij te schikken in mijn martelaarschap, zucht
ik alleen heel diep op, van verveling, en...
Plotseling hoor ik een stem...
Een stem, op straat, die roept: de stem van een ouden man, die nader komt.
Ik luister uit, ik ken de stem en den roep en den man.
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Het is Trofime.
Het is de oude Trofime.
Hij roept plechtig, als een naderend orakel:
- Je raccommode... le verre... la faïence... et la porcelaine... Je raccommode le
cristal... le marbre... l'albâtre... l'or... et les bijoux... Je raccommode les précieuses
antiquités... Je raccommode... je raccommode...
Plechtig nadert de orakelroep, met gescandeerd rythme, vol waardigheid. De
stem heeft een klank van profetenstem, die u onomstootelijke waarheid verkondigt.
Er is niet te twijfelen aan die waarheid, dat Trofime, hij, die daar nadert ginds, niet
àlles zoû repareeren wat hij, in een vizioen van kostbare pracht en schitterende
weelde op voor u roept: niet alleen glas, aardewerk en porcelein, maar ook kristal,
marmer, albast, zelfs goud en juweelen, zelfs oudheden, broos van antieke materie
en toch nog trillende van een ziel: de ziel van het Verleden, die in antieke dingen
trilt...
- Je raccommode! Je raccommode le verrre... le crristàl... le marrrrbre... l'al
bâ-âtre...!
De stem van Trofime plechtigt aan, en het schijnt, dat Imperia haar ook herkent,
want de staart van Imperia regelt hare moederlijke zwiepingen naar het rythme en
de kadens van het naderend, naderend orakel: zwartje en grijs-witje grijpen naar
moeders staart op de maat van den profetischen uitroep.
Ik ben zeer onder den indruk. Ik verveel mij plots niet meer. Er is, hoe statig en
plechtig des profeten roep ook zij, een vroolijkheid in de lucht: een vroolijke bries
waait door de duizende rozen, een vroolijke bries waait door de jeugdige bladeren
van den ouden magnolia-boom.
Ik lig nog in mijn zelfde houding, mijn handen steunen mijn achterhoofd, maar...
ik glimlach en verveel mij niet meer. Integendeel, ik ben ge-amuzeerd. En zonder
zelfs mijn luie, maar nu tevredene houding te veranderen, roep ik, als het orakel,
als de profetenroep het hek van mijn villa genaderd is:
- Trofime!
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- Je raccommode... l'orrr! Les bijoux! Et les précieuses antiquités!!!
Wat een sonore stem heeft Trofime! Zoo sonoor, dat hij mijn falsetschreeuw niet
gehoord heeft!
- Trófime! roep ik met dieperen borstklank.
Een profetenkop verschijnt tusschen de traliën van het hek. Donkere oogen
zoeken, een witte baard golft...
- Trofime! zeg ik. Bonjour! Wil je maar binnen komen? Ik heb juist wat gebroken.
De rozen hebben alléén het hek van mijn villa gespaard. Het hek wordt plechtstatig
geopend en een profetengestalte schrijdt binnen. Een bronskleurige, oude hoed
overschaduwt zilveren lokken. Een lange, vaalblauwe kiel omhult schrale, knoestige
ledematen. En op den rug, aan een riem, torst de profeet een vierkante, zwart
verniste kist, als een schrijn vol geheimzinnigheid.
- Bonjour, monsieur le baron! groet Trofime, met grooten eerbied. Want wij zijn
in Nice, en Trofime, hoe profetiesch ook van uiterlijk en teêrhartig artistiek van
gemoed voor gebroken kunstvoorwerpen, werkt het liefst voor de ‘aristocratie’ en
deelt mild adellijke titels uit.
- Trofime, zeg ik, geamuzeerd; het is heél goed, dat je juist passeerde. Want,
verbeeldt je, mijn kat, die je daar ziet, heeft, wat zij anders nooit doet, mij een beeldje
gebroken, een dansende Faun van terra-cotta, en ik woû wel heel gaarne, dat je
eens na zag of je het niet voor me kon repareeren...
- Als monsieur le comte mij het kunstvoorwerp wel zoû willen toonen, zal het mij
een eer zijn te zien, of ik den Dansenden Faun weêr te recht kan helpen, orakelt
plechtig de oude Trofime.
Ik sta op en loop het perron op, dat met een paar treden toegang verleent tot mijn
kamer. Ik haal uit een hoekje den Dansenden Faun, die door Imperia's zeldzaam
onhandige beweging neêr stortte van den hoogen, eiken fries boven mijn schrijftafel,
en helaas, sedert weken al, niet meer danste. Want de Faun is bij de enkels
gebroken: op het voetstukje staan nog zijn voeten in het rythme van dionyzische
blijdschap, maar hijzelve ligt machte-
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loos, en met een vermorzelden arm, waarvan ik de stukjes zorgzaam verzameld
heb, ter neêr.
Ik kom dus weêr in den tuin, met in mijn teedere, zorgzame palmen, mijn
bezwijmden Faun aan stukken.
- Kijk Trofime, dat heeft me die akelige kat gedaan, en ze was er zelfs heél
onverschillig om...
Trofime, verteederd en guitig, blikt ter zijde naar de, in zachte moederweelde,
staart op-en-neêr zwiepende Imperia.
- De oude Trofime is heel dankbaar aan madame ‘Pouce’, dat zij hem een enkelen
keer eens iets laat verdienen, zegt mijn type van een profeet; vooral omdat Trofime
- dàt weet u, monsieur le marquis - alles repareert wat gebroken is...
Op een tuintafel heb ik mijn machteloozen Faun uit gestald en Trofime zegt:
- Het is of hij dood is...
- Ja, zeg ik; het is of hij dood is, niet waar Trofime... Jij moet hem nu weêr, als de
toovenaar, die je bent, terug roepen tot het leven, en hem weêr laten dansen, met
die vroolijke beweging van zijn armen in de lucht...
- Ik zal het probeeren, monsieur le duc... Waar zoû ik kunnen werken?
- Vindt je het goed, dat ik je daar installeer, onder den palmboom?
- Uitstekend, maar installeeren behoeft niet. U weet wel, ik werk het liefst op den
grond. Dan heb ik alles om mij heen. Als ik alleen maar een paar oude couranten
mocht hebben, want de tuin is gecimenteerd en mijn ‘petite cuisine’ zoû misschien
het cement kunnen bederven...
- Hier zijn een paar couranten...
Ik heb ze nog niet gelezen, maar wat doet het er toe... Trofime grijpt de
openbladsche couranten en spreidt die zorgvuldig uit, ze belastende met een paar
steentjes, opdat ze niet zullen weg waaien.
Hij spreidt op de couranten den machteloozen Faun ter neêr, en gespt zijn
geheimzinnige kist los van zijn rug.
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Wat mij betreft, tevreden en ge-amuzeerd, strek ik mij lui uit over mijn langen, rieten
stoel, leun met mijn hoofd in mijn naar achter geslagen handen, en zie glimlachende
toe. Hoe zoû het nu mogelijk zijn zich te vervelen, wanneer er zóo vele mij geur toe
waaiende rozen bloeien in razernij, en wanneer ginds voor mij neêr hurkt op den
grond Trofime, die mijn Faun weêr terug tot den dans gaat roepen?
Ik ben tevreden lui, en daarbij ge-interesseerd, en zoo is Imperia, die heel wijs
en voornaam toe kijkt naar Trofime... Hoewel ik overtuigd ben, dat zij zich niets meer
herinnert van hare zeldzame onhandigheid, die den Faun op den grond deed
storten...
- Ik geloof, dat alle stukken er zijn, zelfs die van het armpje... zelfs ál de vingertjes...
monsieur le prince!! zegt opgetogen Trofime, wiens knoestige, maar teedere vingers
scharrelen tusschen de stukken. Ik denk dus wel, dat ik den Faun weêr zal kunnen
laten dansen...
- O Trofime! zeg ik. Dan zal ik zóo gelukkig zijn, want ik hoû erg veel van dat
beeldje...
- Het is antiek, niet waar, monsieur le prince?
...Want, lezer, ik heb mijn hoogsten titel erlangd. Hooger dan ‘prins’ kom ik niet.
‘Altesse Sérénissime’ zal Trofime, tot mijn diepe, stille smart, mij nooit en nimmer
noemen. Laat mij niet ondankbaar zijn. Dankbaar te zijn met wat men erlangt, is het
geheim van ons aardsche geluk.
- Het is een kopie, naar een antiek bronzen beeld, in Napels, verbeter ik. En als
ik eens verdrietig of treurig was, Trofime, dan keek ik wel eens naar dat beeldje,
en, ik weet niet waarom, maar dan kwam er iets over mij van pleizier en pret in het
leven, trots alles wat ik voor verdriet en treurigheid had, en...
Trofime glimlacht een beetje ironiesch, en terwijl hij een komfoortje voorzichtig
vult met spiritus, - hij heeft, uit zijn kist, allerlei fleschjes en potjes en doosjes gehaald
en die netjes om zich geschikt op de uitgespreide couranten: net een klein apotheekje
- zegt hij:
- Wat zoû monsieur le prince nu ook voor werkelijk verdriet en
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werkelijke treurigheid kunnen hebben...? Hij woont in een prachtige villa, hij is
schatrijk...
...Waarom denken ze toch allemaal, dat ik schatrijk ben, ik arme...??
- Hij is gezond enjong (merci, Trofime!) en madame la princesse is àllerliefst...
Mooi zoo, mijn vrouw krijgt dadelijk, zonder de hiërarchie op te klimmen, den
hoogsten titel...!
- Kom... kóm... Wat zoû monsieur le prince nu voor verdriet en treurigheid
kennen!... Dat maken de groote meneeren zich wel eens WIJS, dat ze kennen!...
Maar dàt kennen ze niet, dat kennen alleen WIJ, monsieur le prince: wij, arme
duivels... WIJ kennen verdriet en treurigheid... Want kunstvoorwerpen... die zijn bijna
àllen te repareeren, ziet u, als de stukjes niet ontbreken, maar als je léven gebroken
is, ook al verzamel je nòg zoo zorgzaam de stukjes er van, dan kàn je het niet
repareeren... neen, meneer de prins, dan repareer je het niet...
- Geloof je, Trofime... zeg ik, bedeesd en angstig.
Wat heeft hij gehad, de oude Trofime, dat zijn leven gebroken zoû zijn? En
plotseling, terwijl ik lui lig in mijn langen stoel, tusschen de rozen, die ontbladeren
over mij heen, en kijk naar Trofime, die in een pannetje op zijn komfoortje een
alchymistiesch mengseltje maakt van gele en bruine poeiertjes, welk mengseltje hij
aandachtig telkens vergelijkt met de tint van mijn gebroken Faun, en waarin hij roert
met een porceleinen staafje... ziè ik... zie ik, hoewel ik niets weet, dat oude Trofime's
leven gebroken is...! Door wie, door wat? Ik weet het niet. Misschien zal ik het nooit
weten en gij, lezer, als ik even min. Misschien is Trofime's leven gebroken door een
vrouw, door een vriend, ik weet niet door wie en door wat... maar gebroken, gebroken
is het zeker! Want zie dien ouden man, in zijn oude, vuile, blauwe blouse... Zijn kop,
nu hij aandachtig in zijn pannetje roert, is fijn, als van een artiest, met die lange,
grijze haren - de oude hoed ligt over den grond - met dien langen, grijzen baard.
Alleen een artiesteziel, - die van een beeldhouwer, die van een schilder, weet
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ik het precies! - maar alléen de ziel van een artiest, kan zóo vol liefde uit doffe,
glanslooze oogen neêr kijken op een gebroken beeld... Alleen artiestevingers kunnen
zoo vol liefde de verspreide stukjes van een gebroken Faun pogen samen te
voegen... En als een artiest heél oud is, met grijze haren en grijzen baard, en iederen
dag de stad doór loopt, een zwart kistje gesnoerd om de schouders, waarin tal van
geheimzinnige potjes vol kleursel en fleschjes vol lijm, en dan uitroept, dat hij àlles
herstelt wat gebroken is - porcelein en albast, aardewerk en juweelen, goud en
kostbare oudheden - dan mòet wel zijn leven gebroken zijn, onherstelbaar gebroken,
zijn leven het allereénigste, dat, onherstelbaar, hij niet meer kon samen voegen tot
éen geheel van schoonheid en vreugde, tot éen geheel van edele lijn en van mooie
kleur...
Ik ben heel stil geworden en lig onbewegelijk, in onveranderde houding, te kijken
naar Trofime. Imperia soest en de twee jonge katjes sluimeren in hare omhelzing.
Om mij heen is het stil, de rozen geuren, de zon is warm en goud, kleurige vliegjes
zoemen rond... Het is alles stil, ik ben stil, en ook Trofime spreekt niet meer. Hij
manieert een kwastje, dat hij gedoopt heeft in zijn pannetje. Hij smeert met het
kwastje over en langs de stompjes van de faunevoeten, die vreemd rythmiesch van
beweging bleven op het vierkante voetstukje. En plotseling... schrik ik blijde op, trots
den weemoed van zoo even... Want Trofime heeft het faunelichaam voorzichtig, o
zoo voorzichtig, gezet op de stompjes van voeten... laat zijn handen los... èn... mijn
Faun staat... mijn Faun dànst... hoewel zijn arm nog vermorzeld ligt op de
uitgespreide courant.
- Daar staat hij, monsieur le prince!! zegt Trofime.
En de dunne, altijd in grauwen baard wat bitter getrokken lippen van den ouden
man, openen in een zachten, blijden glimlach... Ik zeg niets... Was ik zoo even, na
mijn verveling, ge-amuzeerd, ik ben nu, na mijn lichten weemoed, om Trofime's
gebroken leven, aangedaan en ontroerd, en mijn stemming wisselt en wisselt... Ik
ben ontroerd, en tevens heel blij, omdat ik mijn
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Faun weêr zie dansen... En ik zeg niets, en zie toe, hoe, met zijn kwastje, Trofime
het vermorzelde armpje tot een heél en gezond armpje samen toovert.
Het armpje moet even drogen, en hij legt het in de zon, op de courant. En hij ziet
mij aan en zegt:
- We moeten even wachten... voor we het armpje lijmen aan den schouder,
meneer...
Ik ben geen ‘prins’ meer, maar het kan me niet schelen: ik ben veel te blij, dat
mijn Dansende Faun herleeft! En Trofime, ook blij om zijn tooverkunst en
wonderwerk, zegt, glanzend:
- Meneer houdt véel van kunst, niet waar?
- O ja, Trofime, zeg ik. Daarom hou ik zoo veel van Italië, daar zijn schatten en
schatten...
- Ik was er nooit, zegt Trofime; maar ook óns land is rijk... Ook ons land heeft
schàtten... Ik was in Parijs, ik zag het Louvre...
Er glanst een herinnering in zijn doffe oogen...
- Het is lang... héel lang geleden, zegt hij. Ik herinner mij, meneer, vroeger, in
vroegere jaren... hield ik... als u, véel van kunst, van alles wat móoi was... en tevens
was ik héel vroom opgevoed door mijn moeder. En omdat die mij verteld had de
legende van mijn patroon, van St. Trofime... ben ik, later... ik was een jongmensch,
meneer... en ik was in Parijs... en hield heel veel van kunst... opzettelijk de Venus
van Arles gaan zien... in het Louvre... Die is móoi, niet waar, maar mijn patroon, St.
Trofime, vond dat niet, en...
- Wat is dan die legende, Trofime? vraag ik, vol belang.
- Kent u die niet, meneer? Wel, St. Trofime, was een leerling van den apostel
Paulus en kwam van Efezus, in Klein-Azië... Hij wilde het Christendom verbreiden,
en landde hier in Nice, en hij ging verder, naar Arles... En toen hij te Arles kwam,
was het, als nu, in de maand Mei, de maand van de rozen, en al het volk was blij
om de lente en om de rozen en het leven en danste, danste, in lange rijen elkander
houdende aan de hand. Vrouwen, mannen en kinderen dansten, met rozen bekranst,
zoo als ze toen zich bekransten in de Oudheid als ze vroolijk waren en blij: ze
dansten in lange,
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lange rijen en schaarden zich zingende en dansende om het met rozen bekranste
beeld van de Venus, die in hare eene hand den appel houdt en in de andere den
spiegel: de Venus van Arles: ze stond in een open tempel, zoo een ronden tempel
van zuilen, meneer weet wel, en ze dansten òm den tempel, en òm de Venus, haar
dankende voor de heerlijke Mei, voor het leven en voor de rozen... Toen kwam St.
Trofime aan, met zijn volgelingen, want hij had al velen bekeerd. En toen St. Trofime
het volk daar dansen en zingen zag, met rozen bekranst, strekte hij de armen uit...
Trofime is opgerezen, hij is zilvergrijs van baard en van lokken, hij is lang en
knoestig in blauwe kiel, en hij strekt de armen uit naar mij, waar ik steeds lig op mijn
langen stoel, onder rozen...
En het is mij of ik niét Trofime zie... maar zijn patroon zélven... den heiligen
Trofime...!
- Hij strekte de armen uit, vervolgt Trofime, en zijne oogen bliksemden; en hij
vloekte... hij vloekte met imprekatie op imprekatie het dansende, zingende volk...
Hij vloekte het, omdat het zòndig was te zingen en te dansen rondom de Venus,
die den appel hield, daar zij de schoonste was geweest van drie godinnen... Hij
vloekte het zondige volk met al de kracht van zijn stem en zijn woord, met al de
macht van zijn nieuw geloof... en toen, toen verzamelde zich een donderend onweêr
boven de stad, en het volk ontzette van angst en vluchtte weg naar alle zijden. Maar
St. Trofime ging door met zijn vervloekingen, die hij nu richtte tegen de Venus zelve,
de Venus, die glimlachend, met rozen bekranst, steeds naar haar appel zag, en
toen, meneer, toen sloeg de bliksem uit den donkeren hemel neêr en trof het heerlijke
beeld, zoo dat het neêr stortte in verbrijzeling... En het volk vluchtte, vluchtte weg
ontzet,... maar wie niet vluchtte, verzamelde zich om St. Trofime, en knielde neêr,
en smeekte erbarmen en hij bekeerde die allen tot het Christendom: hij bleef te
Arles en was er de eerste bisschop...
- Het is een mooie legende, zeide ik; en je hebt ze mij mooi verteld, Trofime. Ik
wilde alleen nog maar weten, hoe het beeld van de Venus van Arles, als het dan
door de imprekatie's van jou
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patroon, die haar door den bliksem deed treffen, verbrijzeld werd... tóch weer tot
schoonheid en leven werd terug geroepen, zóo dat het nu nog steeds, tot een altijd
durende vreugde, staat in Parijs, in het Louvre... Kan je mij dat niet vertellen?
- Neen, meneer, glimlacht fijntjes Trofime; dat kan ik niet...
En hij hurkt weêr, na zijn profetische voordracht, neêr, en, zorgzaam, zie ik, dat
hij mijn Faune-armpje past aan het beeldje, dat daar, op de courant, al scheen te
herleven en meer en meer te herleven...
- Dan zal IK het je zeggen, Trofime, zeg ik, blij, lui en door tal van rozenbladeren
- want bries waait - overwemeld. Dan zal IK het je zeggen. De blanke godin van
Arles, hoewel de bliksem haar trof, herleefde uit hare verbrijzeling, zonder éenige
repareerkunst van welken collega van jou; alléén... omdat de goden onstérfelijk zijn,
omdat zij zijn de eeuwige schoonheid, die geen profetenwoord en geen bliksemslag
ooit heeft kunnen vernietigen. Zij is van zélve weêr op gerezen uit haar gruis...
De oude Trofime kijkt mij aan en zijn bittere mond glimlacht zacht.
- U kan wel gelijk hebben, meneer, zegt hij nadenkend. Ik geloof, dat ik... vroeger...
òok wel zoo heb gedacht... als u nu... Wat mooi is, vergaat niet, ten zij woeste
barbaren... en onverschillige katten het vernietigen. Gelukkig is de oude Trofime
uw trouwe dienaar, om, ten minste, wat Madame Pouce heeft omver gegooid, te
herstellen... U ziet: uw kleine Faun dànst... Hij danst weêr... met zijn zelfde gebaar...
En Trofime, teeder, schetst het gebaar na met zijn armen in blauwe, vuile
kielmouwen...
- En als IK hem nu brengen mocht op de plaats, waar u hem zet in uw kamer, om
naar te kijken als u wat treurig is of melancholiek, opdat u weêr vroolijk wordt... dan
zoû ik dit een gróote geruststelling vinden, want gedroógd is alles nog niet, en een
ander zoû misschien mijn werk te niet kunnen doen...
Trofime is opgerezen. Hij toont mij, in liefhebbende handen, mijn Dansenden
Faun. Mijn Faun danst weêr! Alleen een vochti-
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ge tint verspreidt zich nog aan enkels en schouder: verder danst mijn Faun als
weleer. Ik ben zoo blij: als een kind ben ik blij, dat een stuk speelgoed terug krijgt!
Trofime klimt op een stoel; Trofime zélve zet den Faun te dansen op de punt van
de fries, luchtig, lùchtig, de armen omhoog...
Imperia is nader gekomen en kijkt op, nieuwsgierig, wijs, en toch indifferent.
- Pas op, jij, hoor! dreig ik haar. Als je ooit weêr op de fries klimt!!
Zij spint, en wrijft zich tegen mijn knie. Mijn bedreiging maakt géen indruk...
O, wat ben ik blij! En wat zal mijn vrouw, als ze straks binnen komt, klaar met
hare geheimzinnige huiselijke bezigheid, verrast zijn als ze den Faun daar weêr zal
zien dansen! Kijk hem daar toch ook vroolijk en gratieus en toch krachtig zich
bewégen, in zijn roerloosheid!
- Dank je, dank je Trofime! zeg ik en druk hem zijn beide knoestige handen,
handen van een artiest, die een werkman werd.
- Te veel eer, meneer. Te veel eer! zegt Trofime, ook blij om wat zijn kunst tot het
leven terug kon roepen...
Hij slaat een laatsten blik naar den Faun, en hij ook, hij dreigt de altijd
onverschillige Imperia. Hij pakt nu zijn ‘petite cuisine’ weêr in het zwarte kistje, en
de bezoedelde couranten verkreukelt hij tot een prop en keilt die over mijn rozenhek.
Hij heeft zijn kistje weêr vast gesnoerd om zijn schouders en zijn flambard weêr
opgezet. En nu, tevreden en zacht, blij hij ook, omdat hij iets moois, dat gebroken
was, repareerde, bedankt hij mij en geeft mij mijn eerste titels weêr, met die ijdele
zwakheid, om alleen voor de ‘aristocratie’ te werken:
- Te veel eer, monsieur le comte! Et merci, merci, monsieur le baron!
Hij groet nog, met een sierlijk gebaar van zijn hand. Ik zie zijn laatsten glimlach
door de rozen... Zijn baard golft... hij verdwijnt...
En plotseling hoor ik, sonoor en plechtig, als de roep van een
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profetenstem, als een zich verwijderend orakel, Trofime het galmen over de straat:
- Je raccommode... le verre... la faïence... et la porcelaine... l'orr... les bijoux... et
les précieuses antiquités... Je raccommode...
De roep galmt weg, de stem sterft weg...
Ik lig tusschen de rozen en glimlach en mijn oog voelt een beetje vochtig. Waarom?
Ik weet het niet...
Daar verschijnt mijn vrouw op het perron van mijn kamer. Zij glimlacht omdat zij
zoo lui mij ziet.
- Wat heb je gedaan? vraagt zij, welwillend.
- Ik? zeg ik, een beetje verlegen. Niets... Ik heb van morgen niets gedaan... Maar
Trofime... dié heeft wat gedaan! Kijk eens op de fries!
Mijn vrouw wendt zich om, en ziet den Faun; hij danst; zij is blij, zij is blij als ik...
- Trofime is heél knap, zegt mijn vrouw; alles... álles repareert hij.
Ja, alles repareert Trofime: goud en juweelen, marmer en albast, porcelein en
kunstvoorwerpen...
Alleen, zijn eigen leven, helaas... zijn èigen leven, zijn leven, dat, ik weet niet wie
of wat heeft gebroken, heeft Trofime nooit repareeren kunnen...!!
Arme, oude Trofime...!
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De man in huis
Het was in de maand Maart, en ik was uit Rome, voor een paar dagen met mijn
vrienden, Orlando en zijn zuster Elettra, mede gegaan naar hun landhuis, de
Quattro-Torre, bij Cecina, waar zij zaken hadden te regelen met hun pachter.
Het regende en het was een stormige avond; ik zag, door de ramen van den hall,
waar wij des avonds zaten en een mooi hout-vuur hadden ontstoken in den heel
hoogen, open Renaissance-schouw, naar buiten, en, hoewel het heel donker was,
onderscheidde ik de stormende zee. Ik vond het romantiesch weêr, weêr, dat mij
een stemming gaf, nu ikzelve thuis zoo gezellig was, bij het houtvuur van mijn twee
vrienden.
Plotseling werd er hevig gebeld, aan de groote voordeur, die was als een poort
en toegang gaf tot de vestibule. Wij zagen elkander aan, verrast, en hoorden, hoe
de knecht Salvatore eerst vroeg wie daar was, en toen open deed. Orlando stond
op, maar Salvatore kwam al binnen, en zeide:
- Daar is de padrona van de Pietra-Rossa, de signora Bona...
- Laat binnen komen, zei Orlando, en Elettra, dadelijk, ging de bezoekster te moet.
De bezoekster kwam binnen, aarzelend. Zij was een knappe vrouw van bij de
veertig, eenvoudig gekleed, de donkere haren verwaaid door den wind, een langen
mantel om. Ik wist, dat zij onze buurvrouw was; zij woonde meer dan twee kilometer
van ons verwijderd, op een vervallen bezitting, die men noemde de Pietra-Rossa.
- O signora, o signora, riep zij, - na hare eerste aarzeling, met de
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schelle veelsprakigheid der Italiaansche vrouw van de burgerklasse: vergeef mij,
dat ik u storen kom, zoo laat in den avond...
Ik geef maar enkele harer woorden weêr. Zij sprak veel, eindeloos veel, en ik zag,
dat mijn vriend, die heel kalm is, praktiesch, flegmatiesch, poogde geduldig toe te
hooren. Eindelijk, terwijl Elettra de signora Bona vriendelijk vroeg toch kalm te
zeggen, wat er was, zei de bezoekster, tot Orlando:
- Ik heb uw bijstand noodig...
- Wat is er dan? vroeg, kalm, Orlando.
- Ik heb uw bijstand noodig, herhaalde, woordenrijk, en opgewonden, de
eigenaarster der Pietra-Rossa. Want ik ben hulpeloos, en...
Zij snikte het plotseling uit, en Elettra moest hare handen nemen, en haar
bezweren toch kalm te zeggen wat er was en waarmeê zij en haar broêr de signora
Bona konden helpen.
Ik wilde, uit bescheidenheid, weg gaan. Maar Orlando fluisterde mij in:
- Blijf. Daar zal ze niets in vinden. Het zal je misschien interesseeren...
Ik bleef, en zette mij ter zijde, bij het vuur, en ik luisterde.
Toen zeide zij eindelijk, tusschen vele woorden, die ik niet allen weêrgeef:
- De signore Orlando moet mij bijstaan... tegen Spartaco.
- Wat heeft hij dan gedaan? vroeg Orlando.
Ik bespiedde het gelaat van de vrouw. Het verwrong van hevige smart. Het werd
bijna fijn en aristocratiesch van smart, van niet meer in te houden smart, van een
zielsleed, niet meer IN de ziel te besluiten: een leed en een smart, die gezegd
moesten worden. En zij zeide:
- Spartaco... durft zich vermeten zijn oogen naar Emilia opslaan. Signore Orlando...
u moet mij helpen.
Er was een stilte. Mijn vriend zeide niets, en toen ging de signora Bona voort:
- De ellendeling! De boef! Hoe durft hij! HIJ, een knecht, een knécht, die zijn oogen
durft opslaan naar MIJN kind, naar MIJN
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dochter! Sedert eeuwen zijn wij grondbezittende lieden, al is onze familie ook klein
en eenvoudig, en hij, hij is een knecht, een loontrekkende, en hij dùrft, hij dùrft...
zijn oogen naar MIJN kind opslaan, en...
- En wàt, signora Bona? vroeg Elettra.
- Haar ten huwelijk te vragen... aan MIJ niet eens... maar aan haar grootmoeder!
O, Madonna, Madonna, heb medelijden!
De vrouw snikte, het gelaat in de handen verborgen. Ik zag om naar Elettra en
naar Orlando, en ik zàg Elettra fluisteren:
- Poverina...
De arme vrouw... Zij snikte, zij snikte, de moeder van Emilia, die ik wel eens
gezien had: een aardig meisje van zeventien... Zij snikte, en zij vervolgde tusschen
hare snikken door:
- Hij heeft zich vermeten... dezen morgen... mijn dochter aan haar grootmoeder
ten huwelijk te vragen! IK ben zelfs niet geraadpleegd geworden. Hij... hij is het
éens... met Emilia! En mama... ze heeft toegestemd, en gezegd, dat zij, omdat zij
de grootmoeder is, de meesteres, de padrona... dat huwelijk wil, dat huwelijk WIL!
Signore Orlando help mij! U is een man: u kán mij helpen! IK, ik ben maar een vrouw!
Wat ben ik?! Ik ben niets, een zwakke, niets beteekenende vrouw, niet oud, niet
jong, niet rijk, niet arm, niet mooi, niet leelijk... niets, niets ben ik, ik, de moeder van
Emilia, ik, de dochter van MIJN moeder! Ik ben niets! De meesteres ben ik niet in
huis: wat beduid IK! O signore, signore, help MIJ! Ik sta in, tusschen háar, mijn kind,
en hem... mijn knecht...! En boven mij staat mijn moeder, met haar gezag, met ál
haar gezag! O, help mij: u weet niet hoe ik lijd, wát ik lijd: mijn kind te moeten geven
aan... dien man... aan hem... Spartaco... mijn... mijn... mijn knècht!!!
Zij gilde het uit... maar zij gilde niet het woord uit, dat haar op de lippen trilde. Ik
hoorde dat, en ook Orlando en Elettra hoorden het, - dat zag ik uit hun blikken, nu
de signora Bona neêr gestort was als een vrouw van wanhoop voor Elettra, en
snikkende in dier schoot haar gelaat verborg. De mantel was afgevallen; het haar,
verward, viel bijna los. De armen wrong zij, de handen wrong zij.
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- Wees kalm, wees kalm, signora... troostte Elettra.
De vrouw was aan haar voeten neêr gestort als een pak. Zij kromp daar aan
Elettra's voeten in een, en bleef, en wilde niet opstaan. En zij ging door:
- Mijn kind... te moeten geven aan... aan mijn knécht! Het is waar, hij is een góede
knecht, hij is flink, hij heeft ons geholpen, maar... maar hij is toch maar een dienaar,
een loontrekkende, hij is niet van onzen stand. U, die mij ontvangt als een vriendin,
u zoû Emilia toch niet meer ontvangen, als zij de vrouw was, de vrouw... van... van
Spartaco! Hij is onze knecht, en mama is zoo partijdig... mama is zoo gek... zoo dól
op hem... de oude vrouw... mama... o, mama... je zoû bijna zeggen... als het niet te
mál was... dat mama... dat mama... verliéfd was op Spartaco! Hij windt haar om zijn
vinger! Hij doet met haar wát hij wil! Hij, hij is de padrone! Het is wel waar: hij is de
man in huis - è l'uomo in casa - maar hij is toch maar een knecht! Hij kan mijn kind
toch niet huwen! En mama vindt, dat hij Emilia kan huwen, omdat... zegt mama omdat hij tóch de man in huis is... omdat wij niets dan vrouwen zijn... mama, ik,
Emilia, de oude Maddalena en Carolina, onze meiden... Niets dan vrouwen... Het
is wel waar: hij is de man in huis; en behalve mama en Emilia doen de oude
Maddalena en ook Carolina àlles... àlles wat HIJ zegt! Wij, wij beteekenen niets! Wij
zijn de vrouwen! Hij zegt het zelf, hij roept het zelf uit, als iets hem niet bevalt: sono
l'uomo in casa: IK ben de man in huis! Maar hij is toch maar een knecht!? Hij is toch
niet een heer, hij is toch niet een meester! De man in huis: goed, maar knécht!
Loontrekkende! IK, ikzelve betaal hem iedere maand zijn loon, zijn loon! En nu, nu...
zoû hij... mijn schoonzoon worden... De man van mijn kind... O Madonna, Madonna,
hélp mij! Signore Orlando, signora Elettra, help mij!
- Er is maar één middel, signora; zei toen mijn vriend; hij zeide het streng en toch
zacht, maar hij zeide het:
- Spreek met don Antonio, den parocchiaan, en zeg hem alles, beken hem alles,
biecht alles... Dan zal hij uw moeder wel weten te bewegen niet op dat huwelijk aan
te dringen.
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De vrouw aan Elettra's voeten was doodsbleek geworden. Zij zweeg, zij kromp in
een, als onder een nameloos leed.
- Wat dunkt u, signora Bona, zeide Elettra zacht.
- Ik kan niet, stotterde de wanhopige vrouw. Don Antonio weet ook... alles. Hij
weet alles... Ik heb geen slecht gedaan, signore Orlando... Ik ben een brave moeder
en een goede dochter... Ik heb geen slecht gedaan: de Madonna vergeve mij. Ik
zorg voor mijn moeder... en mijn dochter heb ik lief. Ik ben een arme weduwe: wij
zijn niet rijk. Ik zelve heb niets... Mijn moeder heeft het geld. Het is waar, Spartaco
doet veel. Sedert hij in huis kwam, en toezicht oefende, is er veel verbeterd. Ons
land wordt bebouwd: wij hebben onzen wijn en olie verkocht, en gòed: Spartaco is
knap en handig, en flink, en sterk; hij steekt de handen uit de mouw, en hij weet de
daglooners ook te doen werken. Onze tuin is verzorgd: hij heeft het huis opgeknapt
en geverfd, en de stukkende muur om onze bezitting bijgemetseld. Véel doet hij: IK
zal de laatste zijn om het te ontkennen, maar hij is toch niet een van ons! Hij is een
knecht! Zijn ouders zijn kleine boeren! Hij is een knecht, hij is mijn dienaar... en...
en ik heb nooit, niemand, iets slechts gedaan! Ik heb... nooit... niemand!... iets slechts
gedaan...! Ik heb niet meer dan ik doe, te biechten! Ik bid iedere nacht de Madonna...
dat zij medelijden met mij hebbe!
- Signora, zeide Orlando; weet don Antonio alles... zoo als u zegt?
- Hij weet alles! loog de arme vrouw. Hij weet alles: er IS niets meer te weten...
- Als hij alles weet... en dàn spreekt... met uw moeder... zal deze wellicht niet
aandringen.
Signora Bona, plots, rees op. Zij was heel bleek.
- Wat meent, u? vroeg zij, hard.
- Ik begrijp, dat het moeilijk voor u is, zei Orlando. Maar don Antonio is een brave,
oude priester, en hij zal u helpen, als ge met hem spreekt. Ik, wij kunnen niets voor
u.
- Wat meent u? drong signora Bona aan.
Mijn vriend zag de ongelukkige vrouw vast aan. En hij had een
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eenvoudig gebaar met de hand, zoo welsprekend in die krachtige gratie, en zeide
alleen:
- Dat begrijpt u wel.
Buiten loeide de storm op, en ik hoorde de zee. Binnen was de vrouw, het haar
los en verward, tragiesch. Zij was tragiesch: ik zág haar, gemarteld, lijden. Zij hijgde,
diep, diep; haar boezem golfde, haar mond ging trillende open, dicht, of zij snakte
naar haar adem. Zij was doodsbleek. Hare handen waren gekrampt tot vuisten. En
zoo stond zij, en leed, leed vreeslijk, zichtbaar. En het was als of zij niet langer
zwijgen kòn. Zij had vergeten, dat ik daar was, in dien grooten stoel, bij het vuur.
Zij was alleen met haar buren, die haar vriendschappelijk waren. Zij kon niet langer
zwijgen. Zij moest het zeggen. En zij zeide het, en zij zeide het met een stem, die
optrilde als uit een fyziek gemarteld lichaam van vrouw:
- Ik begrijp het ook. U meent, dat ik don Antonio zeggen moet... dat IK... Spartaco
lief heb... en dat hij mijn minnaar is...
Er was een stilte.
- Al zég ik het, ging zij voort; wat zal het geven? Wat zal het geven, al spreekt
don Antonio met mijn moeder? Mijn moeder zal zeggen, dat zij het niet gelooft...
wél, dat ik Spartaco lief heb, maar NIET, dat hij mijn minnaar is... en dat ik dat heb
verzonnen... om het huwelijk te verhinderen... U zal zeggen, dat iederéen het weet,
dat mijn moeder het niet kan ontkennen... Zij zál het ontkennen! Zij WIL het huwelijk!
Waarom? Omdat... omdat... o Madonna!... omdat ZIJ op Spartaco... verlíefd is... de
oude vrouw... en omdat zij hem dáarom alles na wil laten... al ons geld... en onze
bezitting... en omdat zij vindt, dat hij dáarom Emilia moet huwen... Emilia, die
Spartaco lief heeft! Zij heeft hem lief! Mijn kind heeft haar moeders minnaar lief!
Mijn God, hij is de man in huis! Hij is de man in huis! Wij hebben hem ALLEN lief,
allen wij vrouwen hebben hem lief: moeder, Emilia, de oude Maddalena, Carolina,
de meid, die jaloersch is, Carolina, die jaloersch is... van MIJ, van MIJ!! Want ik, ik
ook, heb hem lief! Ik heb hem lief, mijn knecht Spartaco! Ik ben zijn vrouw, zijn
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ding, zijn alles. Hij doet met mij wat hij wil. Hij kust mij en hij trapt mij. Hij zegt mij
hoe hij het hebben wil, en hij beheert de zaken voor mij! Vóor hij er was, was het
huis een ruïne, wij verkochten niet onze olie, en niet onzen wijn! Zij braken bij ons
in huis; zij stalen onze koe: er was toch geen man in huis! Wij waren vijf vrouwen,
bij elkaâr! Wat konden wij! Niemand beschermde ons! Landloopers drongen bij ons
in, en dreigden ons, als wij geen aalmoes gaven! Toen zagen wij in, dat het moest!
Dat er een man in huis moest zijn! Een flinke, sterke man. Een man, die ons
beschermen zoû! En Spartaco is gekomen: hij IS flink, hij IS sterk! Toen hij kwam...
zag ik het dadelijk: Carolina was gek op hem: den eersten dag! Hij zag niet naar
haar om! Maar Maddalena maakte de macaroni, zoo als HIJ het verkoos... En mijn
moeder... o, als zij tot hem sprak... was het als tot een kind, tot een zoon, zoo
teeder... was het bijna... als tot een geliefde! Zij is verliéfd op hem, de oude vrouw;
zij is verliefd op Spartaco, mijn moeder! Maar ik... mij... MIJ... scheen het, dat HIJ
alléen lief had... Hij zeide mij, dat ik jong was... dat ik mooi was... O, Madonna, o,
Madonna: ik kón het niet helpen! Ik had hem zoo lief, ik heb hem zoo lief, ook al
was hij, ook al is hij mijn knecht! Ook al is hij mijn knecht, ik aanbid hem! Ik ben zijn
vrouw en zijn ding en zijn alles en hij trapt mij en hij kust mij! En nu... nu... om gehéel
meester te zijn, meester over ons allen, heer op onze bezitting, erfgenaam van óns
geld... nu wil hij Emilia huwen, mijn kind, MIJN kind... en hij heeft haar aan mijn
moeder ten huwelijk gevraagd... hij, dien IK liefheb... MIJN dochter!
Zij schreeuwde het uit en greep met beide volle handen in het losse haar.
- Help mij, signore Orlando! riep zij uit. Help mij, signora Elettra! Verhindert,
verhindert die afschuwelijkheid! Of ik dood mij, aan uw voeten dood ik mij!
-----------------------------------Buiten, tragiesch, loeide de storm op, en de zee hoorde ik bruischen...
De vrouw, aan Elettra's voeten, was in een zenuwtoeval neêr gestort.
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Zij kromp over den grond, zij wrong de handen...
En van ter zijde, langs mijn hoogen, diepen stoel, zág ik de Smart, zag ik de
lillende Smart...
Want ik zag de Smart in de oogen, in de sombere, donkere, tragiesch lijdende
oogen...
Plotseling, met een schok, staakte de vrouw haar gejammer.
Stil, plotseling, staarde zij mij aan...
Ik wendde mijn oogen af, maar zij had mij gezien, herkend...
Zij had den Vreemde herkend, den Vreemdeling, den buitenlandschen vriend
harer vrienden...
De Vreemde had haar gestaard in hare oogen, en in hare smart...
Ik zag, dat zij op rees, plotseling kalm.
- Vergeef mij! zeide zij tot Elettra. Ik had vergeten, dat u bezoek had, ik ga weg.
Vergeef mij, verontschuldig mij: ik dánk u... voor uw vriendelijke woorden.
- Mijn vriend kent bijna geen Italiaansch, loog Orlando: hij heeft niet verstaan wat
u zeide...
- En u moet van nacht bij ons blijven, drong Elettra aan. Het is noodweêr... U moet
van nacht bij ons blijven, en rustig pogen te zijn... Morgen ochtend rijdt Vico u in het
karretje dan wel terug...
- Ik ben uit huis geloopen, zonder te weten, eigenlijk, sprak de vrouw mat. Ik wilde
naar u toe... en dan... dan wég... naar Florence, naar mijn nicht... Maar...
Plotseling verwrong haar geheele gezicht. Zij kromp hare handen samen, en
slaakte een radelooze gil...
- Spartaco! O, Spartaco!! gilde zij. Ik kán niet! Ik kan niet weg! Ik kan niet alles
verlaten... het huis en hém, hém!! Ik kan niet! Ik kan niet! Heb medelijden! Heb
medelijden!!
Toen voerde Elettra haar weg, naar een kamer, en ik hoorde orders geven om
spoedig een bed op te maken...
Het was een vreeslijke nacht: de storm loeide, en door het gehéele huis klonk
weêr die kreet als van een krankzinnige: - Heb medelijden!!
Mijn vriend was mij genaderd.
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- Arme vrouw, zeide hij.
- Arme vrouw, herhaalde ik. Orlando, ik zal toch niet kunnen slapen... omdat ik
die verschrikkelijke smart heb gezien! Laat ons naar buiten gaan, in den storm...
Wij gingen, in lange mantels, onze petten over de ooren. De cypressen zwiepten
onder den razenden, blazenden wind. Ginds zag ik de zee: zij was als opgegierd
onder den vlaag van een immensen hartstocht: een goddelijke hartstocht van
godensmart en godenwoede...
Maar in het landhuis, dat in de nacht en in den storm en de waaiende duisternis,
trots zijn vier torens, klein werd, een kleine stulp, een kleine toevlucht voor
menschelijkheid, kromp over een haastig bereide sponde de Smart, de Smart niet
van een god, maar van een ménsch, en het was mij of ik, trots de orkaan, die ons
woei in het gezicht, weêr den kreet hoorde:
- Heb medelijden!!
-----------------------------------Het was eenjaar daarna.
Ik logeerde bij mijne vrienden sedert enkele dagen, en het was op een heerlijke,
transparante, zonnige Septembermorgen, dat ik met Orlando in de automobiel naar
Siena zoû gaan, en verder, naar Monte-Oliveto-Maggiore.
Vico, de kleine chauffeur, zat achter, terwijl mijn vriend stuurde. Wij gleden langs
den witstoffigen weg, en naderden een kleine, door muren omgeven bezitting: een
hoeve-achtig landhuis met arkaden en boogramen, een gedoente van stallen en
schuren, proper en blinkend gekalkt, met er tusschen de blondheden van hooiberg
bij hooiberg. Er bloeiden late rozen om het huis, en over de muren hingen dikke
rozentrossen. Wij reden, om de stof, zeer langzaam, en ik zag door de open poort
naar binnen, in den hof. Ik zag even tusschen de rozen een zonnig vizioen van
huisgezin: over een balkon, onder een arkade, hing een oude vrouw, het haar met
een bonte doek bedekt, een bonte doek om de schouders. Zij scheen mij een
welgestelde boerin. In den hof zat een jonge vrouw, mooi, rozig blank, met zwart
langs de slapen weg gol-
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vend haar, en zij geleek een Madonna, omdat zij een bijna naakt kindje, rozig in
kort hemdje, op hield in beide handen. Haar boezem, waaraan zij zeker zoo even
het kindje gelegd had, zwol uit haar hemd, en glànsde; zij had over de schouders
een doek, donkergeel, en haar rok was donkerblauw, en de kleuren van heur haar,
haar vleesch en de bonte wol waren in de zon, tusschen de teedere zachtheid der
rozen, van de zelfde verblindende rijkdom, weelderig, harmoniesch voltintig, als
Rafaël ze moet hebben gezien, vóor hij de Moeder schilderde met het Kind. Zij
lachte luid en gelukkig tegen haar kindje, en de oude vrouw, boven, glimlachte neêr
op de moedergroep, wel tevreden...
Maar voor de jonge vrouw stond een man. Hij trof mij door niets; hij was niet groot
en niet klein; hij was donker zoo als alle mannen dàar zijn; hij had breede schouders
in zijn bonte hemd, de bretellen over de schouders gesnoerd, en de mouwen
opgestroopt, toonde hij zijn stevige, bruine armen, terwijl zijn handen rustten op het
handvat van een spade, gestoken in den grond. Zijn houding was die van een even
rustenden en naar zijn kind glimlachenden werkman, maar hij had iets, dat niet van
een boer was, en niet van een werkman; hij had iets, dat was van een heer en van
een meester, van een bezitter, al scheen hij de spâ te hanteeren.
Toen wij langzaam voorbij reden, riep de jonge vrouw luid:
- Ecco il signore Orlando!!
En zij leerde het kindje te wuifbewegen, ten groet, met het nog onhandige knuistje,
dat de vingertjes open maakte en weêr dicht. De man groette, door zijn grooten,
vilten hoed af te zwieren, met sierlijkheid en met een zeker gemak, niet zoo als een
boer een heer groet...
Wij waren de Pietra-Rossa voorbij. Orlando zweeg, zijn oogen vol aandacht, beide
handen ten stuur, omdat een lange rij witte en grauwe, heel breed uitgehoornde,
buffels voorbij kwam; oud-testamentiesch, prachtig, geleid ter veemarkt door
prachtige, rooverachtige boeren, maar boeren, die groetten, trots hun flambards,
lange mantels en donkere snorren, met nederigheid, bijna met slaafschheid den
heer van de Quattro-Torre, geheel
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anders dan de man daar ginds had gegroet...
- Was dat Spartaco? vroeg ik.
- Ja... zeide Orlando.
- En? vroeg ik verder. Is hij dan toch getrouwd... met Emilia??
- Ja... zeker! zeide mijn vriend, oplettende, om de buffels, wier lange rij eindeloos
scheen. Wist je niet? Hebben we het je dan niet verteld?
- Neen... zeide ik.
Hij zweeg, om de buffels. Toen de lange rij groetende boeren, als roovers, de
lange rij bijbelsche buffelen voorbij waren, en de automobiel sneller, wit stof
opwolkende achter ons, ophupte en voortgleed... herhaalde Orlando:
- Hebben we je het dan niet verteld. Zij... de signora Bona... poverina...
- Wat??
- Ze heeft zich verdronken... in zee... Drie maanden daarna zijn Emilia en
Spartaco... getrouwd. De grootmoeder woû het... ze schijnen gelukkig...
Wij snelden voort, Siena te gemoet. Mijn vriend sprak niet meer, aandachtig om
bocht bij bocht van den weg. De heuvelen gierden ter zij van ons weg. Ik staarde
vóor mij. Ik zàg weêr de vrouw, ik zag hare oogen, als van een spook, ik zag weer
de Smart in de oogen, ik zag de gemartelde Smart in de verschrikte, puilende oogen,
die den Vreemdeling herkenden...
En terwijl ik zweeg, en mijn vriend, aandachtig, zweeg, voelde ik om die mij
vreemde vrouw het medelijden, waarom zij gesmeekt had op dien tragieschen
stormnacht, opgolven uit mijn hart naar mijn keel...
En vulden zich de, den wittigen weg overstarende, oogen van den Vreemdeling,
die háre Smart had gezién, vol tranen, tranen om háar leed, en tranen om hùn wreed
geluk...
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Het verbeelde leven
Ditmaal wil ik u een sentimenteele legende vertellen, de legende van den man, die
het verbeelde leven leidde...
Het was op een zomeravond te Nice, dat ik zijn kennis maakte. Hij kwam naast
mij zitten, op een bank van de Promenade des Anglais, terwijl ik naar de meerkalme
zee zat te staren, die als zilvermoiré was in de geheel volle maan. Naar Antibes toe
spikkelden de lantarens weg, en achter ons, in denjardin Public, klonk de muziek.
Op alle banken zaten starende droomers, of strengelden verliefde paren. Ik gleed
even een blik naar wien op mijn bank den anderen leêgen hoek in nam. Hij zag er
uit als een vagebond, met een gescheurden broek, waar zijn knie door stak en met
platgeloopen touwen pantoffels aan: espadrille's zoo als men hier zegt. Ik vond zijn
nabuurschap niet aangenaam en bedacht over enkele minuten op te staan - niet àl
te vlug, om hem niet te beleedigen. Toen was het, dat hij tot mij zeide:
- Ik weet wie u is, meneer. U is een dichter. U is een Russisch dichter.
Ik zag hem aan en zijn glimlach was zoo sympathiek om zijn ouden, tandeloozen
mond, dat ik niet op stond. Ik liet hem in de dwaling wat mijn nationaliteit betrof en
antwoordde alleen:
- Ja, ik ben schrijver. Ik ben romancier. Kent u mij?
- Ja, ik weet, dat u dichter is, verbeterde hij mij. En hij voegde er bij, met een heel
zachte, zangerige stem:
- Ik ben óok dichter.
Ik zag het al aan komen: een verhaal van misère, een mislukt
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genie, vragen om bijstand, en ik zoû hem twee francs misschien geven. Maar toch
geïnteresseerd - omdat iedere vreemde in den hoek van een bank mij interesseert,
- nam ik hem nauwkeuriger op en zag hem als een man van bij de zestig, misschien,
met een nóg jongeren blik, in diep zwarte, wat holle oogen, en vooral met dien
glimlach, allerinnemendst, om een teederen mond. En zijn handen waren, hoewel
verbrand, heel fijn, en geaderd: niet de handen van een werkman of een bedelaar:
zijn handen waren die van een ouden dichter.
- Zoo? antwoordde ik vriendelijk. Schrijft u ook?
- Neen, zeide hij en glimlachte steeds. Ik schrijf nooit, ik heb geen vers geschreven,
en ik zoû ook geen vers kunnen schrijven en zelfs geen regel proza. Maar toch ben
ik dichter. Dat voel ik. Omdat ik leef met mijn verbeelding.
Ik zag hem aan, zeide niets, beleefd op mijn hoede, instinktmatig een beetje bang
voor geesteskranken.
- Ik leef met mijn verbeelding, herhaalde hij.
En hij glimlachte en keek mij in de oogen, met veel sympathie, als of hij zeker
was, dat ik begrijpen zoû.
Ik voelde mij heel dom, en wist niet goed wat te antwoorden. Het liefst was ik op
gestaan, had een ander bankje gezocht, om te staren naar de heerlijke, maanlicht
gewaterde zee, maar daar ik ongaarne iemand verdriet doe, bleef ik zitten en zag
hem alleen vriendelijk aan, met een lachje, of ik wèl begreep. - Men is heel gelukkig,
als men dat kan, ging hij voort. En ik bèn ook gelukkig.
Ik zeide nòg niets, wist niets te zeggen, een beetje gegêneerd, en ik keek maar
vriendelijk, bang hem te kwetsen met een woord, met een blik.
- Ik bèn gelukkig, herhaalde hij.
Ik zweeg.
- Dat zijn er niet velen, ging hij voort, overredend, als verdedigde hij zijne zaak.
Maar ik, ik ben het. U begrijpt dat misschien niet dadelijk. Maar dat komt, omdat u
alleen mij ziet als ik ben - voor u, en voor de anderen - maar niet, zoo als ik ben
voor mij, zoo als
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ik ben in mijn verbeelding, en die is mij de eenige werkelijkheid. Als ik schilder was,
kon ik u mijn portret schilderen. Ik ben ook niet arm: hoewel ik niet schátrijk ben,
ben ik toch zeer vermogend. Ik ben niet veel minder gekleed dan u. En ik heb een
onschatbare saffier aan mijn pink, dat is een souvenir van een vriend.
Hij toonde mij de ringlooze pink van zijn dichterhand en bewoog die, als liet hij,
in het licht van de volle maan, een edelsteen flonkeren.
- Ik bewoon een kleine, maar heel mooie villa, bij St. Silvestre, ging hij voort; en
ik bewoon die villa niet alleen...
Hij zweeg even.
- Ik leef daar samen met de mooiste vrouw, die er bestaat...
Ondanks mijn wensch hem niet te kwetsen, vroeg ik, even ironiesch:
- Zijn die villa en die vrouw even reëel, als de saffier aan uw pink?
Hij werd niet boos, haalde licht even de schouders op.
- Wat is reëel? vroeg hij. Waarom is mijn verbeelding niet reëel? Ik zeg u, ik ben
dichter, en leef met mijn verbeelding. Probeer mij even te begrijpen. Ik verbéeld mij
niet het een of ander: neen, ik leef met mijn verbeelding. Ik leef niet anders. Er
bestaat voor mij niet anders dan dat verbeelde leven. Die villa, ze bestaat, want ik
kan haar u geheel beschrijven, u zeggen hoe ze gemeubeleerd is. Ik hoû van
bibelots, en de salon is vol bibelots; kostbare dingen. En u moet niet denken, dat
mijn verbeelding die villa nu zóo ziet en dan weêr anders. Neen, mijn verbeelding
ziet die villa altijd de zelfde. Daarom is ze reëel voor mij. Bestaat ze voor mij. Ik kan
toch niet aan nemen, dat de mansarde, die ik in de Vieille-ville voor een week heb
bewoond, reëel is? Of mijn schuilplaats des nachts onder den boog van een brug?
Die verschillende verblijfplaatsen wisselen telkens, en zijn daarom voor mij niet
meer dan vage fantasmen, terwijl mijn villa bij St. Silvestre, en mijn kleine, maar
exquize verzameling bibelots - ook al bestaat dat alles alleen in mijn verbeelding reëel voor mij zijn, zichtbaar en tastbaar in mijn verbeelding, en daarom voor mij
bestaan. Wat kan het mij schelen of u ze niet ziet, en dus twijfelt? De saffier aan
mijn
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pink? Maar hij schittert, voor mij, in dit maanlicht! Mijn villa? Ze is zomers koel, en
's winters warm en zonnig! Mijn vrouw...?
Hij schoof dichter naar mij toe, en ik dorst niet terug deinzen, bang hem te kwetsen.
- Zij is slank en blond, en draagt meestal wit, dat valt in plooien om haar heen. U
zoû haar misschien niet mooi vinden, maar zij is meer dan mooi. Hare oogen zijn
als goud, en onder mijn kussen stralen ze als die van een odaliske. Het geluk, dat
ik in hare armen smaak, is met niets te vergelijken. Haar liefde vervoert mij in een
voort durende extaze. Het is bijna te veel voor een mensch. Er is alleen dit
vreeslijke...
Hij hield even op.
- Wàt? vroeg ik geïnteresseerd.
- Dat ze mij ontrouw is. Dat zij mij telkens en telkens bedriegt.
- Dat ze u bedriegt? herhaalde ik verbaasd. Maar u heeft het toch geheel in uw
hand, of liever in uw verbeelding, u niet te laten bedriegen door haar?
Meêlijdend zag hij mij aan.
- U begrijpt niet wat léven is met de verbeelding. U denkt, dat men zich - als men
leeft met de verbeelding - kan verbeelden al wat men wil en hoe men wil. U dwaalt.
Onze verbeelding is onderhevig aan haar eigen noodlot. Ik kan mij alleen verbeelden
de fatale werkelijkheid van mijn verbeelding. En die is, na dat ik die vrouw in mijn
verbeelding heb geschapen en op geroepen, dat ze mij bedriegt. Altijd, altijd door.
Met iedereen. Met iederen voorbijganger. O, u weet niet hoe ik lijd! Welke man ook
voorbij gaat - een heer, een werkman, oud, jong, arm, rijk - zij tikt hem binnen en
bedriegt mij met hem. Maak ik haar daarna een scène, dan ontkent ze, dan liegt ze,
verzint vlug een onmogelijk verhaal, begoochelt me, omtoovert me, slaat haar armen
om mij heen en ik ben weêr haar slaaf! U weet niet tusschen welke uitersten mijn
leven hangt! Ik word geslingerd tusschen de vervoerendste extazes en de diepste
wanhoop. Ik weét, dat ze mij bedriegt; ik weet, dat haar ziel vuil is als modder... en
zoodra ze met mij alleen is, heel alleen, in onze mooie, gele damasten,
gouddommelige slaap-
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kamer, en ze windt hare armen om mij heen, kan ik geen verwijt meer vinden en is
zij als een tooveres. Zij heeft mij behekst. Zij heft mij in den hemel en slingert mij in
de hel. En toch, niettegenstaande mijn vreeslijke smarten... zoû ik mijn hemelsche
vervoeringen niet missen willen. Want géen vrouw - en ik kén ze, meneer, de
vrouwen - heeft mij gegeven wat zij mij gegeven heeft. Het paradijs op aarde. Den
hemel op de wereld. De wellust van ziel en zinnen samen. Dat duurt éen oogenblik,
iederen dag, iederen nacht. Maar de andere uren zijn vertwijfeling. O, u, die niet
leeft met uw verbeelding, u, die leeft alleen uw bleeke, iederendaagsche
werkelijkheidsleven, met uw vrienden en verwanten van vleesch en bloed, u kan
zelfs niet benàderen wat ik geniet, wat ik lijd!
Zijn holle oogen zwommen in dronkenschap en zijn lange dichtervingers wrongen
zich. Naast mij op de bank, kreunde hij zachtjes, van zalige herinnering en van
smartelijkheid samen misschien.
Toen zeide hij mij, koortsig, vertrouwelijk:
- Er is maar éen middel. Háar ontrouw zijn op mijn beurt. Vrouwen, andere vrouwen
om mij verzamelen, allerlei andere vrouwen... Een orgie. Maar, het is zóo moeilijk...
want zij, zij overheerscht alle anderen! Zij sluipt binnen als een niet te weêrhouden
schim. Door de dichte deuren sluipt zij binnen. En wil ik die andere vrouwen
omhelzen, dan glijdt zij tusschen mij en haar, en ik omhels haar, háar altijd weêr.
Toch... toch wil ik van avond - want ik lijd te veel! - probeeren in een orgie te vergeten.
Een feestmaal wil ik bestellen, en vrouwen, vrouwen, vrouwen! Alleen...
Hij tastte in den zak van zijn versleten jas, geknoopt over een vuil hemd zonder
boord, en zeide:
- Het zal moeilijk van avond gaan, want, toen ik mij verkleed heb om mijn smoking
aan te doen, heb ik mijn portefeuille vergeten, en een paar duizend francs zijn wel
noodig.
- Als het alleen dàt is, zei ik nonchalant; kan ik u misschien helpen. Ik geloof ook,
dat u zich verstrooien moet, om ten minste
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voor van avond aan een fijn souper bij Ernest en met een andere maîtresse die
tooveres te vergeten. Maar geld is noodig, veel geld zelfs. Laat mij u dus vijfduizend
francs leenen. Een volgenden avond geeft u mij die wel terug.
Toen zocht ik in mijn zak een écu en bood hem dien aan.
Hij aarzelde slechts een oogenblik. Hij nam het vijffrancstuk aan, en zei ontroerd:
- Dank u, meneer. U is niet als de bende. Verstompt en dom. U zoû, als u zich
oefende, kunnen leven met uw verbeelding. En geloof mij, dat is veel intenser dan
te leven als iedereen leeft, van werkelijken dag op werkelijken dag, met kleurlooze
dingen en menschen. U geeft mij... een écu. Neen... u leent mij vijfduizend francs!
Dat u dit heeft kunnen doen, is de eerste stap op de hemelsche paden, maar ook
de eerste naar de helsche afgronden. Heb echter nooit berouw, noch als uw
verbeelding den hemel, noch als zij u de hel weet te openen! Al die andere menschen
- hij wees in het rond op de voorbijgangers, die slenterden langs de muziek - leven
niet...
Hij glimlachte met minachting, oprijzende...
- Alleen WIJ leven, meneer: wij, dichters...!
Hij straalde van trots. Hij groette even met zijn gedeukte hoedje en ik zag, dat
zijn haar spierwit was. Toen verwijderde hij zich langs de maanlicht-gewaterde zee:
een strompelende oude gebogen man, maar in een zilveren apotheoze...
De sentimenteele legenden zijn zeldzaam aan de Blauwe Kust...
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Van een millioen, dat Rockfeller zoû kunnen verliezen
Ik had u bijna gezonden een Legende van de Grauwe Kust, want waarom de goede
God ons zóo straft, als hij doet, weet ik niet, mij van géene zonde bewust, maar wél
weet ik, dat het iederen dag regent en regent, en dat er aan Nice's hemel geen
stukje azuur is te zien, zoo groot als mijn zakdoek zelfs, en mijn zakdoeken zijn vrij
klein, daar ik niet van een prop in mijn zak hoû of in mijn manchet. Maar als ik u had
gezonden een Legende van de Grauwe Kust, waren alle journalisten, hôteliers,
winkeliers, en weet ik wie nog al meer, in Nice, mijn ramen komen in smijten: àllen
degenen, die belang hebben bij het azuur van Nice en er van leven gedurende den
blauwen winter, en mét het azuur ook den zonneschijn willen verkoopen: een stukje
azuur voor item zoo veel, en een straaltje zon voor item zoo veel. Zij zouden àllen
gekomen zijn en geen raam van mijn villa zoû zijn heel gebleven, want, ziet ge,
officieel is het hier altijd mooi weêr, regent het hier nooit, is de lucht altijd blauw en
de zon altijd goud, zijn de straten nooit modderpoelen, zijn zeemist en regendamp
hier onbekend, en daar ik indirect ook wel belang heb bij het azuur en de zon van
Nice, zoo wel voor mijn eigen gezondheid als voor die mijner huisgenooten en
gasten, stem ik meê in hun koor, en verzeker ik u met hen mede, dat aardbevingen
hier, bij voorbeeld, geheel onbekend zijn, en dat àls zij sporadiesch voorkomen, het
ons niet verhindert op gewonen tijd naar bed te gaan. U dus overtuigd hebbende
van het eeuwige azuur en de eeuwige gouden zon van Nice en van de permanente
immobiliteit harer gronden, zoû het
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mij verder aangenaam zijn u mede te deelen, dat er eens een week was, kort
geleden, een geheele week, gedurende welke wij onze neuzen niet buiten de deur
staken,... omdat het stórtregende gedurende zeven dagen, als het niet motregende,
terwijl de palm-boomen van mijn weinige bunders grond tellenden voortuin niet te
zien waren door een dikken waternevel. Ik herhaal, dat ik niet weet, waarom de
goede God ons zóo strafte, gedurende zeven dagen, maar dat ik ben overtuigd, dat
er een hemelsche straf neêr gedaald was over deze stad, die zeker overrijk moet
zijn aan verderf. In allen gevalle overleefden wij de tuchtiging van den hemel, en
terwijl Helios boudeerde, staken wij, zonder al te veel te brommen, om drie uur den
vollen brand in de electriciteit, in het houtvuur, en onder het theewater, zonden een
dapperen vazal uit om, trots de ongenade der elementen, véle koeken en taarten
te halen, en bleven knus bij elkander in grooten cirkel, in gemakkelijke stoelen,
elkander verhalen doen en problemen stellen. Ook zonder den ondeugenden geest
van Boccaccio, en zonder dat een groep moderne menschen, die elkander verhalen
doen, dadelijk een Decamerone in het leven roept, kunnen persoonlijke voorvallen,
niet al te waar verteld, heel genoegelijk den middag korten, terwijl het
problemen-stellen best te rekenen is bij de onschuldige spelletjes, zoo als daar zijn:
een vingerhoed zichtbaar plaatsen en doen zoeken, of laten raden, door ja en neen
te laten antwoorden, de verlorene armen van de Venus van Milo, of de politieke
gestalte, die Europa zoû hebben aan genomen in het begin der negentiende eeuw,
indien de Fransche Revolutie niet had plaats gevonden. Terwijl wij dus, om drie uur
's middags, met gordijnen gezellig dicht, bij vlammend houtvuur, geurige Russische
thee zaten te lebberen en taartjes te snoepen, vól room en gelei, stelde ik het
volgende probleem voor, mijn gasten verzoekende het, na een pooze nadenkens,
met luide stem op te lossen volgens hun allereerlijkste bevindingen:
- Neem aan, dorst ik voor stellen; dat Rockfeller, dien gij allen bij naam en bij faam
kent, op een plaats, die hij zich niet meer herinneren kàn, maar waar hij geheel
alléen samen treft met U,
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die hij niet kent en niet ziet, uit zijn vestjeszak, waar hij steeds eenige millioenen
heeft, zoo als wij enkel luttel klein zilvergeld, éen millioen laat slippen en verliest...
Hij merkt dat verlies niet, even min als gijzelve het zoudt bespeuren, zoo ge op
eenzame plaats een oogenblik met een onbekenden vreemdeling samen en dadelijk
weêr van hem verwijderd, een zilverstukje van 50 centimes verloort... Maaktet ge
later uw kas op, dan zoudt ge een tekort vinden van 50 centimes en, ik vermoed,
onder uw post ‘diversen’ 50 centimes boeken, zonder meer over uw verlies na te
denken. Zóo zoû ook Rockfeller, die in zijn vestjeszak zoo veel millioenen heeft als
wij stukjes van 50 centimes, onder zijn post ‘diversen’, éen millioen boeken, en niet
meer na denken over zoo een luttel verlies. Neem dus aan, dat Rockfeller, die ù
niet kent, u nauwlijks heeft gezien, en dag noch uur noch plaats zich herinnert,
waarop het millioen hem uit zijn vestjeszak is geslipt, ja, zelfs niet héel zeker is of
hij zes millioen of zeven millioen, aan klein geld, van te voren gegleden had in zijn
vestjeszakje - neem dus aan, dat Rockfeller, wil ik herhalen, zijn millioen verliest
aan ùw voeten, en gij zéker zijt, dat noch hij, noch wie ook, en vooral geen man van
de wet en het gezag, ooit zullen kunnen weten, dat het millioen, het luttele millioen,
verloren is aan uw voeten... En laat mij u dàn het mefistofelische probleem stellen,
o vrienden, àlle deze omstandigheden zoo éenmaal aan genomen en onwrikbaar
vast gesteld: Wat zoudt gij doen met Rockfellers millioen?
Het was mijn oom, die het allereerst antwoordde, zelfs vóor een ander gelegenheid
had te spreken.
- Beste kerel! riep mijn oom, licht verontwaardigd. Ik begrijp niet, dat je het
probleem stellen kùnt! Natuurlijk zoû iedereen van ons het millioen dadelijk aan
Rockfeller hebben terug gebracht!
- Dat is nu juist, oom, antwoordde ik eerbiedig; iets, waarvan ik nu niet zoo heel
overtuigd ben. Ik ben zeker overtuigd, dat u het gedaan zoû hebben, omdat u,
hoewel niet schatrijk, opgevoed is in de meest conventioneele ideeën van eerlijkheid
en u zelfs niet - uw vlug antwoord is er een bewijs van - éene seconde zoû hebben
bedacht. Ik zoû gaarne nu de ideeën willen weten van de anderen.
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- Ik, beste neef, zei zalvend mijn tante - zuster van mijn oom, en bijna zoo rijk in
millioenen als Rockfeller in milliarden - zoû mij heusch, net als oom, geen oogenblik
hebben bedacht, en het millioen oogenblikkelijk aan Rockfeller terug hebben doen
bezorgen.
- Zoo spreekt u, tante, zeide ik; omdat éen millioen meer of minder voor u weinig
telt, al telt het voor u ook meer dan voor Rockfeller, maar het is heel goed te
begrijpen, dat u, rijk aan millioenen, uw geweten niet bezwaren zoudt willen met de
toeëigening van iets, dat ge absoluut niet noodig hebt.
Toen zeide een bevallige Engelsche, jeugdige weduwe, blond als Ofelia:
- Wat mij betreft; ik zoû het millioen aan Rockfeller hebben terug gebracht, maar
vóor ik het hem ter hand stelde, hem den stand mijner zaken hebben bloot gelegd
en hem gezegd, dat ik zoo wel bij mijn naaister als bij mijn modiste, bij mijn lingère
als bij mijn juwelier heel groote rekeningen heb, die ik heusch niet weet hoe ooit te
betalen. Ik zoû Rockfeller hebben doen inzien, hoe hard het leven is voor een
elegante vrouw zonder millioenen, en ik beken, dat ik hem gesuggereerd zoû hebben
mij zijn stukje van 50 centimes, ik meen zijn millioen - dollars, niet waar? - te laten.
- Dit is al een modernere opvatting, antwoordde ik; dan die van oom - tante's
opvatting vind ik, vol neeflijken eerbied gezegd - geheel en al zonder belang...
- Ik, viel mij in de reden een Duitsche vriend, die theosoof is, occultist, dichter en
Esperantist; zoû het millioen heelemaal niet hebben opgevat; ik zoû het eenvoudig
hebben laten liggen, waar het lag, omdat ik heel bijgeloovig ben, en noóit iets van
waarde opvat, zoo ik het vind, overtuigd, dat gevonden en opgevatte zaken van
waarde mij ongeluk zouden aan brengen. En zeer zeker zoû ik, eerder dan een van
u allen, het millioen voor mijn voeten hebben gevonden, want ik heb al gevonden
zonder er iets van op te vatten, een robijnen ring, de gouden maliënbeurs van een
dame, stijf van bankbiljetten, die er door heen schemerden, en het
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loterijbiljet der Tuberculeuze Kinderen: ik heb er het nummer van op geschreven,
zonder het biljet aan te raken, en twee maanden daarna viel aan dàt nummer het
tuberculeuze millioen ten deel.
- Je opvatting, die geen op-vatting zoû zijn, antwoordde ik; zoû meer voorzichtig
zijn dan praktiesch...
- Wat mij betreft, zei, praktiesch en flegmatiek, mijn Italiaansche vriend; ik heb
even willen na denken, maar weet nu wat ik zoû doen. Ik zoû het millioen... zonder
gewetenswroeging behouden, overtuigd, dat dit de wil der Voorzienigheid was, die
door een complex van omstandigheden mij dwong het millioen te naasten. Want
ikzelf zoû er véel menschen allerlei pleizier van kunnen laten hebben - menschen,
die van Rockfeller, hoe genereus hij moge zijn - geen soldo te wachten hebben,
omdat hij hen eenvoudig niet kent en niet weet, dat zij bestaan - en daarna zoû ik
er zelf ook veel pleizier van hebben en nuttigs meê kunnen doen, het geen ik niet
zoû hebben indien ik Rockfeller zijn millioen terug bracht, want een belooning zoû
ik weigeren, ten zij die uit het héele millioen bestond.
- En Rockfeller, bespiegelde ik; zoû zeer zeker, zóo je hem zijn millioen terug
bracht, vóor hij je bedankte, zich laten ontvallen: ‘Maar beste meneer, het was
heusch niet de moeite waard’; óf: ‘weet u wel zéker, dat ik het ben, die dat millioentje
verloren heeft, of was het soms Pierpont Morgan...?’ En dat zoû toch een antwoord
geweest zijn, dat je niet aangenaam had gestemd, en je had doen denken: idioot,
die ik ben...!
- Maar, vroeg, na gewettigde verontwaardiging, mijn conventioneel-eerlijke oom;
wat zoû jij nu, neef, die het probleem hebt gesteld, gedaan hebben met Rockfellers
millioen??
- Beste oom, antwoordde ik; ik antwoord het laatste en heb dus den meesten tijd
gehad na te denken over wat ik zoû doen met Rockfellers millioen, zoo het pardoes
voor mijn voeten slipte, in de eenmaal onwrikbaar vast gestelde omstandigheden.
Ik zoû dus gedaan hebben wat wij allen hadden gedaan, behalve tante en u, wien
ik mijn compliment maak, zoo wij allen even veel tijd tot
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nadenken hadden gehad. Hoor dus goed:
Ik zoû het millioen hebben opgevat, want ik ben niet bijgeloovig, en ik zoû het op
veilige plaats hebben bewaard gedurende drie jaren lang, zonder mij om de
rentederving, die kolossaal zoû zijn, te bekommeren. Indien Rockfeller, noch wie
ook, van wet of gezag, in dien tijd er achter gekomen was, dat ik het millioen had
genaast, zoû ik er, zonder scrupules, eerst, voor mij en die mij lief zijn, kasteelen,
automobielen, juweelen en allerlei mooie kunstvoorwerpen van hebben gekocht,
zonder te vergeten in voegzame mate een algemeene milde liefdadigheid uit te
oefenen. Ik zoû, bij voorbeeld, mijn armen ouden krantenbrenger, voor wien ik veel
sympathie heb, er minstens tienduizend dollar van geven... Wel, ik geloof, dat het
millioen heel gauw tusschen mijn milde vingers gesmolten zoû zijn... na die verloopen
drie jaren. Maar daarna zoû ik, in mijn testament, hoewel het mij spijten zoû,
Rockfeller benoemen tot mijn universeele erfgenaam, uit een gevoel van
rechtvaardigheid en wensch tot herstelling des evenwichts... echter met deze
clausule: dat ik Rockfeller in overweging zoû geven de, zeker weinig beduidende,
erfenis, die hem toekwam volgens mijn testament, te laten aan... tante, omdat zij
de rijkste mijner bloedverwanten is, en altijd mij heeft verzekerd, dat ik alle hare
millioenen erven zal: de eene beleefdheid is de andere waard.
- Maar, zeide tante; als ik gestorven was vóor jou, zoo dat jij minstens toch wel
een paar millioen van mij zoû hebben geörven (het was het verleden-deelwoord,
dat mijn goede tante, rijk in geld maar arm in spraakkunst, gebruikte); wat zoû jij
dan hebben gevraagd aan Rockfeller??
- Dan, tante, antwoordde ik; zoû ik zoo treurig geweest zijn om uw verlies, dat ik
mijn testament zoû hebben vernietigd, ten nadeele van Rockfeller, en àl zijn geld
zoû hebben benuttigd om een mauzoleum voor u te stichten... het geen ik toch
onmogelijk, kiesheidswege, had kunnen doen van uw eigen geld...
De vlammen in den haard dansten vroolijk op, als of zij pret hadden in onze
bespiegelingen, die even goud waren als zij geel;
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en terwijl buiten, tegen de ramen, stortregens neêrkletterden over de Grauwe Kust,
schudde alleen mijn eerlijke oom het hoofd over onze verregaande immoraliteit, en
gemis aan conventioneel eerlijke principe's, maar glimlachte tante wel tevreden...
En zeide de Duitsche theosoof:
- Eigenlijk weet ik toch niet... of ik het millioen - een millioen is verleidelijker dan
een ring, een beurs, en een loterijbiljet - niet zoû hebben opgevat...
- En er grammaires voor het Esperanto van laten drukken!!! voltooide ik vol
minachting.
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Over der menschheid kinderlijkheid
Dit is weder een Legende van de Grauwe Kust, o geduldige lezer, maar de Grauwe
Kust is soms niet zonder charme! Want er is wel een bekoring in om als de
stortvloeden des hemels àl ons azuur doen verschieten en versomberen tot loodgrijs,
rustig in diepe stoelen gedoken te blijven rondom hel opvlammend houtvuur, met
zorg gebouwd blok op blok, Orlando, Jan en ik - terwijl in het boudoir naast ons de
dames gewichtige vragen behandelen, mode-journalen bestudeeren, en zich afvragen
of dezen zomer waarlijk de japonnen nog héel nauw onder de knieën blijven...
Orlando, steeds zwijgzaam, maar glimlachend tevreden, en ik behandelen zelfs
zulke gewichtige vragen niet, hoewel het mij tòch interesseert, of wij voor onze
zomerjasjes spleten achter hebben zullen, en, zoo ja, van hoe veel centimeter lang...
tot het plotseling Jan is, die met zijn bezadigde, gelijkmatige stem mij in deze
overpeinzing doet opschrikken, en oreert:
- Ja, de mensch is héel kinderlijk... (Hij schijnt dit al te hebben beweerd, maar ik
had het niet gehoord, omdat ik dacht over onze zomermodes...) De mensch is heel
kinderlijk... herhaalt Jan, starende in het door mij met zorg gebouwde blokkenvuur.
De geheele samenstelling der wereld is kinderlijk; onze aspiratie's zijn kinderlijk...
- Versta je, Orlando? zeg ik, bezorgd om mijn Italiaanschen vriend, maar Orlando
beweert, dat hij Jans Hollandsch heel goed verstaat...
- Alles wat wij doen en bedenken is kinderlijk, oreert Jan bezadigd voort. Het is
kinderlijk de wereld nog in rijken te verdeelen,
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en boven ieder rijk een koning of keizer te zetten of zelfs een prezident; en het is
kinderlijk naar de kerk te gaan, om God te looven en te danken, en het is kinderlijk
aan politiek te doen, kinderlijk om de Noordpool te willen vinden, en kinderlijk romans
te schrijven...
- Ik schrijf geen romans meer, zeg ik bedeesd, omdat Jan alles zoo kinderlijk
vindt, maar toch zonder veel hoop, dat hij mij niet kinderlijk vinden zal, ook al schrijf
ik geen romans meer. Ik schrijf geen romans meer, maar feuilletons in Het
Vaderland...
- Dat is nog véel kinderlijker dan romans te schrijven, oreert, heel streng, mijn
vriend Jan. Het is heel kinderlijk van je te denken, dat jou praatjes over jezelven,
over je vriend Orlando en mij de lezers van Het Vaderland zouden boeien. Toch...
ik weet het niet. Een roman is misschien nog kinderlijker. Alle kunst - om nu niet
over politiek en godsdienst te spreken - alle kunst is heel kinderlijk. Te denken, dat
je iets menschelijks doet - in tegenstelling van kinderlijk - als je op een vierkant stuk
doek of papier met meer of mindere handigheid kleuren smeert en kladdert tegen
en op elkander, tot je een zekere impressie te weeg brengt op den toeschouwer
van een storm of een Scheveningschen visscher, of een wei met koeien, of de dood
van Karel den Groote! Schilderkunst is toch eigenlijk erg kinderlijk en muziek ook:
vooral een opera; het onwaarschijnlijkste en duurste kinderspelletje, dat ooit is
uitgevonden. En jou, vriend, (dit tegen mij) wil ik niet sparen, want romans schrijven
is toch heusch ook een bizonder kinderlijke bezigheid, met de kinderlijke illuzie, dat
je lezer belang zoû stellen in de zoo genaamd ‘psychologische’ arabesken van de
zieltjes van je helden en heldinnen, die je knutselt in elkaâr, en waar je meê speelt
als een kind met zijn poppen. Ja, kinderlijk zijn wij allemaal - alle vrouwen zijn
kinderlijk: hoor onze dames daar ginds toch - of waren het staatszaken - over haar
zomerjaponnen praten; kinderlijk ben jij, mijn beste vriend (dit tegen mij), zelfs al
schrijf je géen romans meer, en kinderlijk ben ik heel erg geweest, omdat ik gedanst
heb met een clownspruik op, gedurende ons Carnaval, dat ik beter had gedaan te
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ontvluchten naar een stil plekje in de buurt; en het minst kinderlijke, het meest
mannelijke en meest menschelijke is misschien onze Italiaansche vriend...
- Versta je, Orlando? vraag ik, als gastheer een weinig onder den indruk, dat mijn
vriend Jan maar altijd Hollandsch praat, maar Orlando knikt, dat hij verstaat...
- Om - gaat Jan onverstoorbaar door, turende in het blokkenvuur - zijn sympathieke
animaliteit (zoû ik het zoo willen noemen), zoo zonder de minste poze: iets, dat
bizonder én aangenaam is, omdat het niet dikwijls voorkomt: de meeste menschen
hebben de kinderlijke eigenschap van te willen pozeeren en zich vóor te doen, om
zekeren indruk te maken. Ja, het minst kinderlijk is misschien onze Italiaansche
vriend, omdat hij geen noodelooze dingen zegt of bewegingen maakt, en geen
noodelooze dingen denkt als ik, of uit als ik, of neêr schrijft als onze vriend ginder
(dit tegen mij, met min of meer minachtende hoofdbeweging). Maar hij dan
uitgezonderd, om zijn animaliteit, die mij wel sympathiek is, en om zijn mannelijke
menschelijkheid, - ik zoû ook van menschelijke mannelijkheid kunnen spreken - zijn
wij allen héel kinderlijk, zijn onze dames héel kinderlijk, en wij niet alleen, maar allen,
die in dit leven en in deze wereld iets pogen te doen en te denken, tot iets pogen
te komen, - ik zonder de luchtschipvaart zelfs niet uit, maar vind het allerkinderlijkst
om te willen vliegen (Jan bewoog minachtend wijd-uit zijn armen, om de beweging
der vogelen na te beelden), en tot deze concluzie ben ik vooral gekomen na de
dwaasheden van het Carnaval, die ik met eigen oogen aanschouwd heb en met
eigen beenen heb meê gemaakt...
Het was na deze min of meer gemoedelijke peroratie, dat mijn vriend Jan uit zijn
diepen fauteuil direct het woord tot mijn vriend Orlando richtte en hem vroeg:
- En wat denkt u over de kinderlijkheid der menschheid, meneer?
Nu dacht Orlando heelemaal niet over der menschheid kinderlijkheid, en zijn
oogen bleven glunder vlammen en glimlachen, zijn roode mond glimlachte ook,
terwijl zijn hand die vage
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Italiaansche beweging schetste, die een beleefde onzekerheid beduidt tusschen
een nog niet bepaald gevestigde opinie en de absolute onverschilligheid in, welke
de hangende kwestie laat.
Zoo dat Jan, die gaarne spreekt en hoort spreken, het woord direct tot mij richtte
en vroeg:
- En wat denk jij over die zelfde kinderlijkheid, beste vriend?
Nu verkeerde ik in het zelfde geval als mijn vriend Orlando, maar ik begreep, dat
ik niet met een vaag schetsende Italiaansche handbeweging kon antwoorden: wat
Orlando, stilzwijgend welsprekend en flegmatiesch harmoniesch, rustig volbrengen
kon, zoû met mijne gebaarlijkheid absoluut geen indruk gemaakt hebben, zoû
onharmoniesch benauwd zijn gebleken en benepen van uitdrukkinglooze gebarentaal,
zoo dat ik wel gedwongen was te antwoorden, en zeide:
- Beste vriend Jan... je vraagt me wat ik denk over de kinderlijkheid van de
menschheid. Welnu, om je kort en beknopt te antwoorden, moet ik je bekennen,...
dat ik er heelemaal niet over denk, en wel om de goede reden, dat ik den laatsten
tijd heelemaal niet meer denk, noch over de kinderlijkheid van de menschheid, noch
over iets anders. Er is een tijd geweest, dat ik dacht. Ik was toen jong, ik was
tusschen twintig en dertig. Ik dacht; ik dacht véel na. Ik dacht over God en godsdienst,
ik dacht over den mensch, over natuur en kunst, over ziel, zielsverhuizing,
voorbestaan en leven-hier-namaals, ik dacht over mijzelven, over jou, over mijn
buurman en mijn medemensch. Ik was bepaald een ontwikkeld mensch, die veel
nadacht over allerlei onderwerpen. Ik zoû in dien tijd misschien ook wel kunnen
nagedacht hebben over de kinderlijkheid der menschheid... maar ik heb het niet
gedaan. Ik geloof, dat ik in die jaren van veel nadenken de menschheid heel erg au
sérieux nam en haar heelemaal niet kinderlijk vond. Want ik dacht over filozofie,
over socialisme, en zelfs over anarchisme, en vond de menschheid heel serieus,
om aan dat alles te doen. Maar toen, o, vriend Jan, moet ik bekennen, dat er
plotseling een oogenblik in mijn denkleven is geweest - ik geloof, dat ik dag en
datum en uur en minuut zoû kunnen op-
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geven - een oogenblik, dat ik mij bewust werd met al mijn denken geen stap verder
te zijn gekomen, noch relatief voor mijzelven, noch absoluut voor de menschheid,
wat betrof anarchisme, socialisme, filozofie, kunst, mensch of God. Toen heb ik een
groot besluit genomen. Toen heb ik - het was een heerlijke lentedag, in Italië, en er
waren om mij heen bloesemende vruchtenboomen, bloeiende amandelboomen,
net als in een sprookje, - toen heb ik het besluit genomen nooit meer na te denken,
niet over God, niet over mijn medemensch en niet over mijn eigen ziel, niet over
kunst, en niet over het anarchisme. Aan dat besluit heb ik mij sedert vast gehouden.
Ik heb nóoit meer nagedacht. Het is na dat besluit heel mooi in mij geworden en
heel weldadig om mij. Ik dacht niet meer na, wel is waar, maar ik lééfde... ik geloof
voor het eerst. Ik heb sedert dóor geleefd... en niet meer gedacht. Ik liet mij leven
en het was of ik weg gleed op een heel zacht, weldadig kabbelenden vloed tusschen
bebloemde oevers... Jan, ik heb sedert nooit meer gedacht. Ik denk ook nu niet
meer. Ik denk niet over de kinderlijkheid van de menschheid en ik geloof zelfs, dat
die kinderlijkheid mij even weinig belang in boezemt als ze het mijn vriend Orlando
doet. Ik heb niet de minste gedachte, Jan, over die kinderlijkheid, niet de allerminste
gedachte, en kan er over niet de allerminste opinie uiten, op gevaar af, dat je me
een heel oppervlakkig, gedachteloos en... heel kinderlijk mensch zult vinden...
Zoo ver was ik, in oprechtheid van bekentenis, dan gekomen, toen plotseling
vriend Jan op rees uit diepen fauteuil, fantastiesch in de duisterende kamer belicht
door de oplekkende vlammen mijns blokkenvuurs, en uitriep, zijn armen in verbazing
omhoog gestoken:
- Denk je niet meer? Denk je nóoit meer na? Heb je heusch het besluit genomen
om nooit meer na te denken?? Maar beste kerel, wat ben ik blij!! Laat me je van
harte geluk wenschen, o vriend! Want ik had nooit durven denken, dat jij, die zoo
veel schrijft, die zóo de manie van het schrijven hebt in je bloed, zoo weinig kinderlijk
was, en zoo groot-menschelijk was geworden, om nooit en over niets meer na te
denken!!
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Toen móest ik wel, hoe verbaasd ook, mijn vriends Jan beide handen
vriendschappelijk persen in de mijne, en zag ik, te gelijker tijd, dat hij nog stéeds
ronde manchetknoopen droeg, die de manchet, overgeslagen de eene kant over
de andere, rond burgerlijk samen knijpt - en, of dit nog niet genoeg ware, waarachtig
bottines met elastieken...!!!
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Avond in het casino
Ik kom voór het déjeuner, na met mijn Italiaanschen vriend gewandeld te hebben,
thuis en toon mijn vrouw drie biljetten, fauteuils-d'-orchestre, voor de voorstelling
van Théodore et Compagnie, dien avond in het Casino.
- Ik heb drie fauteuils genomen, zeg ik. We gaan zoo weinig uit. Het is heusch
niet goed om zoo weinig uit te gaan. We worden zulke huismosschen. Orlando is
al een week hier en hij is nog geen enkelen keer in het Casino geweest. Het is idioot
zoo weinig wij uit gaan. Orlando zet altijd zijn wil door, nu heb ik eens mijn wil door
gezet. We gaan van avond naar Théodore et Compagnie.
Mijn vrouw vindt het goed. Het nieuwe vaudeville heeft een reputatie. Voor van
avond zijn alle entrées-de-faveur opgeheven, en dat zegt wat in Nice, waar alleen
de vreemdelingen hun plaatsen betalen: een Niçois, en zelfs een Franschman, zoû
zich voelen bestolen, zoo hij zijn plaats in de komedie betaalde.
- Van avond, zeg ik; zal het heél chic zijn. Geen winkeliers van Nice. Iedereen
betaalt. Je zal zien, het zal een mooie zaal zijn. Veel toiletten.
- Ik telefoneer om den kapper, zegt mijn vrouw geagiteerd. Met die hoedenkwestie
moet ik heel solide gekapt zijn. Hoed op, hoed af, hoed in de zaal af, hoed in de hall
op; het is vreeslijk. Ik telefoneer om den kapper. En ik moet even Caroline zenden
naar de Grand-Paris om een paar witte handschoenen. Wat zal ik aandoen! Ik heb
niets om aan te doen!!!
Mijn vrouw heeft, net als alle ùw dames, o lezers (geloof ik), nooit iets om aan te
doen, als zij onverwachts uit moet. Dat neemt
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niet weg, dat zij een spiksplinternieuw toilet in haar kast gevonden heeft, en, gekapt
door den kapper, er heel elegant uitziet, als wij gaan dineeren.
- Die Gigi, zegt Orlando. (Gigi ben ik.) Altijd moet die uit. Nooit heeft die rust. We
hadden zoo gezellig thuis kunnén blijven, bij een groot vuur, in die heerlijke groote
stoelen van jullie en vino-caldo kunnen drinken.
- Théodore et Compagnie moet heel amuzant zijn, verdedig ik mij.
Want mijn vrouw valt mijn vriend bij, door te zeggen, dat het Casino slecht
verwarmd is en toch benauwd.
- Als ik jullie zin volgde, voeg ik er aan toe; zouden wij vast groeien in onze groote
stoelen, bij ons vuur en onzen vino-caldo. Neen, ik heb heusch nu en dan behoefte
aan verlichte zalen, met mooie vrouwen, aan al het vertoon van mondainiteit, en
daarbij, je zal zien, zulien we ons dól amuzeeren, want Théodore et Compagnie
moet alleramuzantst zijn.
Wij gaan. Wij gaan in een open rijtuig, want een coupé is niet te vinden, dicht bij
onze villa. Wij zitten met ons drieën achter, ik als pâté: Orlando doet al zijn best niet
veel plaats in te nemen. De wind is heel koud, en mijn vrouw, bezorgd, slingert de
slippen van haar hermelijnen étole over mijn knieën. Orlando buigt over mij heen,
opdat ik geen koû vat; ze zijn vreeslijk bezorgd voor mij omdat ik pas griep heb
gehad.
Een lichte rilling gaat over mijn rug, als wij het Casino binnen komen.
- Ik heb het koud, zeg ik; laat ons in de hall even een bénédictine drinken.
Wij zetten ons. Het is nog leêg. De hall is heel ruim, een werkelijke feesthal; de
monumentale trappen gaan op naar de cercle; immense palmboomen maken van
den hall een wintertuin; de rieten fauteuils om de rieten tafels zijn cossu en
gemakkelijk. Het is nog niet benauwd, maar een frissche labberkoelte waait. Uit
coquetterie heb ik mijn overjas al afgegeven in de vestiaire, trots het protest van
mijn vrouw en Orlando, en wij drinken onze bénédictine's.
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Ik wil niet bekennen, dat ik het heel koud heb, en lebber aan mijn likeur. Toch behaagt
mij de atmosfeer, die hall, die palmboomen, het wereldsche ervan; de smokings
van de heeren, de japonnen van de dames, hare overdreven hoeden met cascaden
van verwaaide struisveêren.
Het publiek stroomt al binnen.
- Zie je wel, zeg ik; een chique zaal! Niets dan vreemdelingen! Alleen menschen
uit de hôtels - die betalen en toilet hebben gemaakt.
Wij observeeren met ons drieën. Mijn vrouw houdt wel van de komedie en is
après-coup blij te zijn meê gegaan. Orlando verafschuwt mondaine samenkomsten,
maar heeft, natuurlijk-weg elegant en forsch breed in zijn smoking, iets leuk
geamuzeerds met zijn glimlachend vlammende oogen: de vrouwen kijken allen naar
hem.
Wij kijken terug. Ik ben eigenlijk de eenige van ons drieën, die het mondaine
heusch apprecieer óm de wereldschheid er van: ik heb er behoefte aan nu en dan:
mijn vrouw en Orlando nooit.
Wij observeeren, ten minste, ik observeer.
En ik wil het niet hard-op zeggen, omdat ik juist mijn vrouw en mijn vriend gezegd
heb, dat ik mondainiteit waardeer... maar ik vind, heel stilletjes in mij, dat al die
menschen een beetje gek doen.
Gek loopen, gek praten, zich aanstellen. Wij misschien doen ook zoo. Orlando
misschien niet; hij is altijd zoo vreeslijk precies als hij is. Zoo uit rustig graniet
gehouwen.
Kijk, hoe gek al die menschen er uit zien en doen. Toch wel aardig, juist òm dat
gekke er van. Die slappe mode-japonnen der dames, zonder rokken er onder en
met groote knoedels vast gehouden achter, achter in haar knieën, en dan met lange,
slappe sleepen. Die haren, breed uit, met een vlecht omwonden of met het
ongevlochte haar los als een band gelegd om een valsche toet, of met een breed
gouden lint omgeven, en allerlei valsche krulletjes hier en daar zoo maar in gestoken.
Geen vrouw verbergt meer, dat ze valsch haar draagt, zoo als geen - verstandige
-
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vrouw meer verbergt, dat ze zich een héel klein beetje opmaakt - als ze uit is. Hoe
gek doen we toch allemaal. Kijk ons zitten, lachen, praten, drinken... Of doen we
niet gek en schijnt het mij alleen zoo toe... om... ja, waarom... Omdat ik het van
avond zoo voel?
Toch voel ik mij prettig. Ik heb het koud, maar ik voel mij prettig. Ik ril van de koû,
maar ik hoû van die wereldsche atmosfeer. Ik groet telkens...
- Wie groet je toch weêr? zegt mijn vrouw.
Ik heb kennissen, die zij niet heeft. Ik vertoon mij meer dan zij.
- Dat is prins B... zeg ik; en de prinses...
Ik heb ze ontmoet in een salon waar mijn vrouw nooit komt.
Achter hen komen twee allerliefste, elegante dametjes.
- Kijk, zeg ik; daar heb je Jane (op zijn Engelsch) en Emilie.
En ik groet weêr...
Het zijn naaistertjes... Ze maken wel eens japonnen voor mijn vrouw, maar ze
zijn overal, behooren tot le tout Nice: hoe ze tijd hebben nog japonnen te naaien,
is mij een raadsel.
Mijn vrouw, koûlijk in haar hermelijnen slippen, heeft ook de elegante naaistertjes,
geamuzeerd, gegroet. Zij groeten discreet terug. Zij zijn twee alleraardigste
silhouetjes in heel modieuze japonnen, heel modieuze hoeden op, en heel discreet
en gedistingeerd en ze wandelen met een elegant jongmensch.
- De amant van Jane... zegt mijn vrouw, geamuzeerd. Die zal voor ze betaald
hebben, want er zijn geen entrées-de-faveur...
Neen, het heet, dat er geen entrées-de-faveur zijn. In der daad is het publiek ook
heel elegant: het publiek van vreemdelingen, uit de groote hôtels. Veel bont en veel
juweelen. Lage japonnen met hoeden. Brr... ik ril in mijn smoking.
Toch voel ik mij prettig, maar nu ik de een beetje gedésoeuvreerde gelaatstrekken
zie van mijn vrouw en Orlando, rijs ik plots nerveus op en zeg:
- Kom, laat ons in de theaterzaal gaan: ze zullen wel aanstonds beginnen.
Wij gaan. De loge's vullen zich al. Het spijt me, dat ik geen loge
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heb kunnen krijgen. Ik hoû altijd meer van een loge. Ik hoû ook meer van den
pourtour, dan van de fauteuils-d'-orchestre. Maar alles, alles was genomen: de
geheele zaal is uitverkocht; het wordt tjopvol; iedereen wil Théodore et Compagnie
zien.
Ik vind in eens, dat de zaal er verveloos uit ziet. Mijn God, kijk toch dat balcon!
Het is eenvoudig ignobel. En die oude, oude, oude fauteuils, waarin wij ons
installeeren.
Gelukkig zijn ze op een hoek van het middenpad. Ik ril van de koû.
- Ben je niet wél? vragen, bezorgd, mijn vrouw en Orlando om strijd.
- Jawel, zeg ik links en rechts. Alleen een frisson...
Wij installeeren ons... Mijn vrouw heeft haar sortie bij zich gehouden...
- Doe mijn étole om, zegt zij bezorgd, terwijl zij haar hoed afzet en op den schoot
houdt.
- Denk je, dat ik gek ben? vraag ik verontwaardigd. Om met jou hermelijnen jas
om te zitten!
- Jawel, dwingt Orlando; het is heel koud en je wordt ziek. Kom, doe dat hermelijn
om...
- Heusch, Orlando, ik wil niet, hoor! zeg ik boos.
De binocle van mijn vrouw valt. Hare eene handschoen is al gevallen. Ook een
programma valt. Wij doen vele pogingen de gevallen voorwerpen weêr te verzamelen
- onze drie fauteuils zijn een heél nauw gebied, om ons te bewegen - en mijn stok
valt kletterend op den grond, als wij de bezittingen van mijn vrouw weêr veroverd
hebben.
- Laat maar, zeg ik ontmoedigd.
Maar Orlando zal mijn stok zoeken. Hij dwingt zijn massieve vorm naar beneden
en graait naar mijn stok, bijna in de rokken van mijn voorbuurvrouw. Eindelijk, wij
hebben alles. Wij zitten. Ik zie, dat Orlando, tusschen ons beiden, stikt en het rood
krijgt van benauwdheid.
- Kom jij op den hoek zitten, zeg ik.
En bied hem mijn plaats aan. Hij wil wel. Hij heeft meer plaats
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op den hoek. Wij wisselen om, met het gevolg, dat zijn stok kletterend valt, te gelijk
met mijn hoed. Een fou-rire maakt zich van mij meester, en terwijl Orlando weêr
graait naar hoed en naar stok, schud ik op en neêr, op en neêr van onbedaarlijk
lachen, en krijg het na de bénédictine overheerlijk warm.
- Wat een prachtige zaal! zeg ik, gekalmeerd, tevreden gesteld in mijn verlangen
naar wereldschheid.
Het is heusch wat je noemt: een mooie zaal. Dat wil zeggen; het publiek, de
juweelen en toiletten der vrouwen, geven een glinstering aan de theaterzaal van
het Casino, zoo vetust, zoo verveloos, zoo versleten...
Het gordijn gaat op: wij hopen een heel ondeugend vaudeville te zien.
- Krkkkk... hoor ik naast mij, op den hoek.
- Mijn God, Orlando wat is er?? roep ik fluisterend.
- De veer van mijn stoel... zegt Orlando.
Orlando heeft zijn stoel door gezeten, en het incident kalmeert niet mijn fou-rire.
Als ik dat eenmaal heb, ben ik als een kind.
- Pas op, zeg ik tot mijn vrouw; je hoed glijdt van je knieën af. Als hij valt, is hij
verloren...
De hoed wordt gered...
- Gigi, zegt Orlando. Ik durf niet meer op dien fauteuil blijven. Jij bent veel lichter
dan ik, laten wij weêr omwisselen.
- Goed, zeg ik, stikkende van mijn fou-rire.
De fou-rire maakt zich ook van mijn vrouw meester om dat herhaalde veergekraak
van Orlando. Orlando en ik wisselen om, zònder dat er iets valt...
Wij zitten en pogen de vlugge repartie's te pakken daar ginds, op het tooneel. Er
worden grappige dingen gezegd, en wij lachen: onze fou-rire regelt zich tot
beschaafdere pret...
- Krkkkk... klinkt het tusschen mijn vrouw en mij, onder in Orlando's stoel.
- Maar Orlando! zegt verontwaardigd mijn vrouw, toch lachende.
- Ik zal àlle fauteuils hier nog door zitten! vloekt Orlando.
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- Morgen staat het in de courant! roep ik, bijna luid.
Onze emoties kalmeeren zich. Nauw gezeten, beladen met hoed, stok, program,
binocle, - mijn vrouw heeft nog veél meer op den schoot, onder haar afgezetten
hoed - pogen wij vroolijk te zijn om het vaudeville, maar zijn het meer om het gewicht
van onzen vriend. De eerste acte is uit.
Mijn vrouw zet haar hoed op, heldhaftig, zonder spiegel, met twee spelden, lang
als degens.
Andere dames doen als zij.
- Staat mijn hoed goed?? vraagt zij, heel bezorgd.
- Een beetje links, geef ik raad.
Zij duwt den hoed links.
- Dat is te veel, roep ik uit.
De hoed gaat naar rechts.
- Zoo is het goed! decreteert Orlando, voor ik iets weêr kan zeggen.
Wij rijzen op om in den hall te wandelen.
Klap-klap-klap!!! gaan vlug onze fauteuils toe en naar boven.
Onmogelijk er iets op te laten liggen. Al onze bezittingen nemen wij meê.
Nog in de theaterzaal roep ik uit:
- Kijk toch eens hoe mooi!!
Ik toon vrouw en vriend wat ik mooi vind.
Het is het perspectief van den hall, in een nevel gezien, den nevel van een vér
zaalverschiet, gebaad in electriesch licht, met aan het héel verre einde twee trappen,
immense trappen, en de wazige silhouetten van op en neêr gaande menschen, van
in de verte verslankte, schimmige, bijna doorschijnende vrouwen met de sleepingen
van haar gewaden, en de palmboomen van den wintertuin, verijld als een dróom
van palmen...
Dàt is het waar ik van hoû! Ik vind dat mooi om het wazige, het verre, het
oneigenlijke, het droomachtige, om het schimmige wereldsche er van.
Ik zie het alleen zóo, uit de theaterzaal. In den hall zelve zie ik het niet zoo mooi.
Maar ook zie ik niet meer, zoo als in den
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beginne, het belachelijke van al die menschen. De volte krijgt iets voor mij van een
kalme orgie; een orgie, die gaat beginnen...
Stel u gerust: het is alleen de tweede acte, die begint...
En wij wandelen terug, het is tot stikkens toe vol...
Ik heb het benauwd en koud en voel op mijn wangén twee roode vlakjes, zeker
van de bénédictine.
Mijn vrouw en Orlando zien, dat ik het koud heb; ze willen volstrekt, dat ik in het
midden zit; niet op den hoek.
En als de zaal donkert - om het spektakel beter te zien, ook al zijn we niet in
Bayreuth, al is het maar Théodore et Compagnie en niet Tristan und Isolde - slaat
Orlando mij autoritair de hermelijnen slippen om van mijn vrouw.
- Orlando, je bent gèk! zeg ik wreed.
- Niemand ziet het, zegt hij streng. De zaal is donker. Hoû het vel om.
Ik hoû het vel om, het is lekker warm. De tweede acte amuzeert ons erg. Maar
als ze uit is, de zaal óplicht, en ik vlug het hermelijn heb afgegooid, óver den hoed
van mijn vrouw, op haar schoot, ben ik bewust, dat de derde acte, die ons nog te
wachten staat, me heelemaal niet interesseert.
- Als jullie naar huis willen, zeg ik grootzielig; is het mij om het even...
Orlando kijkt op zijn horloge. Met een heel lange entr'acte - zoo lang, om
gelegenheid te geven tot spelen aan de petits-chevaux - is het al over twaalven
geworden en wij hebben niet meer dan twee acte-tjes vaudeville genoten.
Vrouw en vriend, beiden minder mondain dan ik (die ril van de koû) vinden het
goed naar huis te gaan.
Wij zijn uit geweest, en gaan naar huis.
Nog voor het spektakel uit is.
Maar vindt ge het de moeite waard om Théodore et Compagnie uit te hooren,
pas naar bed te gaan over tweeën??
Wij wandelen naar huis, maar Orlando zegt:
- Willen we niet eerst soupeeren bij Ernest?
Mijn vrouw protesteert: het wordt heusch te laat...
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- Wacht dan even! roept Orlando. Of liever loop langzaam door...
Hij snelt weg.
- Wat ga je doen? roep ik hem achterna.
Wij loopen langzaam op. Na enkele minuten haalt hij ons in: hij heeft een groot
wit papieren pak in zijn arm. Maar hij wil niet zeggen, wat er in zit.
Ik ben heel nieuwsgierig. Thuis stort ik op het pak toe en maak het open. Ik haal
er uit... drie koude patrijsjes in gelei en een potje pâté-de-foie-gras. Hij is dat eventjes
bij Ernest gaan koopen!
- Is er Champagne in huis? vraag ik.
Mijn vrouw zegt van ja, en Orlando zal, opdat mijn teedere gezondheid niet naar
den kelder hoeft, de Champagne beneden zoeken. Het is éen uur. De bedienden
zijn naar bed. Ik steek een groot houtvuur aan; onder mijn kleine talenten tel ik dat
van mooie houtvuren te kunnen bouwen. Mijn vrouw heeft een tafel bij het vuur zoo
half gedekt. Orlando komt terug met de Champagne onder zijn arm.
En bij ons hoog vlammend vuur, bij het patrijsje, de pâté, de Champagne, duiken
wij in onze groote stoelen, en soupeeren thuis!!!
Zoo is het, dat wij mondain zijn uit gegaan, hier in Nice! Huismosschen, die wij
zijn!
Maar ik ben warm naar bed gegaan.
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Boomen van weemoed en smart
Een bladzijde over Nice van een vriendin; bladzijde, die ik steel en uit het Fransch
vertaal, omdat ze mij zoo héel goed Nice weêr geeft: ‘De stad schijnt van zelve
geboren... Op de toppen der heuvelen, langs de boorden der zee, spreiden de villa's
zich uit als zware, witte vogels, de wieken gespreid. Gisteren dwaaldet ge door een
verlaten olijvenbosch; heden verrijzen er de zuilen, gracelijk en fijn, van een viletta
en weêr een viletta...
Op het eerste aanzicht schijnt de stad te nieuw en te jong, opdringerig en
onbeschaamd, een dolle en dol makende stad, die gedurende den geheelen winter
lacht, danst en soupeert, die heure haren van groene palmen als een bacchante
schudt, en den voorbijganger kussen en bloemen toe werpt. Zonder historische
gebouwen, gelijkt zij eerst een schel geschilderd décor als van paleizen voor een
opera, en schijnt de stad zonder verleden. Maar als men in Nice geleefd heeft, lange
heeft omme gedwaald langs hare zwaarmoedige en stilzwijgende buitenwegen,
voelt men de ziel dezer stad, die niet in de donkere steenen van oude gebouwen
schuilt, maar siddert in de cypressen, trilt in de citroenboomgaarden, zingt tusschen
de oranjeboomen, en zich uitademt in de aromen der bloemen.
De Grieksche oorsprong van Nice wordt niet door een tempel geopenbaard, maar
de pijnboomen van den Mont-Boron roepen op het vizioen der heilige bosschen van
Hellas. En wij verbeelden ons de schimmen van Tanagra, schuivende tusschen de
stralen, die langs de boomen glijden en verglijden... Somwijlen baden de
zonsondergangen den keten van den Esterel in de mauve en roze tinten van den
Hymettos...’
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Brava, chère Amie! Ik vind, dat ge Nice heel mooi en heel waar hebt gevoeld in
deze bladzijde, en dat ik haar steel en vertaal, kan ik alleen verontschuldigen met
mijn bewondering.
In der daad trilt de ziel van dit Zuiden misschien meer in de natuur dan in de stad,
misschien meer in de boomen dan in de huizen, en treft het mij, dat mijn vriendin
bij de boomen, die zij opnoemde, vergat den olijf te noemen. Naast den cypres,
waarmeê ik dweep, is de olijveboom mij zeer lief, en zijn mij zeer dierbaar de
landschappen der olijveboomen, heuvelig, de stammen der oude boomen soms
heel krachtig en verwrongen gespierd, met titanische gebaren, de looverenmassa's
der jongere boomen zoo alleraandoenlijkst grijs-groen zilver, met het spel van zon
en wind in hun opschijningen en verschaduwing. Het zijn heusch boomen, die mij
lief zijn, die mij een stemming geven van zachte gevoelens, bijna van den weemoed,
die in het Zuiden zoo zelden is - en het is daarom, dat ik vaak met droefnis hoor,
dat de olijveboom in het Zuiden aan het verkwijnen is, en misschien éenmaal
heelemaal zal verdwijnen... Wat zal het zijn als over de landschappen onzer heuvelen
en hellingen de fijne grisaille dier beminde boomen van zuidelijken weemoed haar
tint van teederheid niet meer spreidt, en rotsachtig de dellingen zullen weg golven
naar de naakte horizonnen, die als getroffen zullen schijnen door vreeslijke
cataclysmen! Nu schijnen die gespierde stammen nog zoo vitaal en herinneren wij
ons, dat Plinius gezegd heeft: firmissimae ad vivendum oleae, maar geheimzinnige
ziekten, waartegen de mensch niets schijnt te kunnen doen, knagen aan de eens
zoo krachtige wortels, en de moderne landbouwer geeft den voorkeur aan de nieuwe
zaden, die hem de vreemdeling bracht, boven de cultuur der boomen, wier vruchten
hem eeuwen lang de zalvende, gouden olieën schonken.
Zijn de olijveboomen niet meer daar, dan is het ook gedaan met die levende
schilderijtjes, die zijn als lichtende aquarellen, van de plukkers en pluksters, het
witte laken uit gespreid over den grond, die ruig is van gras en stug is van steenen;
de mannen, met zwaren stok woelende in de takken en looveren, zoo dat de donkere

Louis Couperus, Korte arabesken

118
vruchten neêr hagelen over het laken, waar de vrouwen ze zamelen in hare manden:
zwartige vruchten, die als zwellen van een robijnen bloed en den wijnblos der
moerbeziën hebben - terwijl nu en dan een dorstige plukker zich lescht aan den
‘cougourdon’: den pompoen, uitgehold tot dikbuikige amfoor en met wijn van het
land gevuld... Gedaan zijn dan ook de schilderachtige optochten der ezeltjes, met
tonnen beladen, die naar de stad de blonde olie torsten, gevloeid uit de landlijke
pers. Verlaten zullen dan zijn die oude molens, opgericht aan den zoom der
olijvetuinen, en wier wanden zachtkens ruizelden van olie, terwijl aan de deur, met
valletje bij valletje, de glimmende, bruine wateren een roestkleur gaven aan hare
beddingen en de steenen der naburige delling...
De olijfboomen sterven uit. Zij zijn noodlottig getroffen door de rivaliteit der
moderne oliefabrikatie, en zij worden al verwaarloosd en geminacht door den zoon
van den landbouwer, die nog een tiental jaren geleden ze verzorgde en kweekte,
als zijn plaatslijke weldoeners. En geen boom vergeeft den mensch ooit zijn
minachting; onder die minachting kwijnt de boom en verdwijnt... tot de mensch
plotseling ziet, dat daar waar schaduw, lommer en rijkdom heerschten, Helios
heerscht, met den mensch al te oppermachtige heerschappij -, en armelijke, barre
steenvalleien zich breiden. Eertijds hadden de stervelingen godsdienstigen eerbied
voor den olijveboom. Zij wisten, dat Pallas Athene hem bewaakte met hare zorgende
liefde, en de minste van zijne twijgen was hun een symbool van de vredelievende
wijsheid der machtige godin. Trotschelijk torsten Hellas' heuvelen uitgebreide
olijvewouden, en zij waren heilig en bewoond door geheimzinnige, godlijke wezens.
De gelukkige tijden der mythologie zijn voorbij... De goden treden niet meer tusschen
de stervelingen en veranderen nóoit meer, als vroeger, met hunne heftige beweging
en aandoening, de vast gestelde orde der wereld. Sedert versmachtte de olijveboom,
begon hij te kwijnen, werd hij de boom van den Weemoed en zelfs van de Smart.
Hij overschaduwde de sterflijke angsten van een God, die zich vermenschelijkte en
onder
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zijn huiverig grauwen schemer heeft Judas verraad kunnen plegen. En als of hij
sedert gedoemd en vervloekt is geworden, is hij langzamerhand de prooi geworden
van gulzige insekten en woekerende parazieten. Legioenen zijn hem opgekropen:
de cochenille, de Spaansche vlieg, de olijfluis, en schimmel en lepra hebben zijn
knoestige stammen overwoekerd: de dematofora necatrix knaagt aan zijn wortels,
de cycloconium oleaginum aan zijn bladen; de polyporus fulvus aan zijn hout...
Geknaagd, gestoken, bedekt met zweer en gezwel, overvuild met hardnekkige
mos en glibberige paddestoel, vond de olijveboom in zijn machtige ziel en nerven
de kracht weêrstand te bieden aan allen aanval, en niettegenstaande de mensch
hem niet meer zocht te redden, hield hij niet op over den ondankbare mild de zwarte
vruchten te schudden, die, onder de pers, hem de vette, geurige olieën gaven. Hoe
lange zal dit nog duren? De moderne landbouwer minacht de antieke manier zijner
vaderen, en bereidt de olieën op àndere wijze thans... Is het wonder, dat er weemoed
zinkt van de zilvergrijzige en grauwige looveringen?
Zal de wijze Pallas Athene haar boom laten sterven? Zullen wij eenmaal deze
teêrtintige landschappen naakt en bar zien, en stug van rotsen golven tot aan den
horizon toe? Helaas, in vróegere eeuwen hadden wij de godin gesmeekt haar vader
Zeus te vermurwen, opdat zijn hoogere Orde de wereld-orde zoû wijzigen en wij
hadden zout, meel en wierook gemengd op het altaar van een verren tempel en in
de vlammen van een boetebrandstapel ons offer gewijd in den vorm eener zwarte
geit, of van een jeugdigen stier, blank en met horens verguld...
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Verzamelingen
Zoo als velen er pleizier in hebben postzegels te verzamelen of munten,
geïllustreerde briefkaarten, kostbare boeken of handschriften, schoenen of
muziekinstrumenten - het ‘verzamelen’ is een algemeen menschelijke eigenschap
- zoo heb ik er pleizier in ‘menschen’ te verzamelen, waarmede ik niet meen vele
menschen bij elkaâr te brengen, maar waarmeê ik eerder bedoel vele menschen
te kennen, met vele menschen te praten, en dàn te zien wat zij hebben ‘dans le
ventre’, zoo als de Franschman zoû zeggen. Ik heb dus een - overal verspreide verzameling van ‘menschen’ en ik vind die verzameling niet minder interessant dan
uw verzameling antieke schoenen of postzegels. Ik heb zelfs ook antieke menschen
onder mijn verzameling: historische menschen, die ik gepoogd heb te doorgronden,
te analyzeeren: ik heb allerlei soorten van menschen. Ik heb in mijn prachtige
verzameling van menschen, behalve de historische menschen, ook verbeelde
menschen: alle de menschen van mijn boeken, en onder die menschen - of ‘zielen’
kunnen wij ze noemen - zijn goden, fabelachtige wezens, zelfs allegorische
schepselen; allerlei, allerlei schepselen. Ik vind het heerlijk zoo een prachtige
verzameling menschen te hebben, maar om die historische en
verbeeldingsmenschen minacht ik toch waarlijk niet àl de menschen van vleesch
en been, die ik om mij als tijdgenooten en eeuwgenooten zie en hoor en de hand
druk. Onder die vleesch-en-been-menschen zijn vrienden, en kennissen, halve
vrienden en halve kennissen, straatkennissen, café-kennissen, music-hall-kennissen,
- er zijn onder prinsen, koetsiers, makelaars, athleten, bankiers en matrozen;
prinsessen,
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cocottes, naaistertjes en hondenscheersters. Ik vind àlle menschen interessant voor
mijn verzameling en een mensch moet waarlijk al iets heel terugstootends voor mij
hebben, fyziek en moreel, voor ik hem of haar uit mijn verzameling elimineer. Nu
stel ik natuurlijk den eenen mensch op hoogere waarde dan den anderen, net als
de postzegelverzamelaar doet met zijn postzegels. Alleen ruil ik mijn menschen
nooit: ik heb nooit dubbele exemplaren: ieder mensch is zichzelve, en in mijn soorten
van menschen vindt ge niet twee varieteiten, die de zelfde zijn: zij verschillen van
elkaâr allemaal, en als ge misschien ook ‘menschen’ verzamelt, moet ge niet hopen,
dat ik er u ooit éen voor uw verzameling afsta: ik ben heel naijverig op de menschen,
die ik verzamel.
De menschen en zielen, uit historie of verbeelding opgeroepen of geboren, vindt
ge netjes verzameld en gerangschikt in mijn boeken, gebonden of niet gebonden,
en bij iederen boekhandelaar kunt ge u die menschen verschaffen, voor een niet
zoo heel hoogen prijs. De andere menschen echter, - de vrienden, en kennissen
en halve vrienden en halve kennissen - verspreid in verschillende steden, kan ik u
niet allen voorstellen: ze zijn te talrijk, maar ik kan - zoo ze u interesseeren - er een
keuze uit doen, en ze u als poppetjes laten zien, van binnen en van buiten. Wij
moeten die keuze echter ook al weêr beperken: zonder beperking zoû het
schouwspel een menschelijke komedie worden, zóo reusachtig, dat geen theater
het op zijn planken zoû kunnen weêr geven, geen courant in zijn kolommen, geen
boekenserie in hare deelen en bladzijden.
O, het leven is zoo rijk, en ik ben rijk: ik heb een prachtige verzameling van
menschen! En ik geloof, dat geen verzamelaar trotscher is op zijn antieke munten
of gebruikte pennen, dan ik op mijn verzameling menschen.
Ik heb menschen, die mij heel lief zijn. Ik heb menschen, die ik amuzant vind,
andere interessant: ik heb menschen, die ik bewonder, die ik plaag, tegen spreek,
- ik heb menschen, die ik poog te verleiden, dingen te doen, tegenstrijdig aan hun
natuur: ik heb menschen, die ik met elkaâr in conflict breng, of op elkaâr
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verliefd laat worden. Een auteur blijft in het leven de zelfde, die hij is in zijn boek.
In een boek laat ik ze ook verliefd worden op elkaâr, breng ze met elkaâr in conflict,
maar... in een boek blijft de auteur Onze-Lieve-Heer, de alvermogende
Voorzienigheid, en in het leven... blijft de auteur een mensch, een mensch als alle
de anderen, even zoo zwak en dwaas, en trotsch en gevoelig, en edelmoedig en
belachelijk... Onder mijn verzameling van menschen tel ik mijzelven ook.
En nóoit heb ik zóo onbetwijfelbaar de werkelijke realiteit gevoeld van het Noodlot,
als in die momenten, dat ik Onze-Lieve-Heer was in mijn boeken, want het Noodlot
was steeds over mij en mijn verbeelde menschen kónden niet anders doen dan het
Noodlot hen dwong te doen, ook al was ik de Voorzienigheid, die het voorzàg, ook
al bleef ik de hun mysterieuze Macht, die hen had geschapen.
Nu, dat is dan ons ijdelheidje, van ons auteurs, dat wij Voorzienigheidje,
Onze-Lieve-Heer spelen in onze boeken. Zoo lang we nog niet ijdeler zijn dan dàt...!
En in het leven zelf voelen we ons heelemaal geen Voorzienigheid en
Onze-Lieve-Heer... maar een mensch, een zwak mensch, een geblazen pluim, trots
al ons ànders willen waaien op de verschillende ademen der levensmachten, die
zich, bol van wangen, amuzeeren met ons.
***
Eens, dat ik over mijn verzameling ‘menschen’ sprak, antwoordde mij een kleine
Amerikaansche met een zoet, onschuldig, heel mooi gezichtje, reizende in de oude
wereld, en latende haar man in New-York, waar hij geld verdiende:
- Ik kan het mij best begrijpen, dat u ‘menschen’ verzamelt... Uw verzameling
dunkt mij ook een der belangwekkendste, die men aanleggen kan. En om u de
waarheid te zeggen, ik ben een verzameling begonnen, die misschien, hoewel niet
zoo belangrijk, met de uwe vergeleken kan worden. Ik ben namelijk begonnen,
meneer, aan een verzameling ‘mannen’: de ‘vrouwen’ laat ik ter zijde.
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Daar zij heel ernstig met mij sprak, en haar zoet, onschuldig, heel mooi gezichtje
met geen enkele plooi vertrok, kon ik wel niet anders dan haar een oogenblik
verwonderd aan blijven staren, maar daar ik een klein zwak heb: dat van nooit ál te
verwonderd te schijnen over wat ik hoor en zie in dit ondermaansche, vroeg ik alleen,
niet minder ernstig dan zij:
- En heeft u al véel ‘mannen’ verzameld, mrs. Rice?
- Ik heb er zoo wat zestig, zeide het Amerikaansche vrouwtje, en ik geef u de
verzekering, dat, terwijl haar mooi, onschuldig gezichtje geheel in het zoete plooitje
bleef, ik niet anders dan met de grootste moeite de uitdrukking mijner gelaatstrekken
kon beheerschen, opdat ik er niet ál te idioot zoû uitzien.
- En hoewel ik natuurlijk mijn zestig ‘mannen’ niet alle zestig altijd óm mij verzamel
- ik zoû daar voor een hôtel moeten huren, of minstens een vrij groot pension -; ging
het Amerikaansche vrouwtje door; kan ik u toch een idee geven van mijn verzameling
door u mijn album te toonen, waar in ik als souvenir iederen ‘man’ altijd en effigie
bij mij heb. Interesseert u mijn album?
Ik haastte mij hare vraag te be-ja-en, en zij rees slank, eenvoudig en heel correct
op, en verliet een oogenblik den salon van het hôtel, waar ik haar bezocht en thee
bij haar dronk, terwijl in den hall, achter palmen, rood gerokte tzigane's met wulpsche
walsen zaten te dwepen op hun violen - om een pooze daarna weêr te verschijnen
met een zwaren album in de teêre handjes.
- Hier breng ik u, zei het allerliefst Amerikaantje; de portretten van mijn zestig
‘mannen’.
Het album rustte gedeeltelijk op mijne, gedeeltelijk op hare knie en rustiglijk, met
kalme gratie, sloeg de kleine verzamelaarster het eene blad na het andere om, zoo
dat ik hare verzameling ‘mannen’ en effigie kon bewonderen: ze troffen mij geen
van allen door iets bizonders: er waren jonge en oudere ‘mannen’ bij en mijn
gastvrouw lichtte mij in:
- Dit is een Oostenrijker, dien heb ik verzameld in Weenen; deze zijn drie Italianen;
die heb ik alle drie in Venetië verzameld, en dit
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is een Turk, uit Constantinopel; ik heb zelfs twee Marokkanen, uit Tanger...
Het kan wel niet anders, of ik móet een beetje bête hebben gekeken, terwijl de
slanke vingers blad na blad rustig om sloegen: ik voelde ten minste de mooie,
kwijnend half geloken oógen van het Amerikaantje een beetje schuin, spottend,
loeren door de lange wimpers naar de uitdrukking van mijn gelaat.
Maar zij was vol erbarmen, en ging, heel rustig, voort:
- U vraagt u af, wat ik ooit heb kunnen uit voeren met een zoo talrijke en
gevarieerde verzameling van ‘mannen’...
- In der daad, begon ik, gedrukt onder de kortheid van mijn begrip...
- Ik zal het u zeggen, ging het Amerikaantje voort, terwijl zij mijn kopje nog eenmaal
inschonk. Ik zal u het geheim van mijn verzameling oplossen. Ik behoor namelijk
tot een club, van dames, die verzamelen als ik. Wij zijn ongeveer vijftien dames,
geloof ik, van alle nationaliteit. Wij reizen zonder onze mannen, mama's, of
gouvernantes. Wij zijn allen, in meer of mindere mate, good-looking, jong, en
gefortuneerd. Verzamelen kost altijd duur. Nu vinden wij het verblijf in de een of
andere stad, zónder mannen, wel eens wat vervelend en eentonig; mannen, die
men bij toeval ontmoet in hôtels, zijn dikwijls rastaquouères, en in pensions komen
niet veel mannen. De leden van onze club nemen zich dus voor, ieder voor zich,
zoo veel fatsoenlijke, gentleman-like mannen, vól van alle manlijke kwaliteiten, te
verzamelen, als haar maar mogelijk is. Maar hoewel zij de verzameling aanleggen
voor zich, willen de leden toch wel de voordeelen harer verzamelingen deelen onder
elkaâr, zoo dat zij boekjes met de adressen harer ‘mannen’ elkander overhandigen
of toe zenden. Zoo is het mogelijk, mijn beste meneer, dat ieder vrouwelijk lid, in
bijna elke stad, hare verzameling ‘mannen’ vermeerdert met de ‘mannen’ der andere
leden. Het voordeel nu van onze verzameling is, dat wij, al reizende en trekkende,
in relatie blijven met tal van charmante, gedistingeerde, wel opgevoede, vele talen
sprekende, vele kwaliteiten bezittende ‘mannen’... of ‘heeren’, als u
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dat liever wil, want een zekere aristocratie eischen wij van onze ‘mannen’ wel. Wij
adresseeren ons aan hen, om ons tijdelijk gezelschap te houden gedurende ons
verblijf in de stad, waar zij wonen, of ook wellicht tijdelijk vertoeven. Zij zijn op de
hoogte van onze club, en onze verzamelingen - van de idee ervan - en zijn altijd
bereid, na wisseling van correspondentie en portret, ons te geleiden naar café,
restaurant of theater, zelfs naar bals en afternoon-tea's. Zij winkelen met ons,
tennissen met ons, en deelen met ons alle winter- en zomersport. Na ons samenzijn
- dat uit den aard der zaak nooit langer duurt dan een paar weken, laat ons zeggen:
éen maand (dit is héel lang), scheiden wij van onze ‘man’, of ‘onze mannen’, zoo
te gelijker tijd er ons meerdere hun manlijke hulp hebben bewezen, en gaan van
daar, naar andere streken, naar andere avonturen en genoegens, naar andere
‘mannen’... Het kan niet anders, mijn beste meneer, of u, die een intelligent man is,
moet het nut en vermaak inzien van onzen club en onze verzamelingen... En nu is
eigenlijk mijn geheime wensch deze: mag ik u tellen onder mijn verzameling
‘mannen’? Mag ik een portret van u hebben voor mijn album. En zoû ik, om niet
dadelijk àl te veel beslag op u te leggen, vast mogen rekenen op u voor drie dagen,
gedurende dit Carnaval te Nice, namelijk voor het eerste Veglione, de eerste Bataille
de Fleurs, en het Concours des Têtes d'Animaux in het Eldorado???
Ik wilde niet verwonderd kijken - er komt uit Amerika zoo véel, dat ons, achterlijke
Europeanen, wel eens al te nieuwerwetsch toe lijkt, - en zoo was het mij mogelijk
heel geflatteerd het voorstel der kleine Amerikaansche aan te nemen, en heb ik
sedert de eer mij te mogen beschouwen als het een-en-zestigste exemplaar harer
verzameling...
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Tragiesch diner
Ik ben bezweken. Meestal sta ik zeer sterk in mijn schoenen, en als men mij vervolgt
met een invitatie, waarvoor ik het onnoodig vind mij te vermoeien en te dérangeeren,
sleep ik alle mogelijke en onmogelijke voorwendsels er bij de haren bij, om te
bewijzen, dat ik onmogelijk de (onwelkome) uitnoodiging kan aanvaarden. En dat
ik dit maal bezweken ben en een lastige invitatie accepteerde, was... omdat de geest
maar niet vaardig over mij werd, ik héel lui was in het verzinnen, ik niet wist wát te
zeggen, om te weigeren, en dus... aanvaardde! Voeg daarbij, dat ik heel moeilijk
briefjes après-coup schrijf, en ge zult u kunnen begrijpen, dat ik verleden gevolg
heb moeten geven aan de uitnoodiging van Mr. et Mme. Grosjean om bij hen te
dineeren, op hun Villa Astarte, nota-bene heelemaal bij Antibes!!!
Het was een tragische dag. Het regende, zoo als het alleen regenen kan aan
onze Blauwe Kust, zonder respijt, alle sluizen des hemels geopend, en dat
onbetwijfelbaar voor den heelen dag. En stel je voor, op zulk een tragischen dag,
tegen zes uur je te moeten kleeden in je rok, in een coupé naar den spoor te moeten,
uit te stappen aan het station van Antibes, dat klam is van regen en kilheid, je te
ruïneeren aan fooien om weêr een dicht karretje te veroveren, en dan nog zeker
dertig minuten door den modder te hossen naar de Villa Astarte... en dat alles en
alleen omdat Mr. et Mme. Grosjean de neef en nicht zijn van... eengrooten,
Franschen auteur ter ruste en het noodig vinden een litterairen salon te hebben,
litteraire diners te geven en mij te inviteeren!
Dat is dan ook voor éens, maar nooit meer!
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Nu moet ik u even, o geduldige, welwillende lezer, inlichten en u vertellen, dat Mr.
en Mme. Grosjean... niet Grosjean heeten, en hunne villa niet Astarte. Maar ik moet
wel hun namen en den naam hunner villa een beetje maskeeren, omdat het toch
niet aardig van mij zoû zijn ze met naam en toenaam aan u in Het Vaderland over
te leveren! Ook wil ik u niet verraden wie de groote, Fransche auteur is, die de oom
was van mijn gastheer en gastvrouw. Maar wel wil ik u nog zeggen, dat die Fransche
auteur een prachtige, historische roman heeft geschreven, en een oude Afrikaansche
stad heeft geëvoqueerd, en dat de villa (die niet Astarte heet) genoemd is naar de
godin van die oude stad, die in den roman een rol speelt, te gelijk met haar
priesteres...
Hoort eens, als ge nu meent, dat ik u nóg iets meer zal verraden!!
Ik zeg niets meer... en ga door.
Omdat Mr. et Mme. Grosjean nu de neef en nicht zijn van... ik had bijna den
beroemden oom genoemd! - meenen zij, dat het niet anders kan, of hun leven moet
dienen om... een litterairen salon te hebben en litteraire diners te geven. Dat is wel
heel erg Fransch. Want ik zoû mij niet kunnen begrijpen, dat b.v. in Holland, waar
Kloos of Querido of ik iederen dag in beroemdheid toe nemen, onze neven of nichten
geen andere levensroeping zouden kunnen verzinnen dan een litterairen salon te
hebben of litteraire diners te geven - zelfs na onzen dood. In Frankrijk is dat heel
anders. Wat wilt ge, in Gods naam, hebben, dat de neef en nicht van een beroemden,
gestorven auteur anders doen?? Het ligt voor de hand, dat zij doen als zij doen.
Eenmaal aangenomen het Fransche karakter, kunnen zij niet anders doen. Zij
openen hun litterairen salon, zij geven hun litteraire diners.
En, waarachtig, omdat ik boeken geschreven heb, moet ik mij derangeeren om
in mijn rok de elementen te braveeren, en te gaan dineeren in een villa (die niet
Astarte heet) een half uur van Antibes, half weg gewischt door een
Blauwe-Kustregen.
Maar als je nu eenmaal in Frankrijk woont, dan doe je wel eens, of je wilt of niet,
van die heel gekke, heel nuttelooze Fransche
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dingen meê... en zoo komt het dan, dat ik, om half acht, op dien tragischen regendag,
zeer correct in mijn rok, ge-witte-bloemd en ge-witte-dast, met een wit moiré vest
aan, dat slechts éen knoop heeft (paarlemoêr met vier briljantjes) den drempel
overschrijd van den litterairen salon van den neef en de nicht vàn...
Kom, gij hebt het al lang geraden wie de beroemde oom is.
Vele lichten, vele bloemen, vele vlammen in het haardvuur; in de boekenkasten
vele werken, geïllustreerd en niet, van den beroemden oom; in een hoek van den
salon de groote statue van... de Afrikaansche priesteres - heldin van den roman
van Oom - in brons en email, van een niet minder beroemden sculpteur... Ik àdem
in de beroemdheid. Alles is hier zoo voornaam litterair, zoo heelemaal niet bourgeois,
beste vrienden; begrijpt ge, er zweeft hier om een atmosfeer van cossue, rijke,
litteraire voornaamheid - niets geen bohême, hoor! -; alles is hier ge-arriveerd, in
dezen litterairen salon... Zullen ooit mijn neven en nichten (na mijn dood) ook mij
zoo huldigen, door zoo geheel hun leven te wijden aan mijne nagedachtenis?? Ik
betwijfel het en wat de neven en nichten van Kloos en Querido betreft, ik betwijfel
het eveneens...
Wij zullen die (Fransche) onsterfelijkheid nooit kennen...
Het was een tragischen dag, en het was een tragiesch diner. Want het was de
eerste dag, dat de telegrammen ons brachten de noodberichten van de
overstroomingen in Parijs. En was dit bericht op zichzelve al tragiesch genoeg, nog
tragischer werd het er om, omdat Zij, voor wie het diner werd gegeven, met de
handen in het geonduleerde haar, luid van stemme, opklaagde, dat Zij niet in Parijs
was... dat er overstroomingen in Parijs dorsten zijn zonder Haar!
Zij is dan ook beroemd, hoewel nog niet zoo beroemd als Oom. Zij, beste vrienden,
is een litteraire Dame, zonder wie in Parijs, wat zeg ik, zonder wie in Frankrijk, niets
belangrijks gebeuren mag, noch in de litteratuur, noch in de politiek, noch op het
tooneel, noch op het Seine-gebied. Zij moet er bij zijn, hoor. Zij is het, die iederen
talentvollen auteur in Frankrijk er gebracht
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heeft. Zij weet alléen de eigenlijke waarheden van Boulanger, Dreyfus en Madame
Steinheil; door Haar is het mogelijk geweest, dat Chantecler is opgevoerd geworden.
En nu was zij in Antibes, terwijl daar ginds in Parijs de Seine overstroomde, zonder
haar! Het was meer dan tragiesch; het was eenvoudig ongeoorloofd.
Alle gasten stel ik u niet voor. Ik zal u alleen mede deelen, dat zij allen een
zekeren, min of meer importanten naam droegen in de wereld van letteren, muziek
en kunst. Maar nu moet ge u dit voorstellen: twee lakeien de vleugeldeuren
openschuivend en aankondigende, dat mevrouw gediend is... de tafel zichtbaar,
schitterend van kristal en zilver... en, in het midden van den salon, gastheer en
gastvrouw in consternatie om Haar, die uitroept, dat zij niet dineeren wil, maar
oogenblikkelijk terug moet naar Parijs...
- Lieve vriendin! zegt de gastheer, angstig en mild, maar toch zenuwachtig bij de
gedachte, dat dit kostbare diner, dat ons wacht, geheel nutteloos zoû zijn en naar
de maan (in Frankrijk wordt een diner altijd aangericht om Hem of Haar te huldigen).
Lieve vriendin! Het is zeker vreeslijk, dat er overstroomingen zijn in Parijs...
- En zonder mij! En zonder mij!! declameert zij tragiesch.
- Maar... poogt schuchter de gastheer voort te gaan; zouden wij niet eerst aan
tàfel gaan? Daarna zoudt ge morgen den dagtrein wel kunnen nemen, en
overmorgenavond - om al de vertragingen - u zeker bevinden op het terrein van de
ramp...
- Ik, rustig hier met u allen dineeren, terwijl daar ginds een cataclysme Parijs
bedreigt? Parijs bedreigd, en ik zoû er niet zijn? Neen, beste vrienden, ik moet
oogenblikkelijk gaan! Haal den Indicateur des Chemins de Fer...
Ginds de tafel, schitterend van kristal en zilver... Op het dressoir dampen de
consommé en potage... Gastheer en gastvrouw wisselen raadlooze blikken, en ik
geloof, dat zij op dit oogenblik hun litterairen salon, hun artistieke diners verwenschen
met innige verwensching. Maar er is niets aan te verhelpen. Zij, in het midden van
den salon, bladert nerveus in den indicateur, en nu roept zij, met een blik op de
pendule:
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- Ik heb juist vijf-en-dertig minuten... Een rijtuig! Of liever een automobiel! Mijn mantel!
Ik moet weg! Vergeef mij, o gij allen, vergeeft mij, mijn vrienden, maar ik moet weg,
ik moet weg...
Er is een hevige consternatie. Gastheer en gastvrouw zijn woedend, maar ik
bewonder hun zelfbeheersching. Zij geven zelfs toe.
- Lieve vriendin, zeggen zij nu; wij kunnen het begrijpen, dat ge het betreurt niet
in Parijs te zijn, nu dat de Seine overstroomt...
- Wie weet, zegt eene der gasten (zij is de schoonzuster van een beroemden
componist, en daarom heeft zij een muzikalen salon, en frequenteert alleen artistieke
milieu's). Wie weet, zal uwe prezentie, lieve vriendin, zoo niet de Seine dadelijk
tusschen haar boorden terug houden,... toch een dergelijken invloed uitoefenen,
1
dat alle ellende gelenigd wordt; - votre geste retiendra le fléau!!
Zij heeft geen tijd om te twijfelen, of dit geen ironie is of wel. Een mantel wordt
haar om geslagen. Een valies wordt haar gepakt (ik denk met een nachtjapon, en
een poeierdoosje). De automobiel van een der invités zal haar weg voeren naar het
station. Zij gaat, handdrukken uitdeelend. Zij is weg.
Wij zetten ons aan tafel. Potage en consommé zijn kilkoud en ik vrees, dat de
visch ook niet à point zal zijn. In het midden van de zetels blijft, tusschen gastheer
en gastvrouw, Haar fauteuil weemoediglijk leêg. Zij is gegaan, want in Parijs, wat
zeg ik, in Frankrijk, kan niets zonder Haar gebeuren, ook geene overstrooming.
Als een Fransch auteur een mooi boek heeft geschreven, als een Franschman
iets goeds of schoons heeft volbracht, is Zij het, die hem bedankt met dit woord:
- Merci... pour la France!!
***
Het diner is tragiesch en totaal mislukt, zoo wel uit een culinair oogpunt, als van
een sociaal standpunt. Want Zij, voor wie het

1
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werd aangerecht, zit niet mede aan, en ik herhaal u, in Frankrijk dineert men alleen
om Hem of Haar te huldigen.
En te denken, dat dit diner, dat dit tragische avontuur neef en nicht van Oom nog
niet hebben genezen van hun manie: een litterairen salon te hebben, litteraire diners
te geven!!
Tot hun dood zullen zij er meê voort gaan!
O Fransch artistiek snobisme! O Fransche artistieke ijdelheid! O, Vaderland,
ontvang van af deze Blauwe Kust de hulde van uw zelf-verbannen maar toch trouwen
zoon voor uwe Eenvoud en uwe Waarheid, want nóoit zullen uwe mannen en
vrouwen van talent en verstand zóo gek, zoo pretentieus, zoo ongelooflijk naïef ijdel
kunnen doen...!
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Morgenwandeling
Lezer en vriend van deze blauwe legenden mijner wufte pen, gaat ge meê van
morgen naar buiten? Gaat ge meê met mijn vriend Orlando en mij, eerst met de
electrische tot Eze, station, om van daar op te klimmen naar het in vroegere eeuwen
door de Sarracenen gebouwde, arendnestachtige dorpje?
De lente is al ontwaakt; de lente is al bezig, om ons heen. Nu wij samen den vrij
steil klimmenden weg op klauteren, voel ik de lente, heel bezig, al om mij heen. Zij
weeft tusschen de takken der boomen hare ijle fijne gulden en groene draden heen
en weêr, heen en weêr, als of zij zich haast hare gordijnen uit te spannen, hare
baldakijnen uit te breiden. Amandelboomen wemelen van teedere bloesems, als
met de etherische bloemen van het begin eener nieuwe wereld, een wereld, die uit
den droom van den Schepper plotseling opkomt en is, en alles, de zee, de lucht,
het jonge groen, zelfs de roze en witte huisjes aan den grauwigen weg, hebben dat
etheriesch teedere van het nieuwe wereldbegin, dat de dingen soms hebben kunnen
op een zeker uur, in een zeker licht, in zekere dageraden... Het is ónze lieve illuzie,
op gewekt om doorzichtige zuid-atmosfeer in doorzichtige zuidlijke lente: over een
half uur is het anders: stemmingen der natuur wisselen nog gauwer dan die onzer
ziel...
Wij klauteren naar boven. O, ik ben geen groot wandelaar, ik kan mij maar moeilijk
tot een wandeltocht besluiten, maar ben ik eenmaal op weg, over mijn natuurlijke
luiheid heen, dan vind ik het heerlijk, óm mij het licht en de lucht, en de zachte
dronkenschap rijzende in mij...
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Orlando klautert heel rustig en harmoniesch, zoo als hij alles harmoniesch en rustig
doet, flink, gratieus, zeker, krachtig en regelmatig luchtig. Ik klauter nerveus, als
een geit hier en daar héel vlug, maar dan, in éens moê, ga ik zitten, sta weêr op,
loop bedachtzamer, en heel gauw daarna al weêr te vlug, tot ik eindig met naast
mijn vriend te gaan en poog te klauteren als hij klautert. Wij hebben onze
Norfolk-pakken aan, met de knicker-bockers en ik draag een geheimzinnig mandje,
dat Orlando mij nu afneemt. Hij is veel sterker dan ik, en hij wil het dragen. Wij
hebben onze petten op, stevige schoenen aan, dikke stokken in de hand: wij zien
er bepaald uit als toeristen, en het mandje is heel geheimzinnig.
- Orlando, wat is het voorjaar mooi, en nieuw, en jong!! roep ik uit. Het is of de
wereld op nieuw is begonnen, vindt je ook niet?
Hij glimlacht, zonder veel woorden, is het met mij eens, met dat om mijn woorden
en daden geamuzeerde lachje, dat hij altijd heeft, om mij. Nu zijn wij al hoog, de
zee is als een blauw meer daar weg gezakt, spiegelt heel laag wijd uit; het woud
van kastanje- en notenboomen, met rotsige kloven en murmelende wateren, breidt
om ons al dichter en dichter de fijne gulden en groene lenteweefselen uit: een vogel
hier en daar tjilpt, zoo fijn, zoo fijn als kristal. Er is iets onzegbaar teeders en teêrs,
iets onzegbaar gelukkigs in de atmosfeer en in het landschap, en het zoû heel dwaas
zijn niet blij en gelukkig te zijn, en het leven niet heel goed en de wereld heel mooi
te vinden.
Zóo is mijn stil juichende stemming in mij...
Plotseling...
Plotseling verstart en verstramt iets in mij, van angst...
Lezer, laat het mij u ronduit bekennen. Ik beken u zoo veel, ik zeg u zoo veel
intiems, niet waar, en dat alles heel eerlijk; ik doe mij nooit beter voor dan ik ben,
en ik ben overtuigd, dat ge, na al mijn verhalen gelezen te hebben, mij zelfs beter
dan ik mijzelven zult kennen. Laat het mij u dus ronduit bekennen... dat ik dikwijls
héel bang ben. Het is niet flink en ferm dat te zeggen, maar ik ben zoo vreeslijk
eerlijk, weet ge. Ik ben soms héel bang. Ik ben altijd
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bang geweest. Als kind was ik bang, voor donkere kamers en baardige mannen. Ik
ben altijd bang gebleven, en daarbij overmoedig. Ik ga in Italiaansche achterbuurten,
des nachts, en dat altijd zonder revolver, omdat ik bang zoû zijn iemand dood te
schieten. Ik ben overmoedig en bang. Nu weet ge het.
Maar nu wilt ge weten - ik hoop het ten minste - waarom ik zoo plotseling, gerukt
uit stil juichende lentegelukstemming, bang ben geworden, terwijl ik met mijn vriend
Orlando den steilen boschweg opklauter naar Eze...? Ik zal het u zeggen.
Ginds, aan den kronkel van den weg, ruizelen, of zij scheuren, de fijne groene
en gouden lentegordijnen en verschijnen... twee baardige mannen. Zij hebben ons
klaarblijkelijk gevolgd in het dichtst van het groen, want ik heb het al zoo even
verdacht hooren scheuren en ruizelen, maar in mijn geluksstemming er niet over
na gedacht... Maar daar staan zij heusch, in levenden lijve: twee griezelige en
baardige mannen. Zij hebben ons den weg willen af snijden: zij staan ons op te
wachten aan den kronkel van den klimmenden, woudeenzamen weg. Zij staan
wreed en roerloos dreigend afwachtend, griezelig en baardig aan den wegekronkel,
onvermijdbaar, noodlottig en be-angstigend. Ik, ten minste, ben angstig, meer dan
dat; ik ben eenvoudig-weg bang. Ik ben heel bang voor die twee baardige mannen.
Zij zijn ontwijfelbaar griezelige en groezelige landloopers, walgelijke types, de een
met het hoofd verbonden, de ander met éen laars aan en éen pantoffel, knuppels
in de hand. Zij kijken naar ons, zij kijken ons nader komen...
- Orlando... zeg ik.
- Wat, zegt mijn vriend.
- Griezelige kerels, zeg ik. Pas op...
- Dat is niets, zegt, onverschillig, mijn vriend Orlando.
Hij is niet bang. Hij is nóoit bang. Hij is heel sterk, hij heeft zijn brevet voor
schermen op degen en sabel, en nu wij naderen, ben ik mij blij bewust, dat hij grooter
is en breeder dan de beide griezelige kerels. Ik blijf achter hem, in zijn schaduw,
maar mijn knieën trillen van bangheid. En waarachtig, daar zegt de landlooper, met
het verbonden hoofd:
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- Weet je ook hoe laat het is, baron?
- Neen, zegt Orlando, koud en hoog.
- We moeten den trein van elf uur pakken, naar Genua, zegt de ander. Het
beroerde is, dat we geen geld hebben. Weet je, meneer de prins, jij moest ons maar
wat reisgeld geven: een zigue (twintig francs) aan elk kan je best missen.
De baardige kerels staan midden op den weg en blijven ons die versperren.
- Zeg eens, buldert Orlando, met diep sonoor basgeluid, en ik hoor de opkomende
drift naar boven zieden in zijn stem -; als jullie niet voor den donder opbliksemen,
de een links en de ander rechts, pak ik jullie vierkant op, en smijt je in het ravijn, of
ik sla mijn stok stuk op jullie ribbekast...
Alle goden des hemels, daar heb je het weêr! Daar heb je het weêr, die vreeslijke
flinkheid van mijn heel sterken, nooit bangen, en soms ziedend driftig wordenden
vriend! In een flits zie ik het voor mij, wat er gebeuren zal... Orlando, die den eenen
baardigen man bij kraag en broek zal beet pakken, en als een baardige pluim het
ravijn in zal zenden... Orlando die den anderen een wandelstok op zijn griezeligen
rug zal kapot slaan... beide kerels dóod, de een óp den weg, de ander onder aan
den weg... Orlando voor het gerecht... ik als getuige... Orlando in het gevang...
maanden lang... doodslag of moord, wat is het?... zelfverdediging of niet?... de
advokaat, de jury... ik zie alles, alles, alles: een vreeslijke, lastige toekomst in het
verschiet, en dat juist, terwijl ik zoo gelukkig was, het weêr zoo mooi, de wereld zoo
lentenieuw, als een nieuwe wereld, die God pas had geschapen... De kracht van
de wanhoop bezielt mij: ik wil spreken, maar de beide razende, baardige mannen
overdonderen mij al met wreede, scheldende stemmen: zij vloeken:
- Jou gemeene dit en dat... jou bloeduitzuiger... jou kapitalist met je mooie snor...
en met je blanc-bec van een vriend (dat ben ik, zonder snor, maar clean-shaven)...
Ik zie den stok al rijzen in Orlando's machtige vuist... Beste lezer, mijn vriend kan
zijn als een lam zoo zacht, hij is meestal
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kalm en harmoniesch en rustig en lui en laconiek en flegmatiek... maar als hij zich
sterk voelt, en de omstandigheden brengen het hunne er bij om zijn rijke bloed te
doen zieden... dan zoû ik liever niet zijn tegenpartij zijn, dan is het heusch beter
kersen eten met hem dan vechten. Ik voèl dus - dit alles gaat bliksemsnel - dat ik
alle mijn wanhopige krachten verzamelen moet: ik grijp in den vlucht Orlando's stok,
terwijl de griezelbaarden vloeken en schelden, en ik roep:
- Orlando, niet slaan... Je zoû de kerels dood slaan... Orlando, ik wil niet, dat je
de kerels slaat!
Waarachtig ik voel den stok, eerst, stijf in mijn hand opgericht, zakken... Orlando,
na eerste ziedende drift, verbedachtzaamt... Hij staat nog wel rood van toorn, als
een stier, die tot een sprong bereid is, gekromd, en de stok wordt wel weêr gericht
in de dreigende lijn, maar toch... ik heb gelegenheid tusschen het gevloek der
griezelbaarden en het hoog bevelende woord mijns vriends de kerels mijn stem te
doen hooren, en zeg:
- Beste vrienden... mijn vriend is héel sterk, en als jullie niet oppassen, doet hij
wat hij zegt: hij gooit jou in het ravijn, en jou slaat hij zijn stok stuk op je rug. Ik kan
je verzekeren, dat hij het doet. Weest dus verstandig, en...
Ik zie het plots... De kerels, hoe baardig en griezelig ook, en angst-aanjagend,
zijn niets waard, bij Orlando vergeleken! Zij zijn ellendige, armzalige boeven, en nu
zie ik - heel duidelijk - dat zij bang voor Orlando zijn! Van welke gemoedsstemming
ik weet partij te trekken, door te zeggen:
- Als jullie den trein van elf uur willen pakken naar Genua, moet je je haasten. Het
is tien minuten over half elf: twintig minuten heb je wel noodig om naar het station
van Eze te komen... Geloof je niet, dat het al zoo laat is? Kijk dan zelf!
En fier - Orlando staat achter mij! - toon ik de boeven mijn extra-plat gouden
horloge, met het juiste uur er op. Maar te gelijk met die beweging van vinger in zak,
weet ik een tienfranc-stukje voor te tooveren, glip het in den vreeslijken klauw van,
ik geloof, den verbonden boef, en fluister:
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- Maak, voor den donder, dat jullie weg komen. Als die begint, is die niét
gemakkelijk... Ik ben maar een blanc-bec, maar hij is het lang niet. En als die driftig
wordt, steekt hij jullie eenvoudig overhoop. Hij is een Italiaan en hij heeft een mes.
Er is met het toonen van mijn horloge een quadrille-achtige verwisseling geweest
op den wegekronkel, terrein van dit avontuur. Zoo dat Orlando en ik wat hooger
staan, en de beide boeven wat lager...
Zij schelden nog wat en vloeken nog wat...
En plots keeren zij zich om en reppen zich: die met den pantoffel hinkt en die met
het verbonden hoofd... is nog erger mank!!...
Trekkebeenende beiden, verdwijnen zij tusschen de ijle groene en gouden
lente-gordijnen.
- Orlando... zeg ik, met zachtste stem.
Hij glimlacht. Zijn woede, zijn drift zijn gezakt; zijn oogen staan glimlachend
flonkerend kalm...
- Wat heb je ze gezegd, dat ze zoo zijn gegaan? vraagt hij rustig, maar toch wel
nieuwsgierig.
- Dat ze zich haasten moesten, als ze den trein wilden halen naar Genua...
Een achterdocht springt in hem op.
- Je hebt ze toch niets gegeven?? roept hij uit, fronsend de brauwen.
- Natùurlijk niet, zeg ik verontwaardigd.
- Je hebt die boeven toch niets gegeven?
- Maar natúurlijk niet! herhaal ik.
- Want van mij zouden ze noóit wat gehad hebben! zegt Orlando, vol onwrikbaren
hoogmoed.
- Van mij hebben ze ook geen centime gehad! verzeker ik hem plechtig. Maar
wel wil ik je nu bekennen, o Orlando, dat mij dit avontuur van baardige mannen in
de knieën is geslagen, en in de maag. Ik rammel van den honger, al is het nog lang
niet ‘mijn twaalf-uurtje’... Waar is ons geliefde mandje??
Ik had het, in het verloop des afgespeelden drama's, in het gras neêr gevlijd, en
ik vind het mandje, intact!
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Daar mijne krachten mij zwijmen nu, zal Orlando het verder torsen. Den wegekronkel
op... Gelukkig, daar, vlak bij, hebben Pan en zijn panisken, weldadige, kleine
boschgeesten, ons bereid een molligen troon van uitgeholde rotsen. (Mollige rotsen?
Ja, lezer, juist. Mollige rotsen. Ga den troon maar eens zoeken, onder Eze.)
- Orlando, willen wij gaan eten? Heb je al honger?
- Ja, zeker...
Wij vlijen ons op de mollige rotsen. Ze zijn net als een bank van harde kussens.
(Hàrde kussens? Ja juist, gij geboren kritikus: héel harde kussens.) Voor ons, diep,
diep, spiegelt het meer van de zee. (Het meer van de zee? Ja. Het zeemeer. En nu
verlang ik voort te schrijven, zonder uw interrupties: schrijf liever zelf, op uw beurt,
eens een stijlvol feuilleton voor Het Vaderland.) Beneden ons spiegelt het meer van
de zee. Het is als een turkooizen lentemeer, en het is mij, door de ijle groene en
gouden weefselen, die als doorzichtige gordijnen zijn, of er in den trillenden
zonneschijn etherische figuren, vaag omlijnde mythologische silhouetten in
wemelende sluiers over zweven en dansen. Heel een blij, antiek, gelukkig leven
van zwevende, dansende wezens...
Dat is alles beneden ons, diep, diep beneden terwijl wij liggen op onzen molligen
rotsentroon, onder een ijl baldakijn van gouden en groene looverenweefsels, beneden
den troon een wemeling van bloesemende amandel, en nog dieper de turkooizen
zee met den vagen dans der antieke, gelukkige wezens...
Dat is de poëzie.
En het niet te versmaden proza is uit gepakt door Orlando, en door hem uit gestald
op een hagelwit servet (een servet is altijd in poëtischen stijl hagelwit).
Het bestaat uit aangenaam met tong en koud vleesch belegen, geboterde broodjes,
uit harde eieren, die handig Orlando pelt, uit gedroogde vijgen en mandarijntjes,
zoo aan een steekje met twee blaadjes er aan.
En uit twee veldflesschen met hare bekers.
De eene met genereuzen, robijnrooden wijn.
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De andere met genereus wit water...
Beneden ons, diep, heel diep, dansen de etherische wezens.
Wij, boven, zijn de goden, die banketteeren...
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Wonen in het buitenland
Indische vrienden, die wij in tien jaren niet hebben gezien, zijn, over Genua, bij ons
in Nice gekomen: hij is assistent-rezident geweest, maar nu gepensionneerd, nog
jong, omdat zijne gezondheid hem niet meer toe liet te leven in een tropiesch klimaat:
zij is een mooi, elegant vrouwtje, wie je niet zoû aanzien, dat zij moeder is van haar
twee kinderen: een groote kerel van achttien, en een blond meisken van zestien:
niet iedere Hollandsch-Indische vrouw is oud voor zij de veertig bereikt heeft.
- Nu moet je mij toch eens raad geven! zegt mijn Indische vriend, de
ex-assistent-rezident. Ik weet niet wat ik doen moet. Moet ik naar Holland gaan? Of
moet ik hier blijven wonen, in Nice, waar mij het klimaat goed bevalt... Ik weet het
niet. Mijn sympathieën zijn, geloof ik, meer buitenlandsch... Geef mij raad. Je hebt
gereisd, je woont tien jaren in het buitenland, en je bent een serieus mensch...
Nu, dat laatste is ook maar betrekkelijk! Mijn goede, beste, Indische vriend vraagt
mij raad, omdat hij mij serieus vindt: hij neemt mij au serieux!! Een
verantwoordelijkheid zinkt op mijn schouders, een zwaar gewicht gelijk! Bijna zoû
ik maar op de wijze der Franschen (die nóoit raad geven, en altijd bij zich denken,
zoo ge, naïef, hun raad vraagt: débrouille-toi!) mij er met een luchtig woord van af
willen maken, maar ik zie zijn ernstige oogen de mijne zoeken, ik zie, dat hij waarlijk
meent in mij een competent vriend te hebben aan getroffen en ik ben zoo weinig
Fransch, en ik kan mij heel moeilijk onttrekken aan een gevraagden dienst, vooral
als die dienst niet meer zoû zijn dan een opinie
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te zeggen, een raad te geven: twee dingen, die de Franschman heel zelden doet.
Alleen moet ik mij even verdedigen en antwoord dus:
- Beste vriend, ik zal doen wat ik kan en naar mijn beste weten je raden, maar
meen niet, dat ik een serieus mensch ben. Je hebt me in zoo veel jaren niet gezien:
ik was vroeger meer serieus dan nu. Ik bèn niet meer serieus en ik neem het leven
niet meer au serieux. Ik ben erg wuft, en daarbij oppervlakkig, en ik geloof, dat ik
een heel kinderlijke natuur heb...
Ik zie de oogen van mijn Indischen vriend heel groot worden, vol verbazing, maar
meêdoogenloos ga ik voort:
- Ik wil je dus waarschuwen, dat ik absoluut niet serieus ben, en dat ik je mijn raad
geef, voor wat die waard zal zijn: sla hem in den wind, zoo je wilt, en ik zal er je niet
om toornen. Maar laat mij nu niet meer uitweiden over mijn eigen heel weinig serieuze
natuur, en je liever, niet serieus, gaan raden... Zoû je heusch op dien raad prijs
stellen?
- Zeer zeker, beste kerel, antwoordt serieuzer dan serieus mijn Indische vriend,
de ex-assistent-rezident, en ik hoor een overtuigende diepte in zijn stem, als of hij
mij vooral wil doen voelen, dat hij die kinderlijkheid van mij niet au serieux neemt.
- Hoor dan toe! steek ik van wal. Je zegt, dat je buitenlandsche sympathieën hebt,
nu je wikt en weegt waar je te vestigen, en ik hoor in den klank van je stem, dat je
mij, wien je raad vraagt, het wilt geven in den mond om te zeggen: maar kerel, blijf
toch te Nice wonen, èn voor het klimaat, èn voor het meerdere intense
kosmopolitische leven... Is dat zoo niet?
- Je bent wel een klein beetje psycholoog nog gebleven, niettegenstaande de
verandering, die je karakter onderging, antwoordt de vriend.
- Welnu, antwoord ik; dan moet ik je zeker zeer te leur stellen, want ik kan je niet
anders raden: blijf hier den winter uit en vestig met den zomer je ergens in Holland,
ik zoû zeggen in Den Haag.
- Maar waarom?? roept in verbazing de vriend; als jijzelve niet meer naar Holland
terug gaat!
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- Om verschillende redenen... zeg ik, en ik betrap mij er op, dat de klank van mijn
stem heel ernstig is geworden, daar ik mijn braven vriend weêrhouden wil een
dwaasheid te doen. Om verschillende redenen, herhaal ik. Geloof niet, dat ik, omdat
ik nu eenmaal niet in mijn vaderland woon, en zelfs den zomer liever in Italië
doorbreng dan in Holland, het goede van mijn land en mijn volk niet zoû inzien. En
laten wij vooral niet spreken over mij, maar over jou, en je vrouw en je kinderen. Zie
eens, jullie zijn ècht Hollandsche menschen, en maar een heel klein beetje Indiesch
geworden, niet meer dan onvermijdelijk is na een langdurig verblijf in onze koloniën.
Ik beschouw jullie als ècht Hollandsche menschen, en die raad ik af zich elders te
vestigen dan in Holland. Het klimaat daar ginds... je zal er aan wennen na een paar
vlaagjes van influenza en meer of minder serieuze verkoudheden. En, eenmaal
gewend, zal het leven in Holland, tusschen Hollanders, je meer bevallen dan het
leven in Nice, tusschen kosmopolieten. Holland heeft heel veel goeds. Laat ons
blijven bij Den Haag, de eenige Hollandsche stad, die ik eigenlijk goed ken. Den
Haag heeft heel veel goeds... Of zoû het veranderd zijn in de tien jaren, dat ik niet
meer woon in Den Haag! Ik kan het niet gelooven. Laat in allen gevalle mijn tien-jarige
buitenlandsche ondervinding je weêrhouden, echten Hollander, je ergens anders
te vestigen, dan in Holland. Je hebt in Holland dadelijk enkele familieleden en
kennissen. Dat is een kring. Een Hollander-Indieschman houdt van een kring. Hier
zoû je moeilijk een kring vinden, ten minste geen ‘gezelligen’ kring. ‘Gezelligheid’,
Hollandsche ‘gezelligheid’ bestaat hier niet. Ik, voor mij, mis ze niet, omdat ik zoo
veel andere dingen heb. Ik verlang geen Hollandsche ‘gezelligheid’. Jij zoû er naar
verlangen, en ze missen. Je vrouw zoû ze missen. Je kinderen vooral zouden ze
missen. Je zoû je hier verloren voelen. Wel, je zoû lid kunnen worden van een
Cercle. Als je daar niet min of meer grof speelt... verveel je je. Word liever lid van
de Witte in Den Haag en tref er 's middags je kennissen. Je vrouw... ze zoû, charmant
en decoratief als ze is, oogenblikkelijk tien, twintig jours op haar opschrijfboekje
hebben om af te loopen,
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maar het zoû haar niet amuzeeren. En je arme kinderen! Een jongen van achttien
jaar, die beslist roeping heeft voor muziek, en al een jong artiest op zijn viool is! En
een meisken van zestien jaar! Ik beklaag je kinderen, als je je hier vestigt, vriend.
Neen, vestig je in Holland. Holland heeft veel goeds... voor Hollanders. De Hollander
is een brave, eerlijke, ruim om zich heen ziende vent. Er is iets wijds en royaals in
zijn blik: laat ons zeggen, dat het komt van zijn platte land. De Franschman is klein,
peuterig en petieterig, in alles wat hij denkt of doet. Ik zoû bijna zeggen, de
Franschman is... burgerlijk, burgerlijk van kleinheid. Een Hollander kàn burgerlijk
zijn, maar is het niet per se. Hij is dikwijls plomp en zelden elegant, maar hij is ook
dikwijls ruim van blik, breed van gebaar en royaal van opvatting. En voor jou, die
niettegenstaande je ambtenaar bent, artistieke behoeften hebt, aan litteratuur en
muziek, voeg ik er bij: hij is dikwijls artistiek, meer dan de Franschman is. We
generalizeeren, niet waar; dat is altijd een beetje gevaarlijk. Ik ben overtuigd, dat je
me in eens tien artistieke Franschen zoû kunnen opnoemen, die niet al te petieterig
voelen en zien, en ik maar zes artistieke en ruim om zich blikkende Hollanders...
Maar bedenk, dat tien weinig is en zes veel, relatief. Wij zijn een heél klein volkje,
maar lang niet te verwerpen. Wij hebben altijd veel groote en mooie dingen gedaan,
meer dan andere kleine volkjes. Amice, word geen kosmopoliet. Het zoû je niet
bevallen. Ik? Ik ben het niet. Ik ben - bijna - een Italiaan. Ik word nooit een
Franschman. Maar een kosmopoliet word ik ook niet. Maar we spreken over jou,
en die je lief zijn. Welnu, jij, je zoû je heel verloren voelen en moeilijk kennissen
maken, die je sympathiek zouden zijn. Je vrouw... zoû zich verlaten voelen, ook met
haar twintig af te loopen jours. Je vrouw houdt van wat wij ‘uitgaan’ noemen: zij is
heel jong en heel levenslustig. Welnu, hier in Nice... wordt niet ‘uitgegaan’ in
Hollandsch-Indischen zin. Zeker, je kan gaan naar de komedie, en je kan gaan naar
de twintig jours. Dat is alles - een paar bals niet meêgerekend. De ‘uitgaande wereld’
dunkt mij, als mijn souvenirs mij niet bedriegen, in Den Haag veel ‘gezelliger’. Meer
of minder luxueuze, maar steeds
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‘gezellige’ - want ze hóeven niet stijf te zijn - diners, als de Hollander geeft, geeft
de Franschman nóoit, want ze zijn hem te duur, zelfs al is hij gefortuneerd. Een
Franschman is zuinig, en een Fransche vrouw - als het iets anders dan haar toilet
geldt - gierig. Ik generalizeer... Maar om tot de diners terug te komen, een Hollander,
zelfs niet gefortuneerd, geeft naar zijn middelen heel gauw een ‘dinertje’. Ziet zijn
kennissen heel gauw bij zich aan tafel. Een Franschman nooit, als hij er geen geheim
doel meê heeft. Als het niet ‘utile’ voor iets is. Een Franschman doet nooit iets of
het moet ‘utile’ zijn. Je vrouw zoû de dinertjes, de Hollandsche, missen, om ze te
geven en er heen te gaan. Wel, zij zoû haar jour hier hebben, en die zoû haar veel
goedkooper kosten dan een ‘dinertje’. Met een pakje thee van drie francs en wat
koekjes voor - ik taxeer ruim - vijf francs, komt ze een heel eind. Ik reken drie
francvijftig er bij voor bloemen. En ze heeft een prachtigen jour, dien ze zelfs voor
éen franc-vijftig kan laten vermelden in den Petit-Niçois of den Eclaireur: Madame
Une-telle recevait dans ses salons, brillammant éclairés etc. etc... Ze maakt dat
berichtje zelve op, beschrijft haar toilet en geeft de lijst van haar gasten. Nu, een
‘dinertje’ heeft ze niet voor dertien francs. Het kost haar misschien in Den Haag heel
gauw honderd gulden, met een páar ‘gezellige’ gasten maar. Maar zij zoû het er
voor over hebben, omdat zij een Hollandsche en geen Fransche vrouw is, en niet
alles, wat zij heeft, aan ‘haar lijf hangt’: vergeef mij de vulgaire maar teekenende
expressie. Een Fransche vrouw geeft een jour van dertien francs en zet een hoed
op, die twee-honderd franc kost: een Hollandsche vrouw zet een hoed op van twintig
gulden en geeft een diner van bij de honderd: reken ik erg slecht, of geven ze allebei
zoo wat even veel uit?
Geloof mij, je vrouw zoû zich hier in Nice vervelen. Jullie houden allen véél van
muziek, zijn allen muzikaal. Maar er is hier geen muziek. Er is een mediocre Opera
en er zijn aardige concerten soms in de Jetée, met ‘selections’ van... opera-muziek,
als daar zijn de Huguenots en de Trouvère. Dat is alles hoor, wat de muziek in Nice
aangaat. In Monte-Carlo is er véel meer - de Prins
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doet veel voor zijn opera, - maar dan moet je ook telkens naar Monte-Carlo gaan:
gauw dineeren, sporen, om twee uur 's nachts ben je thuis. De plaatsen kosten
twintig francs. Wel, ik geloof, dat het muzikale leven in Den Haag je veél meer
bevallen zal. Ik ben lang weg uit Holland, maar is het er op verminderd? Ik geloof
het niet. Hier, in Nice, zijn wij nooit op de hoogte. De ‘Veuve Joyeuse’ wordt eindelijk
eens gegeven als het vogue-prulletje elders overal al is afgetjengeld. Het doet er
niet toe, of het een prulletje is: ik had het wel eerder willen zien, dan dezen winter.
Een mensch is nu eenmaal een ijdel dier en wil op de ‘hoogte’ blijven. ‘Je heb de
Lustige Witwe toch gezien?’ ‘Neen, dat geven ze nog niet, bij ons, in Nice...’ Welnu,
ze hebben het dit jaar gegeven! Salomé? Of Elektra?? Ho maar! Dat kan je denken!
Niets er van. De Trouvère (net als in Indië, waar ze altijd de Trouvère geven) en de
Huguenots. Maar, beste vriend, je zoû van gemis aan muziek louter dood gaan. En
bij wie zoû je jongen zijn lessen nemen? En waar zoû hij, na zijn lessen, eens kunnen
cricket-spelen of foot-ball? Niente, hoor, als de Italiaan zegt: dat beteekent: niets er
van! Nu ja, er is een tennis-club. Je zoon en je meisje zouden wat tennissen kunnen.
Maar een meisje heeft het in Holland veel ‘gezelliger’ dan in Frankrijk. Onze
Hollandsche meisjes hebben het ‘zalig’, vergeleken bij de Fransche. Je dochtertje
staat op den drempel: ze is bijna ‘uitgaand’. Welnu, ze gaat veel prettiger in Holland
uit dan hier. In Holland fietst ze en tennist ze en rijdt ze schaats met jongelui, die
bij jullie een kaartje hebben gepousseerd, visites bij je maken en soms bij jullie op
een ‘dinertje’ komen: die jongelui, racket in de hand, wandelen met haar gezellig
naar huis. Al die aardige, gezellige omgang bestaat niet voor het Fransche meisje.
Neen, de Hollandsche jonge meisjes mogen wel haar pozitie waardeeren, als we
die vergelijken bij die van de Fransche zusjes. Het Fransche meisje, komt ze uit
haar klooster, gaat naar twee of drie bals, met mama, die pal den geheelen avond
achter haar zit, en de jongelui, qui la font danser (ik vind die Fransche uitdrukking
zoo amuzant: le jeune homme fait danser la jeune fille) brengen het meisje na
iederen dans nauwgezet vóor mama terug. De stijve knieën, die
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de arme mama wel moet krijgen: ze blijft onbewegelijk vier, vijf uur zitten! En ik zie
onze Hollandsche meisjes: wel, ik geloof, dat ze zouden bedanken voor die bals,
où on la fait danser. En onze jongelui, ze dòen niet de meisjes dansen: de meisjes
dansen van zelve, en de jongelui ook!! Beste vriend, je arm dochtertje zoû hier in
Nice een vreeslijk leven hebben. Voor een luchtig jong getrouwd vrouwtje kan het
hier wel aardig zijn, zie je. Maar voor jonge meisjes is het hier de grenzelooze
verveling en het smàchten om maar getrouwd te zijn, om vrij te zijn, vrij te zijn...
- Dus... aarzelt mijn vriend; niettegenstaande àl mijn buitenlandsche sympathies,
mijn appreciaties van het klimaat van Nice, den esprit der Franschen... raadt je me
niet aan... me hier te vestigen... met vrouw en kinderen...
- Niet alleen, dat ik het je niet aanraad: ik raad het je gedecideerd af! zeg ik, dapper
geworden om mijn eigen welsprekendheid. Ik raad het je gedecideerd àf. Vestig je
in Den Haag. Blijf Hollander! Word géen cosmopoliet!
- Maar jijzelf... die je nu Italiaan noemt... en wóont in Nice... werpt mijn vriend
tegen, die zich niet gewonnen geeft.
- Ikzelf, herneem ik; zoû - zoo ik gewezen assistent-rezident ware, een vroolijke,
maar géen luchtige vrouw had, die nog veel lust had in menschen-zien, een jongen
van achttien, met ernstige vocatie voor muziek, en een meisje, aanvallig als jou
zestienjarige, me gedecideerd vestigen in... Den Haag!
***
Ik heb héél veel goeds van Holland willen zeggen... Ben ik welsprekend genoeg
geweest? En zullen onze vrienden verstandig zijn? Of zullen zij, verblind door azuur,
gouden zon en een schitterende uiterlijkheid... zich tòch in Nice ter woon vestigen,
stad, die ik calomnieer, maar ondanks alles, òm dien schitter, die zon en dat azuur
bemin??
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Aviatie-week
Onze kinderen en kindskinderen zullen er om làchen, dat wij deze nieuwe emoties
ondervonden, maar ons zijn ze de blij makende en aan den sleur van ons leven
nieuw belang inboezemende aandoeningen, ook al zijn ze voor de meesten van
ons nog maar passief, en nauwlijks nog maar ontwakende, in de Aanschouwing voor ènkelen nog slechts, de heel moedige, actief, in de Daad, de Daad, die reeds
in mythische tijden Ikaros droomde, toen hij zijn vader Daidalos vroeg hem groote
vleugelwieken - van vederen, bevestigd met was - te snoeren aan zijne schouders.
Er is in die mythe het bewijs van den oorsprong onzer goddelijkheid: wij willen
terug naar den verhevenen ether, naar het onbegrensde azuur, naar de goddelijkheid,
waaruit wij zijn verbannen op deze aarde.
En onze verhevene hoogmoed deed ons niet alleen in mythische tijden Ikaros
zijn, en in Bijbelsche tijden Babel bouwen, maar onze hoogmoed schuilt in iedere
godsdienst, die zich een hemel droomt, een paradijs, waarin wij gelukkig zullen zijn
en zweven.
Wij willen gelukkig zijn, wij willen hóog zijn, wij willen zweven...
Wij hebben Ikaros gedroomd, en wij droomden vele goddelijke gewiekte wezens,
en wij droomden de gevleugelde engelen: wij droomden de cherubs met stralende
vleugelen, en de serafijnen met het vleugelen-achttal.
Wij droomden de kleine cherubijnen: zij waren alléen een kopje en twee wiekjes.
Wij hebben altijd van vleugelen en van wieken gedroomd; wij
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hebben altijd willen hoog in den ether zweven, en wij zweefden reeds met onze
gedachte, onze verbeelding, met al de kracht van onze vroomheid... Wij hebben al
zoo lang de vlucht van de vogelen bespied, en ze benijd, omdat hun iets was
gegeven, dat ons werd geweigerd, terwijl wij er zoó hevig naar smachtten, en een
vlindertje, een juffertje, een vlieg... wekten kleine, maar heel duidelijke, ijverzuchten
op in ons, in òns menschen, òns, goddelijke, alles vermogende, alles scheppende,
alles bouwende, ons àlles verbeeldende menschen.
Wij wilden zweven, wij wilden vliegen, en wij zweefden niet, wij vlogen nooit...
Welnu: wij zweven! wij vliegen!!!
De moderne mensch glimlacht om Daidalos. Wij zweven niet en wij vliegen niet
met broze vleugelen van vederen, die met was zijn bevestigd, was, die smelt in den
zonnestraal, waarin wij opwaarts vliegen naar het azuur: wij vliegen en zweven in
biplanen en monoplanen.
De moedigsten van ons: zij vliegen en zweven...
En wij, die nog huiveren, wie zegt ons, dat wij niet morgen vliegen en zweven...
Wij leven zoo snel: wie zegt ons, welke Daad wij morgen doen, na de
Aanschouwing, die ons, trillende van nieuwe emotie, hijgende naar adem, en de
oogen wijd, wijd geopend naar den hemel, nu nog slechts kluisterde op een zetel
van een tribune, gedurende de Semaine d'Aviation te Nice?
***
De Farman-biplanen van Van den Born, den Belg, en van Efimoff, den Rus, zijn
als immense bromvliegen, als doorluchtige, veelvoudige doozen van strak gespannen
linnen, maar als doozen, die bezield zouden worden met de ziel van een immensen
bromvlieg.
De Belg zit aan zijn stuur, solide, met breeden rug, en jovialen snor; hij boezemt
vertrouwen in, men zoû gaarne achter hem plaats nemen, en meê vliegen, meê
zweven; hij vliegt ook niet

Louis Couperus, Korte arabesken

149
hoog, hij werkt voor de prijs van de Tour de Piste, en zoo als hij vroeger als wielrijder
zijn eindelooze rondjes peddelde, zoo vliegt hij nu, laag bij den grond, maar toch
wonderbaarlijk onwaarschijnlijk, zijn eindelooze rondjes af, altijd, eindeloos door
maar in het rond: een machtige bromvlieg, die nooit moê schijnt te worden. Ja, het
is onwaarschijnlijk, het is wonderbaarlijk, en wij zien het: het geschiedt voor onze
oogen.
Maar zij, tot nog toe, blijven laag bij den grond en nu is het plotseling Métrot, die
ons verbaast, door hoog op zijn ‘Voisin’ in het ijle blauwe weg te zweven...
Het zijn de nieuwe emoties... Over het publiek van niets dan blasé menschen,
die overal zijn geweest, alles hebben gezien en meê gemaakt, zich jaren lang om
niets hebben verwonderd, sprenkelt als een bad van frischheid en baadt hun de
zielen. Oude, gerimpelde gezichten glimlachen naïef en ongeloovig; doffe oogen
schitteren op; afgeleefden en impotenten, die zich daar in rolwagentjes deden
vervoeren, wijzen met bevende, dorre vingers, als kinderen, naar de lucht, en de
kreten, de naïeve kreten klinken:
- Kijk! Kijk! Hij vliegt! Hij zweeft! Kijk, hij heeft waarachtig gevlogen! Net vogels!
Als de menschen, als het blasé publiek, daar beneden in de tribunes, verwonderen
zich in de lucht zelve, die de stoutmoedigen veroverd hebben, de vogels. De vogels
ondervinden een nieuwe emotie: er is niet aan te twijfelen, het is heel zichtbaar, en
de emotie der vogels verschilt zeer van die der menschen: de menschen zijn blijde
als kinderen; de vogels zijn bang, en snerpen van angst. Het zijn de zwaluwen, juist
terug gekeerd van pyramiden en obelisken, die in dolle kringen zwermen over den
grond, om de aeroplanen, nieuwsgierig en vòl huiver, en het zijn de zeemeeuwen:
zij vliegen in vluchten, in kolossale vluchten, met snerpende kreten, Métrot achterna,
angstig en vijandig, snerpend en bijna aanvallend, maar tè bang toch om aan te
vallen dien immensen, verschrikkelijken, nog nooit door hen aanschouwden
menschvogel, dat vliegmensch, dat hun blauwe domein komt
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doorkruisen. En plotseling, of hun de emotie te machtiglijk wordt, slaken zij een
radeloozen kreet, en keeren plòts al de eerst grauwige vogels òm tot een zilverwitte
vlucht van plots aan den achterkant zonbelichte wieken, en vlieden van daar, vlieden
van daar, den tegenover gestelden kant uit, weg van het spooksel, het vreeslijk
vliegmensch, dat tòch machtiger zal zijn dan zij, omdat de mensch altijd de
machtigste bleek...
Maar is der vogelen emotie verwiekt, weg, weg, in de ijlte van blauw, een heftiger
emotie trilt door dat niet meer blasé publiek, trilt door dat publiek van frissche,
nieuwsgierige zielen, die het nieuwe wonder, het allerlaatste, voor hun kinderlijk
open gesperde oogen zien gebeuren. Die heftiger emotie is om den Afgod, den
Afgod van dit publiek, den glimlachenden, sigaret rookenden Afgod; die emotie is
om Latham, nu hij opstijgt met zijn Antoinette... O, wat is dat dan ook mooi! Wat zijn
die biplanen dan ook vierkante, onbevallige dingen, doozen met bromvliegen-zielen...
vergeleken bij die vliegende bevalligheid, die Lathams Antoinette is... Als een vogel,
met wijd-uit gestrekte wieken roerloos, is de Antoinette opgestegen, luchtig, luchtig
en zweeft op, in wijden cirkel, zonder een schok, plechtig, regelmatig, gratieus, zeer
zeker van haar vlucht, een beetje glimlachend hoogmoedig, en bijna stoutmoedig
laatdunkend... Daar is zij, boven mijn hoofd! Wat een schoonheid is er in zweven!
Ik wist niet, dat er zóo een schoonheid in was! Wat een schoonheid is er in Lathams
vlucht, en wat een schoonheid in zijn Antoinette! Het is zóo een schoonheid, dat ik
mijn oogen vochtig voel worden... als altijd, wanneer ik iets heel moois voor mij zie.
Zie, hij is boven mijn hoofd! Ik ben niet bang, dat hij op mij zal storten. Hij zàl niet
vallen. Hij zweeft, zijn vogel zweeft, zoo luchtig, zoo zeker... Maar zijn vogel is geen
vogel meer; in zijn schoonheid herschept hij zich: de vogel is een libel geworden,
een immense, maar o zoo luchtige, luchte libel... De wieken zijn van een libel, zelfs
de grootoogige kop is van een libel, het achterlijf is van een libel... En de libel, de
libel zweeft op... o, het wordt beängstigend mooi! Tegen het doorschijnende blauw,
in die limpide eindeloosheid,
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die Nice's hemel is, zweeft zij in een steeds stijgende spiraal, hooger en hooger,
heel hoog, tot zij haar hoogste punt heeft bereikt en... daalt, langzaam, zeker en
luchtig, volmaakt, bijna hoogmoedig en bijna laatdunkend, zeer bewust van hare
schoonheid, die nog niet is overtroffen... En zie, terwijl zij daalt, de heerlijke
Antoinette, gebeurt er in de lucht dit wonder, dat zij zich weder herschept... Van
vogel werd zij libel, van libel wordt zij... visch, visch, die zwemt in het azuur: hare
vorm is die van een visch, een gewiekte visch, een gewiekte luchtvisch, en dat van
zóo zuivere, eenvoudige, smettelooze schoonheid, dat zij heerlijk blijft, altijd heerlijk...
Maar zij daalt, de zich steeds herscheppende Antoinette, de vogel, de libel en de
visch, zij daalt, langzaam, zeker, met zwier van wending op wending langs de
dalende spiraal van haar weg en... zij herschept zich, de visch: wij zien, dat zij geen
vogel, geen libel en geen visch was, maar... een bootje, een kano in de lucht, een
allerelegantst, fijn, schitterend van vernis en van nickel, steeds wijd-uit gewiekt
sloepje, een juweel van een luchtscheepje, dat met nog een enkele zwenking neêr
strijkt op het gras en luchtig op zijn wieletje staat...
En de emotie barst los, in gejuich en geroep want Latham is de Afgod van het
publiek, en wij begrijpen niet, dat het Noodlot zóo tegen hem was en de kwade
kansen zóo, als slechte feeën, zijne Antoinette omringden, dat hij, trots herhaalde
poging, het enge Kanaal maar niet òver mocht vliegen, dat zijn vogel, zijn libel en
zijn luchtvisch... al te gauw werd luchtschip en toen zeeschip werd... en men hem
vond, drijvende op golven, met de sigarette zijner aanbiddelijke blague en
bewonderenswaardigen overmoed tusschen de misschien nauwlijks zichtbaar bitter
glimlachende lippen...
Blériot stak het Kanaal wel over. De goede kansen, als goede feeën, omringden
Blériot, dien wij niet te Nice zien, maar dien wij afgespiegeld toch zien in den Belg
Olieslagers, die een ‘Blériot’ bevliegt... Zeker, de ‘Blériot’ vliegt goed, de ‘Blériot’
zweeft ook mede weg in het azuur, en de zeemeeuwen, angstig en snerpend,
omringen ook den ‘Blériot’, maar bevallig en luchtig als
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Lathams goddelijke vogel, libel en visch, is de ‘Blériot’ ons lang niet, en véel moet
er zeker nog uitgevonden en vervolmaakt worden in der menschen machtigen geest
en door zijn scheppende handen, wil een andere dan de Antoinette ons verrukken
in zijn ijlen opvlucht langs azuren spiralen, wil het publiek, dat nog maar kijkt en niet
mede vliegt, een ander dan Latham zijn Afgod roepen...
Maar wie weet, wat de Toekomst, en binnen héél kort, nog baart...
En wie weet, hoe spoedig, zonder ons meer te verbazen, en zonder eenige
kinderlijke emotie van frischheid meer, wij allen zweven langs blauwe spiralen en
even van Nice over strijken naar Cap-Ferrat, of Antibes, of verder, naar Marseille,
of verder, landen en zeeën over, altijd verder, altijd verder, de oneindigheid te
gemoet...
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Een vervelende morgen
Lezer, zijt gij iemand, die iederen morgen op het zelfde uur fiksch en flink op staat,
u vlug en vroolijk aankleedt en welgemoed aan uw werk gaat, of ge bankier zijt of
metselaar, spoorwegbeambte of rentenier? Zoo gij zóo zijt, lezer, zult ge wel niets
geen sympathie hebben met wat ik u wil toe vertrouwen van de eerste uren van
mijn dag, bij voorbeeld, van vandaag. Maar, lezer, zijt ge iemand, wiens stemming
onderhevig is aan regen en zonneschijn, aan schaduw en weêrschijn, aan een
beetje te weinig schaduw en te veel weêrschijn, aan een kreet op straat en een bel
in huis, aan honderd andere kleine nietigheden meer, dan lezer, zult ge misschien
- ook al zijt ge anders dan ik - iets begrijpen en sympathiesch mede voelen van wat
ik u toe wil vertrouwen over de eerste uren van dezen Meischen dag in Nice.
Mei in Nice; nu, denkt ge zeker, dat is heel warm, pufwarm, om te stikken! Ge
vergist u, waarde vriend, want het heeft drie dagen achter elkander geregend, en
de morgen, de vroege morgen is kil en vochtig, als een herfstdag in het Noorden.
Ik zeg u niet, dat heel deze dag zoo zal zijn; ik spreek alleen van dit uur. Zeven uur;
de zevende ure van den nieuwen morgen: voor mij de eerste ure van wat ik den
vroegen morgen noem.
Ik ben juist wakker geworden; gij, wordt ge fiksch en flink wakker? Of wordt ge
wakker, als ik dezen morgen, met hoofdpijn, die ge weet, dat den geheelen dag
duren zal? Nu, ik word wakker met hoofdpijn, in den wittigen schemer van mijn
moustiquaire, die te zomersch is voor deze kilte, want ik wikkel mij huiverig terug in
mijn dekens. Mijn kamer hoû ik donker,
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maar toch zweeft er langs gordijnen en tusschen blinden iets van morgengrauwte.
Een oogenblik heb ik den moed niet aan mijn hoofdpijn te willen denken, maar een
oogenblik ook maar: de lafheid overmeestert den moed! Omdat ik plots, zwaar over
mij en in mij, weét, dat deze nieuwe dag afschuwelijk zal zijn. Regen, kilte, hoofdpijn...
is het niet goed om maar in bed te blijven?
Het bed, ten minste, is goed. Ik hoû van geen meubel als van mijn bed. Het is
lang en breed, niet te hard, niet te zacht, en ook de kussens zijn zoo: lang, breed,
en niet te hard, niet te zacht. In mijn bed is iets ideaals. En toch slaap ik er weinig
in, en is ieder hôtelbed mij welkom - omdat het niet mijn bed is, en ergens anders
staat dan in mijn kamer.
Maar van morgen lig ik in mijn eigen bed, en het ideale er van stemt mij bijna
weemoedig - omdat het mijn eigen bed is, in mijn kamer, mijn huis, de stad, waar
ik woon.
Waar ik woon! Een zwaarte komt over mij, bij de gedachte, dat ik ergens woon!
Ik woon in Nice, en betaal er belasting, en ben er opgeschreven in de registers met
toenaam, en naam.
En ik voel heel duidelijk in me: de zwaarte, omdat ik hier woon. Ik woon, ik ben
geen vagebond. En eigenlijk bèn ik een vagebond, en zoû ik niet willen wonen.
Geen belasting willen betalen, en nergens met toenaam en naam zijn opgeschreven.
Neen, ik woon: en mijn naam staat op allerlei papieren, van waterleiding, van
electriciteit, van assurantie, voor dit en voor dat. Al die papieren berusten in mijn
eigen schrijftafel.
En ik heb plots weemoed naar een tafel in een hôtel in Venetië, die niet mijn tafel
was, en waaraan ik dagen en dagen zoo heerlijk gewerkt eens heb.
De melancholie, dat ik als een net mensch, ergens ‘woon’ en de gedachte aan
Venetië doen in mij een vreemde warreling draaitollen van eindeloos treurige
gedachten. Ik zoû namelijk niet willen ‘wonen’, al mijn papieren willen verscheuren,
of liever verstrooien naar de vier windstreken; en Mei in Venetië willen zijn, om de
prachtige zonsondergangen. Met niets dan éen koffer, en geen papieren.
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De treurige gedachten verzamelen zich tot éen groote nostalgie. Ik wil naar Italië,
en ben in Nice.
En ik heb hoofdpijn, en voel mij huiverig.
Dat alles maakt mij heel ongelukkig. Ik voel mij diep ongelukkig en vooral te kort
gedaan. Het leven deed mij te kort, gaf mij niet wat mij toe kwam. Waarom dwong
het mij hier te ‘wonen’? Ik vind ‘wonen’ afschuwelijk. Waarom gaf mijn noodlot mij
van morgen deze hoofdpijn? Ik heb gisteren niets bizonders gedaan, om hoofdpijn
te hebben.
Ik voel mij te kort gedaan, en de dag is nauwlijks begonnen. O, wat een
afschuwelijke dag zal dit zijn. Een dag, niet om door te komen. Ik wed, dat alles
afschuwelijk zal zijn.
Er wordt bescheiden aan mijn deur geklopt. En aan de bescheiden geöpende
deur meesmuilt een dienstmaagd bescheiden, dat zij mijn ontbijt wenscht binnen
te brengen.
Ja, gaarne: eten is het eerste, wat ik 's morgens doe. Zonder thee te hebben
gedronken, zoû ik geen vinger kunnen verroeren. O, die ellendige hoofdpijn! Ik heb
mij bewogen in bed, zonder er aan te denken, en nu is ze, als een kwade kat, achter
in mijn nek geklauwd, maar zoo hevig, dat ik wel zoû willen huilen! En het is kil, en
grauw, en het regent, en een makke vlieg danst om mijn neus.
Het is allemaal niets, niet waar, gezonde fiksche lezer? Mijn God, het is wat
hoofdpijn, en nu ja, ik woon in Nice, mét papieren, en het regent, en er is een vlieg!
Gezonde, fiksche lezer, laat mij u verzekeren, dat al deze dingen te zamen van
morgen, even over zevenen, maken, dat ik mij rampzalig gevoel, en vooral te kort
gedaan door het lot.
Waarom is mijn thee van daag iets te sterk en prikkelt zij bitter mijn tong? En
waarom is mijn croissant zoo slap? Is dat nu een croissant van de Boulangerie
Parisienne? Waar moet ik dán mijn brood bestellen, als zelfs dàar de croissants
zoo slap zijn!
Wees niet bang, zoo zal het wel voort gaan. Heb geen vrees: het water van mijn
warm bad is zoo warm, dat het stoomt; en dat van mijn koud nabad doet mij huiverig
aan. Misschien heb ik koorts,
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maar ik ben al, nijdig, beslist, dat, al héb ik ook koorts, ik geen chinine zal slikken.
Dit voornemen sterkt mij met heldenmoed en ik heb de kracht mij te kleeden, niet
zonder in de eene lâ gezocht te hebben wat zich in de andere bevindt, al mijn dassen
in wanorde omgegooid, en een flacon gebroken te hebben, die een penetrante lucht
tot in mijn gemaltraiteerde hersens doet steken.
Ik verlaat mijn slaapkamer in een stille woede, en alleen Hare verschijning, zacht,
blond, wit, troostelijk glimlachend, met hare koele hand even aan mijn ziek voorhoofd,
verhindert me uit te vallen, omdat mijn zitkamer nog niet gedaan is, en ik toch een
uur later ben dan gewoonlijk.
Ik val niet uit: ik begraaf mijn woede om dezen morgen in mij, en voel mij een
martelaar. Om niet onbekend te blijven en niet ongewaardeerd in dit martelaarschap,
boek ik er dadelijk van op witte bladen papier, zoodra ik zitten mag aan mijn
schrijftafel.
O, die hoofdpijn, o die kille Meische morgen in Nice!
Wat zal ik anders doen dan schrijven? Uitgaan? Waarheen? De Promenade is
al verlaten! Eenzaam wandelen? Neen, ik schrijf liever, en mijn kat springt op mijn
rug, sensitief, wetend, dat zij mij moet amuzeeren.
Ten minste dat verbeeld ik mij.
Misschien is zij alleen maar huiverig, als ik, en zoekt zij naar menschelijke warmte.
Zij nestelt zich achter mijn rug, in mijn bureaustoel.
En spint.
Zij is tevreden.
Maar ik niet, ik sta plotseling op, blij, haar genot te storen. Zij toont haar ergernis
niet, en maakt dadelijk, onverschillig-weg, toilet, en dat op een obsceene wijze, alles
toonende, wat een decente kat gedekt laat.
Schrijven? Neen, ik wil niet schrijven! Ik verveel mij te veel, en voel mij door die
verveling te rampzalig, en te kort gedaan. Is mijn verveling om mijn hoofdpijn, is
mijn hoofdpijn om mijn verveling? Ik kan het u niet zeggen. Of, meent ge, gij gezonde,
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fiksche - dat verveling niet samen gaat met hoofdpijn?
Ge bedriegt u, gezonde, fiksche!
Zij gaan samen en mengelen zich tot éene ellende.
O, die hoofdpijn, en deze verveling!
Wat is er nu, dezen morgen? Werken? Wat? Schrijven, om ù bezig te houden?
Lezen, wat gij misschien hebt geschreven, in courant of boek of tijdschrift? Meent
ge, dat gij mij van daag kunt bezig houden? Dat gij mij niet ergeren zoudt, als zelfs
mijn kat mij ergerde?
O, wat verveel ik mij! Verveelt ooit zich wel iemand als ik?
Zoo denk ik, lang-uit op kussens.
Ja, ik besluit met welbehagen, dat iedereen zich vervelen moet, zoo als ik.
Het leven is in-vervelend.
Het moet in-vervelend zijn voor Nikolaas, en voor Wilhelm ook, al doet hij druk,
en voor Bülow was het vroeger vervelend, en nu ook, dat hij in Villa Malta zit.
Blériot mag even geboeid zijn door het leven, zoowel Cook als Peary als de hertog
van de Abruzzen moeten zich stóm vervelen, om zulke sneeuwige oorden te
exploreeren.
Marcel, mijn knecht, moet het vervelend vinden messen en laarzen te poetsen,
en niet uit te mogen gaan, als hij wil.
De brievenbesteller, die juist aanbelt, kan onmogelijk genoegen vinden in zijn
leven: iederen dag de zelfde tournée brieven te bezorgen.
Welk bestaan is amuzant?
Dat van akteur, lantaarnopsteker, tweede-luitenant-der-huzaren?
Geen!
Geen bestaan is amuzant.
Ieder bestaan is stom vervelend.
Ik besluit dit met nijdige wellust en voldoening.
Ieder moet zich minstens vervelen als ik!
O, wat is het leven vervelend, wat vind ik alles vervelend, wat vind ik boeken
schrijven voor u, gezonde fiksche, of zelfs voor u,
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meer broederlijk gevoelige! vervelend, archi-vervelend!
Wat? Wat zegt ge? Een intellectueel verstandig mensch verveelt zich nooit...?
Ge weet er niets van! Hoe verstandiger en intellectueeler, hoe meer zich de
mensch verveelt, omdat hij het leêge van het leven meer door ziet. Het is alles leêg
als een uitgezogen ei. Wat hebben met ons de goden voor? Ge weet het niet? Ik
wel. Maar ik zeg het u nog niet, omdat ik u nieuwsgierig wil zien - als ik u ten minste
niet ergeren kan.
Het zoû mij amuzeeren, gezonde fiksche, u te ergeren. Waarmeê kan ik u ergeren?
Met door te vertellen van de uren van dezen vervelenden dag? Vooruit dan!
Het is elf uur. De morgen is rijp als een goede vrucht, maar ik heb er niet in gehapt.
Ik heb niets gedaan dan mij verveeld en geërgerd, en ik heb twee bladzijden
geschreven, omdat ik nu eenmaal de slechte gewoonte heb alles te schrijven en te
beschrijven. Hoe kan ik het verhelpen? Het is het eenige, dat ik kan, en het wemelt
altijd in mij van beelden. Als ik die beelden niet beschreef, werd ik gek. Als ik u nu
niet vertelde van de uren dezes vervelenden dags, werd ik, hoewel niet gek, toch
dol.
Het is dus beter, dat ik doorga met u er van te vertellen.
Ik loop door mijn kamer rond, omdat ik niet lig op mijn divan en niet schrijf aan
mijn tafel. Al loopende verveel ik mij, en toch is mijn kamer amuzant. Ik zal u mijn
kamer beschrijven: ge zult u zeker ergeren om zoo een kamer.
Het is een groote kamer, en zij komt met een perron uit op den tuin. Zij ligt, als
een rechtgeaarde zuiderkamer op het Zuiden, en de zon stroomt er in - als zij stroomt.
Nu stroomt de zon niet. Tegen een warm bruin fond staan een paar warme eiken
meubels, uit kil Holland over verplaatst. Ik kan niet zeggen, dat zij gedijen, want alle
Hollandsche eikenhout in Nice kraakt, dat het een lust heeft. Eikenhout schijnt een
temperament te hebben voor vocht: hier barst alle eikenhout uit elkaâr. Toch hoop
ik, dat mijn eikenhout het mijn leven wel uit zal houden. Maar het eikenhout moest
eigenlijk notenhout zijn, zoo als het in Italië is.
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Dit, tusschen twee haakjes, omdat ge misschien, broederlijk meê-gevoelige, denkt
aan verhuizen naar het Zuiden, als ik eenmaal deed, en uw Hollandsch eiken wenscht
meê te sleepen. Laat het in Holland, bid ik u.
Intusschen ben ik toch blij, nu en dan - als ik nu eenmaal thuis ben - te kunnen
zitten aan mijn schrijftafel. Ik heb een korte pooze geleden, gij gezonde fiksche, wel
het tegenovergestelde verteld, maar hoe gezond ge ook zijt, ge zijt daarbij fiksch
genoeg om te weten, dat een mensch uit tegenstrijdigheden bestaat.
Mijn kamer is amuzant. Het zoû voor een ander dan ik, onmogelijk zijn zich in
mijn kamer te vervelen.
Mijn kamer heeft geen stijl en is niet serieus, o gij ernstige litteraire collega. Toch
gij, collectioneur, zoudt hier en daar interest nemen in mijn kamer. Hebt gij boven
uw schrijftafel hangen een met goud doorweven paars-rood tafellaken zoo als bij
gala-maaltijden aan het Siameesche hof wordt gebruikt? Welnu, dat heb ik. Ik heb
het van mijn tante geërfd, en die had het in eigen handen als souvenir in Batavia
ontvangen van den koning van Siam.
De stof is ge-encadreerd in eiken fries, gebeeldhouwd, en vormt met twee zij
bibliotheken een vierkant geheel.
De stof, ze is mijn jeugd! Vroeger, toen wij heel jong waren, vertoonde ik met mijn
nichtjes en neven tableaux-vivants bij Oom en Tante, en die stof is geweest de
mantel van de koningin van Saba en ik weet niet welke mantel nog meer.
Ik heb een antieke madonna van de Sieneesche school, en ik heb een ivoren
madonna, en ik heb een fotografie van de Annonciatie van Lippo Memmi, en eenige
geïllustreerde briefkaarten herinneren aan Filippino Lippi, maar meer dan christelijk
is mijn kamer paganistiesch, met kleine Olympen hier en daar, waar alle de goden
van Hellas in gips, marmer en terra-cotta, en brons en in fotografie broederlijk en
zusterlijk rustig, pozeeren bij Romeinsche keizers op een ris, en Justinianus en
Theodora, van de San Vitale van Ravenna.
Zoo is het bijna onmogelijk zich in mijne tjopvolle kamer te

Louis Couperus, Korte arabesken

160
vervelen, want ge hebt overal wat te zien; overal herinnert u iets aan Italië. Maar
dat is het juist wat mij van daag, op dezen regenmorgen in Nice, een onoverkomelijk
spleen geeft, een allerdroevigste melancholie, een gevoel van te kort te worden
gedaan. Wat kunnen mij die bleeke weêrschijningen geven, wáarmeê ik mij voor
troost heb omringd, als ik naar de dingen zelve verlàng!
En gij, akelige vitter, wie ge ook zijt, moet nu niet beweren, dat ik mij dan maar
juist niét met al die herinneringen moet omringen, want ge hebt toch geen gelijk,
ook al zoû het schijnen, dat gij gelijk zoudt hebben.
Deze morgen is niet door te komen. Nu stortregent het. Ik heb nog willen wandelen
voor het déjeuner: er is geen denken aan.
Mijn kat ziet mij onderzoekend aan, vol rustige filozofie. Mijn kat verlangt nooit
naar Italië. Ze weet zelfs niet, dat zij leelijker is dan haar moeder, die hoewel een
gewone chat-de-gouttière, toch sierlijk geteekend was met regelmatige braceletten
en banden om pooten en staart, en zwarte streepen om haar oogen, die een co-cotte
niet beter hadde getrokken. Deze jeugdige kat heeft iets vervelend filozofiesch; ik
hoop, dat zij dat verliezen zal, binnen eenige weken, als de zwarte kater van hier
achter haar roepen zal:
- Vièns... je t'ai... aime!
Zoo als hij haar moeder gedaan heeft.
De zeden der katten zijn anders, besluit ik, dan die der menschen.
Bloedschande is bij hen gewoon: ze is bij ons tragiesch - denk aan Oidipos - of
schandalig - lees de faits-divers in de couranten.
Mijn kat vermoedt met, dat haar papa en aanstaande minnaar mij aan Oidipos
heeft laten denken; zij spint door, onuitstaanbaar tevreden.
Ik gooi haar buiten de deur, in den tuin, in den regen.
Ze ziet mij minachtend aan, en gluipt langs het huis, om, naar de keuken, waar
zij onder het fornuis gaat liggen, en geen toilet behoeft te maken, zoo als in mijn
kamer.
Uit louter verveling zink ik neêr in mijn bureaustoel en eindig met deze bladen vol
te krabbelen, terwijl de Meische Nice-regen
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ratelt tegen de ramen. Ik zal ten minste deze voldoening hebben, o gij beiden,
gezonde fiksche en broederlijk meê-gevoelige, u zés bladzijden lang in vele woorden
niets te hebben verteld, en als ik u beiden maar éen oogenblik verveeld heb en
geërgerd, ben ik nog wel tevreden, en beschouw ik dezen morgen niet als verloren.
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Imperia
I
Zij is dit maal niet de schitterende courtisane, die pausen en artiesten betooverde,
en zij is ook niet mijn eigen helsche prinses, rosblonde Zinnezucht, dochter van
Satan; zij is dit maal alleen maar mijn poes.
Mijn poes heet Imperia. Maar dat is haar gala-naam, dien ik haar heb gegeven
nadat in Marseille een tijgerin, Imperia genaamd, zich bevrijd had uit de traliën van
haar gevang, en langs de Cannebière, voor de cafés dwalende, eindelijk
wegschuilende verder dan de dokken, tusschen de rotsen der zee, door een tal van
Tartarins werd dood geschoten, arm beest. Sedert noem ik mijn poes: Imperia la
Tigresse, omdat zij precies een miniatuur-tijgerin is.
Niemand, ik ook niet, roept haar echter met dien trotschen naam. Zij heet in huis
en tuin eenvoudig ‘Poes’, en zelfs mijn Fransche en Italiaansche bedienden noemen
haar ‘Pus’, en daarmeê uit. La ‘Pus’ del padrone, dat is Imperia. De keukenmeid
zegt la ‘Pouce’ de Monsieur, dat is altijd Imperia. Mijn poes kijkt op bij haar huis- en
tuinnamen; bij dien van Imperia blijft zij onaangedaan.
Zij is precies een tijgerin, maar heel klein.
- Hoe kan jij, zegt een Fransche vriendin, femme-de-lettre, als ik homme-de-lettre
ben; zoo een gewone chat-de-gouttière hebben! Jij, die alles verfijnd hebben moet!
Ik had het nooit kunnen
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denken! Elle est tout ce qu'il y a de plus ‘gouttière’. In plaats van een mooie,
langharige Angora!... Zoo een doodgewone chat-de-gouttière! Ik had het nooit van
je gedacht!
- Maar Imperia is niet gewoon! verdedig ik, een beetje verlegen, mijn gootkatje.
Zij is binnen gekomen, de tijgerin, uit den tuin. Iedere beweging van haar is geestig,
gracieus en felijn. Alles wat zij doet is even aardig. Ik kan een halfuur naar haar
zitten kijken. Imperia verveelt zich nooit. Alles in het leven, in huis en tuin, wekt haar
interest op, doet hare oogen, van groen chryzopraas, schitteren met een vonk vol
geest. Als ik mij verveel, wat ik veel doe, en gaap, en de armen rek, kan zij naar mij
kijken en schijnt zij te zeggen:
- Hoe is het toch mogelijk! Verveel je je weêr? Maar kijk om je heen: alles is vol
belang! Zie dat gordijn daar van onderen zacht door den wind bewogen worden,
kijk naar die franjes, die heen en weêr slepen, steeds heen en weêr! Een vlieg, kijk
een vlieg, hoe interessant. Weêr een vlieg, een andere! Waarom jaag je geen vliegen,
zoo als ik, als je je zoo verveelt! En eet ze op, zoo als ik: ze zijn lekker!
Zij heeft het altijd druk. Als zij met het gordijn heeft gespeeld, en een paar vliegen
gesnoept, begint zij aan haar groot toilet, in den zonnestraal, die door de open
tuindeur binnen valt. Het groot toilet wordt bewaard voor mijn kamer. Nergens, niet
in den salon, niet in de eetkamer, niet in den tuin, niet in de keuken, maakt Imperia
zulke volledige toiletten als bij haar padrone. Flet is als of zij denkt: de baas heeft
gaarne, dat ik mij soigneer. En zij soigneert zich! Ze is er soms doodmoê van! Het
is een gymnastiek, waarbij zij de rasp van haar tong niet spaart. Zij likt en poetst
zich tot haar grijze, met zwarte braceletten en banden omgeven pels, schittert als
het kostbaarste bontwerk van de jaarmarkt van Nischnji-Nowgorod. Haar poot cirkelt
gratieus om de chryzoprazen oogen heen, tot zij vonkelen als smaragden zelve, en
zij gladt de zwarte strepen, die hare oogen heel veel verlengen, als of zij zich met
een crayon had beteekend, tot aan hare ooren toe. Hare snor-
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rebaarden, stekend langs het neusje van terra-cotta, borstelen fier links en rechts
uit. Op den rug, is zij onvermoeid bezig het dons van haar crême buik te likken. Het
is vocht van haar tong, maar zoodra zij zich, even zalig, heeft laten drogen, liggende
op den rug, is het fijn als een houppe voor poudre- de-riz. Zij wet de nagels op mijn
tapijt, en reinigt zich goed tusschen de klauwen. De pooten, éen voor éen, als
karbonaden omhoog, krijgen ieder een beurt. Dan plotseling, wordt zij indecent, en
terwijl zij dit is, maar de reinheid beoefenen blijft op mysterieuze plekjes, zweept
haar lange, zwart omringde staart krachtig op en neêr, of zij de genoegens van het
naderend seizoen voorgevoelt.
Hare moeder, op wie zij lijkt, heeft tot mijn groot verdriet, toen wij op reis gingen,
onze villa verlaten, trots de zorgen van het dienstpersoneel. Wie zal de zielen der
katten ontleden? Een kat is een geheimzinnig dier, heeft Querido gezegd: hij heeft
gelijk. Ik herhaal, met een variant: mijn kat was een geheimzinnig dier: mijn
moederkat. In plaats van met haar rond buikje in de keuken te blijven, bij de
keukenmeid, bron van alle goede gaven, is zij, toen zij de zitkamer van haar baas
vond gesloten, niettegenstaande het interest van haar pozitie en het comfort van
de office, waar zij haar mand had, weg gegaan, met een bitter gevoel in haar hart
en zeker vier, vijf kleintjes in haar blijde verwachting. Zij is gegaan... Misschien dacht
zij aan sterven... Katten plegen soms zelfmoord om te leur gestelde liefde... Ik had
haar te leur gesteld. Zij had mij haar poezehart gegeven, hoewel haar man de zwarte
kater was van den Italiaanschen consul naast ons, en ik had haar verlaten en de
deur van het verblijf onzer liefde op slot gedaan... Zij ging weg.
Het heeft mij getroost maanden daarna te weten, dat een katteweldadige, oude
gravin haar opgeraapt heeft van straat, haar tot vroedvrouw heeft gediend en haar
met twintig andere katten verzorgt en liefheeft. Ik, trouwelooze, heb het niet gewaagd,
van de reis thuis komende, bij de gravin Imperia's moeder op te eischen. Ik schaamde
mij te veel.
En omdat een mensch over alle verdriet heen komt, troost ik
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mij, na de moeder te hebben verloren, met de dochter; zij, met den trotschen naam:
Imperia. Hier is niets aan. Ik mag, na Imperia's moeder platoniesch te hebben
bemind, mijn liefde overdragen op Imperia zelve, en wat sterker is, de zwarte kater
van den Italiaanschen consul mag, na Imperia's moeder te hebben overstelpt met
liefde, zijn eigen dochter Imperia tusschen de oleanders en magnolia's van onze
tuinen huwen, zonder dat er het minste bezwaar zal bestaan van wege kattewet of
-moraal. Zoo zal het binnen een paar weken gebeuren, als de maan aan den hemel
staat en de heel zwoele Meische nacht zwelt van heimlijke geuren en gloeiend
verlangen.
In den tuin, in de zon droomt Imperia, een sfinx gelijk, de oogen zwaar van
droomen, de pootjes onvergelijkelijk aardig toe gevouwen onder de borst, de staart
met een kronkel tegen de flank aan. Ziet zij mij, dan rijst zij, rekt zich hoog op de
beenen, zet een rug op als van een kameel en stort in éen flits naar mij toe. Met
een kreunenden kreet springt zij op mijn schouder en doet een ommegang langs
mijn boord. Haar vel is geurig warm van zonnegloed. Hare snorren strijken verliefd
langs mijn wang. Zij spint haar welbehagen in mij af.
Zij bemint mij, hevig. Ga ik zitten, op een rustbank, een beetje achterover in
kussens, dan wentelt zij over mijn knieën, als een volleerde Bacchante. Het is haar
niet genoeg: ik moet haar zacht krauwen achter de ooren, of in het donzen buikje.
Zij wringt zich in de meest gratievolle bochten, steeds kreunend van verliefde
zaligheid. Zij kruipt op, naar mijn hals. En op mijn schouder weet zij als een bonten
kraagje mij half te omringen, en duwt haar kopje tegen mijn neus. Het is haar manier
van kussen. Tot zij heel hartstochtelijk wordt, en met haar raspscherp tongetje mijn
lippen nadert. Het wordt heel innig: die teederste kus wordt afgewisseld met
Bacchantische kronkelingen over mijn vest. Zij dweept met den scherpen rand van
mijn manchet, met de harde schakels van een horlogeketting. Zij wrijft er zich pervers
tegen aan. Tot zij, plots, staande wêer indecent wordt, en daarbij onbehoorlijk. Uit
louter liefde, heft zij hoog krachtig de staart en
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duwt mij haar crême fond in mijn gezicht. Ik protesteer. Zij begrijpt niet, maar daar
hare liefkoozingen menigvuldig zijn, verandert zij dadelijk van tactiek, en zich
nestelend op den anderen schouder, tikt zij voorzichtigjes tegen het lelletje van mijn
oor.
- Maar ze is allerliefst! zegt de litteraire vriendin, die alleen van Angora's houdt.
Een Angora zoû nooit zoo de Bacchante met je doen! Imperia is adorable!
- Zoo als ik beweerde, antwoord ik nu trotsch. Imperia is niet gewoon...
Zij is juist binnen gekomen. Zij weet, dat de thee wordt gedronken. Geen maal is
haar zoo welkom als haar afternoon-melk, die haar uit het zilveren kannetje
geschonken wordt door haar padrone in haar eigen majolica schoteltje. Zij is er fel
op, en hoe aristocratiesch zij, gootkatje, ook doet met haar lunch en souper, op haar
goûter stort zij zich neêr, hongerig, gulzig, gepassioneerd en lebbert zich verslikkend
het vloeiend albast naar binnen.
Dezen morgen, terwijl ik schrijf, deze complicatie:
Een vogeltje is, terwijl ik in mijn cabinet-de-toilette mij kleedde, door het half
geopende raam binnen gevlogen, en uitgeput neêr gevallen. Een jong, nog niet
vliegensklaar vogeltje. Het ligt op den vloer, angstig, zieltoogend... Werd het
vervolgd?... Is het gevallen uit het ouderlijk nest? Wie zal het zeggen! Ik geef het
wat brood en melk, over van mijn déjeuner. Maar Imperia mauwt aan de deur. Zij
begrijpt niet, dat zij niet binnen mag, de tijgerin, jageres in haar ziel, nu nog op
vliegen, heel spoedig op vogeltjes. Zij mauwt en wil binnen, omdat zij gewoon is
hare opwachting te maken bij het levée van haar baas. Zij helpt hem soms zijn das
uitkiezen. En nu... de deur blijft dicht? Wat beteekent dat? Zij mauwt. Zij is heel
ontevreden. Zij doet haar plicht: zij heeft gisteren nog een muis gevangen, kleine
roover in het onderhuis. Zij heeft de muis, dood, triomfantelijk, staart in de lucht, bij
haar baas gebracht. Wat beteekent nu, van daag, dit ongehoorde antichambre
maken!!
Zij mauwt. Ik word doodsbang, dat zij verontwaardigd en gegriefd weg zal loopen,
als haar moeder deed, en opgeraapt
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worden zal door de katteweldadige gravin. In mijn verwarring bel ik de dienstmaagd,
die verschijnt aan de deur van de gang, terwijl Imperia antichambreert in mijn
zitkamer.
- Neem dien vogel, die is binnen gevlogen, meê! zeg ik in groote agitatie. Zie of
hij al vliegen kan, doe hem anders in een kooitje! En pas op voor la ‘Pouce’! Als zij
den vogel ziet, eet ze hem op in een oogenblik!
Dienstmaagd, geäpitoyeerd, met nog half bezwijmden vogel weg.
Ik open de tusschendeur.
Imperia aarzelt.
Hare chryzoprazen oogen staan lichtelijk verwonderd en verontwaardigd.
Maar zij bemint mij.
Haar verontwaardigde blik smelt in zachtheid.
Zij spint... kreunt... strijkt haar hoogen rug tegen mijn been, ziet verliefd op... en
springt met een kreet op mijn schouder.
Zij heeft dit maal vergeven, en gaat niet naar de gravin.
En licht mij voor bij de keus van mijn das.

II
Imperia heeft onder de magnolia's en oleanders haar vader ontmoet, den zwarten
kater van den Italiaanschen consul, en haar vader is haar tot minnaar geworden.
Nogmaals, o lezer, vergelijk niet uw moraal met die der katten.
De hunne verschilt van de uwe, maar heeft even veel recht van bestaan in de
kleine wereld van onze twee tuinen, als de uwe in uw stad of uw dorp.
Geen enkele poes van de buurt werpt een steen op Imperia, en geen enkele
journalist onder de katten noemt haar vader een ‘sater’: de vreemde naam, waarmeê
Fransche journalisten afdwalers van de moraal plegen te noemen, als of de saters
van Dionyzos moreele afdwalers plachten te zijn: zij waren integendeel zoo mo-
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reel mogelijk, volgens de wet van hun vorst en hun god.
Neen, laten wij Imperia niet minachten, omdat zij haar vader beminde.
En let liever met mij op hoe zacht haar oogen geworden zijn, zelfs een klein beetje
melancholiek...
Als ik des morgens mijn zitkamer binnen kom en ga zitten voor mijn schrijftafel,
gebeurt er wel eens dit.
Ik schrijf, denk na en hef het hoofd op...
Plotseling zie ik Imperia...
Zij zat al een half uur tusschen de bibelots van mijn tafel en haar sfinxefiguur was
niet meer dan een Egyptische statuette, tusschen een antieke ivoren madonna en
het marmeren bas-relief van mijn vrouw, door Pier Pander voor mij gemaakt.
En nu ik haar eindelijk bespeur, spint zij zachtjes, en glimlacht fijntjes tusschen
haar snorren.
En zegt mij:
- Zoo, zieje mij eindelijk? Nu, dat heeft ook lang geduurd! Ik zat hier al toen je
binnen kwam. Ik heb eens willen zien hoe lang het zoû duren eer je me bespeurde.
Je hebt er je tijd voor genomen, hoor! Is je hoog voorhoofd zóo vol gedachten, mijn
waarde meester en poëet, dat je mij heelemaal niet zag? Nu heb ik me ook niet
bewogen, want ik amuzeerde me tè kostelijk. Jawel, schrijf maar weêr door... Is dat
nu noodig om zóo te schrijven... en ik zie nog wel over mij... Ik zie mijn naam: Imperia.
Vinden de menschen dat nu heusch interessant, watje neêr boekt van mijn
faits-et-gestes? Je moest je liever eens bemoeien met mij... Met mij samen spelen,
met het klosje aan het touw... Doe je het niet?... Ach, ik heb eigenlijk ook geen lust
meer in spelen... Ik voel mij zoo zwaar en moê... Wat zoû ik toch hebben? Ik word
zoo rond en loop als of ik een pakje draag... Ik ben kouwelijk en heb soms behoefte
aan heel veel sympathie en caresses... Je moet héel lief voor me zijn... Me nemen
op je schoot en me kriebelen onder mijn kinnetje. Dat vind ik zalig... En dat troost
me. Want ik geloof, dat ik heel ziek ben... Ik weet niet wat ik heb... Wat zoû ik toch
hebben? Weet jij het? Het is kort gekomen na mijn huwelijk
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met den Italiaanschen consul... Je weet wel, de groote zwarte kater hier naast... Hij
is wel mooi en groot en sterk, mijn man, maar hij is zoo ruw... Hij blaast, en slaat
met zijn poot en geeselt met zijn staart... O, ik kan je niet alles vertellen, wat hij me
doet... Hij is heel ruw en toch hoû ik wel van hem... Maar nu wil ik hem niet meer
zien, hoe hij ook dwaalt om het huis... Nu ben ik bang, als ik hem zie... Je moet me
op je schoot nemen, als hij komt en me beschermen voor zijn ruw geweld... Je moet
heel lief voor me zijn, erg teeder zijn... Hoor je? Wat schrijf je toch maar door! Het
verveelt me, dat geschrijf van je, dat eeuwige geschrijf...
Zij rekt zich uit, treedt voorzichtiglijk tusschen het marmeren bas-reliëf en de
ivoren madonna te voorschijn en slaat met haar schattig pootje lichtelijk aan tegen
mijn pen...
- Poes dàn toch! beknor ik haar.
Zij springt op mijn schouder, wandelt om mijn boord en voegt zich als een bonten
kraag om mijn nek, en legt haar kopje, spinnend, tegen mijn wang.
Ik schrijf door, zij verroert zich niet meer.
Zij is eigenlijk wat melancholiek. Neen, ze weet niet wat haar overkomt. Dit is haar
eerste ondervinding.
En alleen, heel zacht, heel teeder, bijna treurigjes spinnende, wrijft zij haar kopje
tegen mijn wang.
Tot zij op eens met haar nat terra-cotta snuitje mij een onver-wachten zoen geeft
en zegt:
- Je bent vervelend met dat geschrijf... Ik wil naar buiten. - Miauw!
Ik laat haar uit.
En bespied haar door het raam, in den tuin.
Zij schommelt haar zwellend lijfje weemoedigjes langzaam heen en weêr en zoekt
een plekje... Zij doet dat met de grootst mogelijke pudeur... Zij zoekt het plekje, als
of zij eigenlijk iets anders doet... Ze weet niet, dat ik haar bespied... Eindelijk lijkt
het haar, dat zij een comfortabel zandig plekje gevonden heeft tusschen de
saxifrage's, die den tuin omzoomen. Omkijken... links en rechts... Neen, er is
niemand, die haar ziet. Zacht krabbelen eerst, en zij hurkt neêr...
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Hoe breed zet al haar rugje uit...
Het mysterie is geschied. Zij krabbelt van voren, van achteren, links en rechts;
zij maakt een heel decent heuveltje. Zij wipt weg, vergetende hoe zwaar zij al wordt...
En weêr melancholiekjes loom, legt zij zich in de zon, onder een kleinen palm, en
begint een groot toilet.
***
Wij hebben bij de calorifère van de chauffage-central een ruime, warme mand
voor haar geplaatst en haar beduid, dat hier de aanstaande kraamkamer is.
Maar zij is het er niet meê eens.
Zij zoekt hier en daar, door het huis, en onze slaapkamers zijn thans rigoureus
voor haar gesloten, het geen zij niet begrijpt.
En op een dag van razenden mistral, komt het kamermeisje bij mij en zegt:
- Meneer, la Pouce heeft jongen gekregen... en ze is nog niet klaar...
- Waar is ze? zeg ik en sta haastig op.
- Verbeeld u, zegt het meisje; zij heeft ze gekregen... aan de voeten van den
tuinman, die bezig was het gras te maaien!!
Wie zal ooit de zielen der katten doorgronden!
In plaats van een warme kraamkamer, gestookt met chauffage-central, heeft
Imperia verkozen het wind doorwaaide gazon aan de grove tuinmanslaars, bijna op
gevaar geöpereerd door zijn snoeimes te worden!!
Ik zal mij nooit vestigen als poeze-zielkundige!
De keukenmeid loopt toe en beurt de nog in barensweeën zacht kreunende
Imperia op, om haar naar de kraamkamer te brengen.
Het andere meisje volgt met de twee eerstgeborenen.
Imperia brengt nog drie katte-burgers ter wereld...
O, misdaad!
Drie worden er dadelijk verdronken; twee - een zwart katertje en een katje, dat
sprekend op de moeder gelijkt - worden Imperia toegestaan.
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O, moord!
Zij heeft even gemiauwd... en is zelfs haar mand uit geloopen...
Maar ze vergeet de drie verdwenen kinderen dadelijk.
Hare moederlijkheid vergenoegt zich met twee zuigelingen.
Hare oogen zijn heel kalm geworden.
Zij kijkt tevreden naar mij op, en spint...
- Was het dàt?? schijnt zij mij te zeggen. Je hadt me toch wel kunnen
waarschuwen...
Zij spint onder mijn liefkoozing, terwijl de katjes gulzig zuigen.
***
Twee dagen daarna, een mysterie...
Steeds onopgelost gebleven...
Het zwarte kind-katertje is verdwenen...!
Rustig zoogt Imperia haar dochtertje, nu haar eenige kind!
Wat is er gebeurd?
- De vader heeft het opgegeten! zegt het dienstmeisje.
- La Pouce zal het bij ongeluk verstikt hebben, en toen ze zag, dat het dood was,
weg gedragen en begraven... zegt de keukenmeid.
- Ze vond twee te veel om te zoogen, en heeft er een zelf van kant gemaakt! zegt
de knecht.
Het mysterie wordt nóoit opgelost.
Imperia zwijgt er over, sfinx-gelijk, maar is tevreden, en blijkt een goede moeder
voor haar éene dochtertje.
O katten, katten, uw zielen zijn raadsels!
Een kat IS een geheimzinnig dier, heeft Querido gezegd...
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Salvatore
Terwijl ik voor mijn schrijftafel ga zitten, en op een maagdelijk vel papier dezen naam
als titel zet, rijst mijn vriend Orlando, bij wien ik logeer, op en vraagt, nieuwsgierig:
- Waar ga je over schrijven??
Ik heb soms de pudeur van mijn werk, en zeg, een beetje kregelig:
- Dat komt er niet op aan!
Onderwijl bedek ik den titel met mijn hand.
- Mag ik het niet weten, vraagt Orlando en kijkt mij met zijn vlammende
karbonkeloogen glimlachend aan.
- Neen, zeg ik; dezen keer niet.
- Dan schrijf je natuurlijk over mij! zegt Orlando; en ik heb je al eens meer verteld,
dat je niet over me mag schrijven...
Deze ijdelheid - dat ik over hém schrijven zoû, en deze autoritaire hoogmoed, dat
hij mij verbiedt over hém te schrijven - laten mij lachen, vroolijk en luid, en ik zeg,
mijn hand oplichtend van het blad papier:
- Je vergist je, Orlando mio; dezen keer schrijf ik niet over jou...
Hij leest:
- ‘Salvatore’! zegt hij, verbaasd. Ga je schrijven over Salvatore??
- Als je het me niet verbiedt! scherts ik.
-Ga je schrijven over Salvatore?? herhaalt mijn vriend en zijn verbazing is
overheerlijk. Ga je schrijven over mijn knecht?
- Over jou knecht! beâam ik.
- Maar wat is er belangrijks te vertellen van Salvatore? wil Orlando met alle geweld
weten. Salvatore is een goede bediende,
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maar verder is er toch niets van hem te zeggen!!
- Beste Orlando, zeg ik; verbiéd nu mij maar heden niet over Salvatore te schrijven
en een portret van hem te schetsen, want ik zoû me aan je gebod toch niet storen.
Je weet, dat ik schrijf over alles en iedereen. Over jou en over mezelven, over
Constantijn den Grooten en over mijn poes, over keizer Augustus en mijn
keukenmeid. Welnu, van daag - er is geen twijfel aan, ga ik schrijven... over
Salvatore. Zelfs als jij me geen verlof geeft...
Mijn vriend glimlacht, met zijn helderen, welwillenden glimlach, dien blijden glans
over zijn streng mooi gezicht; een glimlach, die beduidt, dat ik, zijn vriend Gigi, mag
schrijven en doen wát ik wil, zelfs over zijn knecht Salvatore, wanneer ik dat verkies.
En omdat ik ga schrijven, en met een bezield gelaat even naar de blauwe zee daar
ginds staar, die schemert tusschen een rij van cypressen, terwijl mijn gouden pen
rilletrilt van scheppingsdrang in mijn slanke vingers... strekt mijn vriend geluidloos
- zoo ver hij vermag, want de rieten, lange stoel kraakt onder zijn gewicht - zich uit,
rolt, geluidloos ook, zijn eeuwige sigarette, en zal, rookende, in harmonische luiheid,
niet meer het woord tot mij richten zoo lang mijn bezieling duurt, vòl naïeve
bewondering voor zijn vriend Gigi, die zoo wel schrijft over zijn poes als over den
grooten Constantijn, over zijn keukenmeid als over keizer Augustus...
***
Salvatore...
Salvatore is dan de knecht van mijn vriend Orlando, en den eersten keer, dat ik
Salvatore aanschouwde, heb ik hem dadelijk, met de manie mij eigen om bijnamen
te geven, gedoopt als ‘de trouwe slaaf’. Ja, wanneer ik Salvatore aanzie, kan ik
geen anderen indruk krijgen dan die van een trouwen slaaf. Salvatore's uiterlijk en
ziel zijn die van een rustigen, tot dienen geboren en niet anders dan dienen
wenschenden, Italiaanschen, donker-getinten, zwart-oogigen knecht. Kom Salvatore
niet aan met gelijkheid en broederschap. Hij is het niet eens met die leuze. Hij - als
zijn vader -
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heeft zijn meester Orlando gediend, dient zijn zuster, de meesteresse des huizes,
en dient mij, als zijns meesters vriend, en er is zeker nooit in Salvatore de gedachte
opgekomen, dat wij niet van een andere essentie zouden zijn dan hij. Zijn meester
Orlando is voor Salvatore de ‘heer’, die met een enkel kort woord beveelt, en geen
tegenspraak duldt - wél van zijn vriend Gigi, maar niét van zijn knecht Salvatore -;
de ‘meester’, wiens gebaar is een bevel en wiens woord is een wet: de heer en
meester, de eigenaar en bezitter van landhuis en hoeve buiten, en van huis te Rome,
tóch niet rijk, omdat de tijden moeilijk zijn voor de bezittende klasse - meent
Salvatore. Salvatore zoû zijn heer, dien hij zeer lief heeft, hoewel Orlando hem nooit
één onnoodig vriendelijk woord gunt, zijn heer, dien hij dient van kleinen jongen af
- zij beiden toen kleine jongens en kinderen - Salvatore zoû zijn heer, mocht die in
de onmogelijkheid komen zijn dienaar te bezoldigen, dienen voor niets, eenvoudig
omdat hij dit de allereenvoudigste oplossing zoû vinden. De signore zoû toch een
knecht moeten hebben, die over zijn linnenkast ging, en zijn schoenen poetste ook al kón hij een knecht niet meer betalen: wat eenvoudiger dus, dat Salvatore zijn
meester dan voor niéts dienen zoû?
Nu is deze mogelijkheid maar een - gelukkig nog niet te voorziene veronderstelling van mij, den bespiegelaar Gigi, maar ik heb ze alléen verondersteld,
om te doen uitkomen, dat Salvatore de ‘trouwe slaaf’ is en zoû zijn.
Hij is geboren in zijns meesters dienst; hij zal sterven in zijns meesters dienst, en
trekt hij morgen het groote lot of wint hij een millioen in het lotto-spel... hij zal zijn
meester niet verlaten, maar hem beleefdheidshalve zijn gewonnen millioen
aanbieden, betuigende, dat Signore Orlando het beter gebruiken kan.
Ziet ge, lezer, mag ik nu niet eens schrijven over Salvatore, als ik geloof, dat
Salvatore nog zulke heel zeldzame en antieke gevoelens en deugden kweekt in zijn
eenvoudige, bijna niet moderne, maar daarom mij verteederend aandoende
slavenziel?
Salvatore bemint zijn meester, maar hij bemint hem met ontzag, - omdat zijn
meester groot is en sterk, véel sterker dan Salva-
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tore zelven, omdat zijn meester streng is, maar rechtvaardig, zonder veel woorden,
maar zonder een enkele weifeling in zijn rechtvaardigheid - Salvatore bemint zijn
meester, omdat hij hem van klein af aan heeft gediend, en omdat hij voelt, dat zijn
meester hem ook toch lief heeft, al zegt hij dit niet met overbodige woorden. Salvatore
bemint den vriend van zijn meester (dat ben ik), eerstens omdat hij zijns meesters
vriend is. Dat is al reden genoeg. Maar verder bemint Salvatore signorino Gigi, als
hij mij noemt, om een complex van allerlei redenen. Hij bemint mij, bij-voorbeeld,
om tal van jassen, broeken, gekleurde vesten en dassen, die de signorino Gigi - om
zijn koffer te verlichten van éven gesleten, verkleurde of verkreukelde
kleedingstukken, hém niet waardig - vereert aan zijn trouwen slaaf Salvatore:
Salvatore, die oprecht van oordeel is, dat zijn meester en diens vriend alleen
brandnieuw uitgedost mogen te voorschijn treden. Er is geen ironie in mijn woorden.
Ik meen er niet meê, dat Salvatore tuk zoû zijn op kleêren, die ik zelve nog
gevoegelijk zoû kunnen dragen. Ik meen er oprecht meê, dat Salvatore, oprecht hij
ook, van oordeel is, dat zijn heer en diens vriend Gigi er onberispelijk en brandnieuw
altijd uit moeten zien. Hun uiterlijk is een beetje de trots van Salvatore. Salvatore's
handen en gedachten gaan over de kasten en koffers van zijn meester en diens
vriend, Gigi, wanneer deze laatste zich verwaardigt te komen verblijven bij den
meester van Salvatore.
Als ik bij mijn vriend kom logeeren, het zij buiten, het zij in Rome, treedt, nauwlijks
na mijn aankomst, Salvatore mij te gemoet met deze vraag, die ik letterlijk wil
vertalen:
- Zoû meneertje mij willen begunstigen met de ketting?
Hiermede bedoelt Salvatore niet, dat ik hem aan een ketting zoû leggen. Hij
bedoelt er eenvoudig meê, of ik hem mijn sleutels, aan mijn lange zilveren
sleutelketting, wel zoû willen overhandigen.
Ik doe dit. En bemoei mij verder niet met mijn koffer of koffers. Maar betreed ik
dan na een half uur mijn kamer, dan treft mij een weldadig schouwspel. In een
breedladige Empire-commode,
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commó, zegt men in Italië, liggen met zorgzame vingeren, hier mijn gekleurde
hemden, daar mijn witte, hier mijn gekleurde zakdoeken, daar mijn witte, gestapeld,
en over alle noembare en niet noembare kleedingstukken zijn Salvatore's gedachten
en handige vingers gegaan. Wat een knoop mist, is reeds naar de linnenkamer
gebracht, en heeft Salvatore aan de kamermaagd Pia ter hand gesteld. In
schilderachtige regelmaat heeft Salvatore al mijn dassen na gezien in mijn doos,
en die hij verkreukeld vond, ter zijde gelegd, om zélve te strijken, daar hij beweert,
dat de meisjes van dassen-strijken geen verstand hebben en ooit zullen hebben.
Ook de plooien in mijn broeken worden nauwgezet na gezien. Een broek met knieën
aan de beenen van zijn meester of diens vriend, is Salvatore een gruwel. Wees
overtuigd, dat hij de kniezakken er uit zal strijken, tot de broekspijpen weêr recht
staan, als met een liniaal getrokken. Dat strijken en eeuwige strijken van Salvatore
getuigt misschien van ál te veel ijver. Het gebeurt mij wel eens, dat een broek en
zeker een zijden das er veel gauwer om gaat glimmen. En dan van mijn bezit in dat
van Salvatore geraakt. Maar ge weet zeker, lezer, zoo goed als ik, dat heel
deugdzame menschen - en onder die tel ik Salvatore - niet nóg deugdzamer zijn te
maken. Het is onbegonnen werk, Salvatore aan het verstand te brengen, dat àl te
veel strijken van broekspijpen en zijden dassen àl te veel glans aan die
kleedingstukken verleent. Salvatore is het er niet meê eens. Kniezakken aan onze
beenen zijn hem een gruwel, herhaal ik, en verkreukelde dassen in mijn dassendoos
ook. Strijken dus maar, jongens, strijken, dat het een aard heeft. Ik heb geen hart
het hem te verbieden.
Nu moet ge weten - ik vertel u tóch al zoo veel intiems - nu moet ge weten, beste
lezer, dat ik mijn schoenen en laarzen altijd zelve, in hoogst eigen persoon, verzorg.
Ik heb mijn borstels, lappen, potjes Everett, daarvoor en trek een paar oude
handschoenen aan, voór mij aan het werk te begeven. Ik heb den trots, dat niemand
dan ik zóo goed mijn eigen verlakte of bruine laarzen doe glimmen of mijn witte
schoenen vlekkeloos blank fardeer. Logeer ik echter onder hoede van Salvatore,
dan is hier geen
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kwestie van. Salvatore, trouwe slaaf, zoû niet begrijpen, dat de signorino Gigi, intieme
vriend zijns heers en meesters, zelve met de fijne vingeren zijn schoenen zoû gaan
poetsen. Hij poetst ze dus voor mij, en ik moet zeggen, hij doet het bijna even goed
als ik. Maar... de hoeveelheden potjes Everett, die hij tot zijn glanzende werken
noodig heeft, zijn niet te benaderen! Ze zouden mij ruïneeren, indien ik ze zelve
betaalde - een burger-huishouden zoû geriefelijk van de som, noodig ze aan te
schaffen, kunnen bestaan gedurende maanden: Salvatore echter vindt, dat ik ze
niet betalen mág, en zet ze op het uitgavenboekje, dat hij wekelijks zijn meester
overhandigt...
- Orlando, durf ik zeggen; het is vreeslijk, wat Salvatore noodig heeft aan bruine
en witte Everett voor mijn schoenen; als ik mijn schoenen zélf poets, gebruik ik in
een jáar, wat hij in een week verbruikt... En hij wil zelfs niet, dat ik ze betaal en hij
brengt ze jou in rekening...
- Als je tevreden bent over de manier, waarop hij je schoenen poetst, zegt mijn
vriend laconiek; zullen we er maar geen aanmerking op maken.
Zoo is Orlando, en zoo is Salvatore. Ik ben niet zuinig aangelegd, maar een
kapitaal aan Everett te verspillen, gaat mij aan het hart. Orlando is echter bang, dat
als Salvatore minder Everett gebruikt, Gigi dof zal zijn geschoeid.
Nooit, ook niet in mijn eigen huis, zijn mijn borstels zoo verzorgd, als wanneer ik
logeer onder hoede van Salvatore. Trouwens, alles in mijn kamer is verzorgd,
gepoetst, geschuierd, glimt, schittert, is opgevouwen, uitgestreken vooral. Als ik mij
kleeden zal, vraagt Salvatore mij wat ik wensch aan te doen. Zeg ik dan: ‘mijn blauwe
pak’, dan vind ik over mijn bed mijn blauwe pak onberispelijk in wachtende houding
ten toon gesteld, met een hemd, vest, een das, alles in kleur er bij, en de knoopjes
in het overhemd gestoken. Ik heb niet te denken, ik heb maar aan te doen. Heeft
Salvatore de tafel al gedekt, dan helpt hij mij zelfs met aan-doen, zoo als hij zijn
meester helpt, loopt van diens kamer naar mijn kamer. Ik, die heel netjes ben, en
elders zelve altijd alles
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opruim, gooi maar neêr. Salvatore, onberispelijk en geluidloos, ruimt op. En wees
overtuigd, dat, wat verkreukeld mocht zijn... uitgestreken zal worden!
Om een complex van redenen, zeide ik, bemint mij Salvatore. Niet alleen, omdat
hij mijn kleêren verzorgt, en mijn oude kleêren krijgt. Neen, hij bemint mij, ik geloof
om de zelfde reden, waarom zijn heer mij lief heeft: om mijn contrast met Orlando.
Hij bemint mij, omdat ik, van natuur, en zonder er bij te denken, heel vriendelijk ben
tegen minderen; hij bemint mij, omdat ik heel vriendelijk tegen hem ben. Hij antwoordt
mij met die respectueuze familiariteit, die ik alléen in Italiaansche bedienden heb
opgemerkt. En om mijn vriendelijkheid ben ik zijn vertrouwde, en voorspraak. Wil
hij eens een dag uit, dan wordt dit, met listige intrigue, mij voor gelegd:
- Zoû de signorino niet eens kunnen vragen aan den signore... of Salvatore hier
heen of daar heen zoû mogen...
Mijn voorspraak wordt nooit geweigerd, dat weet Salvatore, en om geen misbruik
te maken, zeg ik dan wel eens:
- Salvatore... we zullen dàt maar liever niet vragen... van dat dagje naar Siena...
want je weet, dat de signore niet graag heeft, dat je een heelen dag, zonder
noodzaak, weg gaat...
Dan beâamt Salvatore dat, trots de zichtbare teleurstelling. Want hij is de trouwe
slaaf, en er is in hem geen andere gedachte, dan dat wat zijn meesters denken en
willen, gòed is en onomstootelijk.
Zij moeten voor hem de ‘heeren’ blijven. De ‘heeren’, die laat in bed blijven; de
‘heeren’, die onberispelijk, zonder kniezakken, gekleed gaan, opgeglommen,
opgepoetst, ‘opgestreken’. De ‘heeren’, die niets te doen hebben, al gaat de signore
ook een oogenblik naar zijn pachter 's morgens, al is de signore sterk, en al doet
hij gymnastiek met zware gewichten, en al schrijft de signorino bladzijde na bladzijde
vol met allerlei geheimzinnige verhalen, die Salvatore zoo gaarne lezen zoû en nooit
en nimmer lezen zal...
Beste, trouwe slaaf, waarom zoû ik niet over je schrijven
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mogen, zoo goed als over mijn poes en keizer Constantijn den Groote, zoo goed
als over Augustus en over mijn keukenmeid...
***
- Is het interessant geworden? spot, van af langen, rieten stoel, de sonore stem
van mijn vriend Orlando, nu hij de laatste riltrillingen bespeurt in mijn bezielde pen.
Zeg, Gigi, is het interessant geworden, wat je hebt neêr geschreven over mijn
knecht?
***
Beste lezer, Salvatore is misschien niet zoo interessant als keizer Augustus, of
keizer Constantijn. Maar toch zal de, ik geloof, zeldzame en mij verteederend
aandoende silhouet, in een paar krabbels, van onzen ‘trouwen slaaf’, u misschien
een oogenblik hebben geboeid, en is dit zoo, dan ben ik, om een gevoel van
dankbaarheid aan Salvatore, blij, dat ik hem geschetst heb, zonder mij te storen
aan de ironie van zijn glimlachenden meester.
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Een interview
Dat ik het zelve schrijf, is misschien een beetje vreemd, maar mijn vriend Jan, die
mij interviewde, schrijft niet, pràat alleen, en lokt uit tot praten, in zijne
onweêrhoudbare behoefte vele nuttelooze woorden te schakelen of te doen
schakelen aan elkaâr, en toen hij mij geïnterviewd had, zeide hij:
- Nu, schrijf neêr, wat je mij bekend hebt: dan heb je minstens weêr je Zaterdagsch
feuilleton: het zoû minstens wel zoo belangrijk worden als je vorig feuilleton was,
want, waarde vriend, onder ons gezegd en gebleven: dat was héelemaal niet erg
interessant, hoor...
En toen ik in diepen fauteuil neêr zonk, nam mijn vriend Jan zijn grijze parasol en
passerde weg, door den zonneschijn, om te genieten van een zijner laatste dagen
te Nice.
- Ben je erg moê? vroeg mijn vriend Orlando bezorgd.
- Ja, bekende ik. Doodmoê... Want vriend Jan heeft mij laten praten en praten en
ik vind niets zoo vermoeiend en nutteloos dan zoo veel te praten als hij doet of
dwingt te doen...
- Laten we dan met ons beidjes, zonder veel te praten, gaan toeren, zei mijn
vriend Orlando, en hij wipte weg om op zijn standplaats onzen koetsier, den
Petit-Brun, te halen.
De Petit-Brun wàs er, gelukkig, en weldra reed ik in zijn nette karretje - ik meen,
victoria - aan de zijde van mijn Italiaanschen vriend, die zoo heerlijk weldadig zwijgen
kan, den slingerenden heuvelweg op van St. Antoine, tusschen hagen van witte
rozen, waarover onze blikken de blauwe zee zagen diep weg verschieten, als met
beker bij beker vól liquide lazuur...
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Ik sprak geen woord...
En Orlando ook niet...
En toen ik thuis kwam, was ik heerlijk uitgerust... en schreef mijn feuilleton, door
eenvoudig neêr te schrijven het interview, dat vriend Jan mij dwong te ondergaan.
Schrijven vermoeit mij nooit; praten vermoeit mij gauw...
Het geschreven woord te schakelen aan het geschreven woord is mij nu eenmaal
natuur, roeping, en levensdrang...
Opinie's, in vele woorden, te moeten zeggen, vind ik afschuwelijk; ik weet niets
afbeulenders dan dàt...
Mijn vriend Jan is dikwijls een beul; hij kàn zijn mond niet houden, en wil altijd,
dat ik praat...
Mijn vriend Orlando zwijgt veel, harmoniesch en weldadig: in dat zwijgen rust ik
uit...
Hij is, nà den beul, de weldoener...
(- Arme Jan... zegt mijn vrouw, die leest over mijn schouder.)
(- Maar hij is wel eens dood-vermoeiend! hoor ik Orlando haar tegen fluisteren.)
Zij zwijgen beiden.
Ik schrijf...
Zie hier mijn feuilleton... en het interview.
***
- Dus je schrijft nooit meer romans?
- Dat weet ik heusch niet, vriend Jan. Wie weet, wat hij eenmaal weêr zal doen
of niet doen. Wel weet ik, dat ik, voor het oogenblik, geen roman in den geest heb,
en ook niet in de pen.
- Maar hoe is dat gekomen? Je kon vroeger niet leven zonder dat je bezig was
aan een roman.
- Je vraagt me meer dan ik zeggen kan, Jan. Ik hoû niet boek van wat er gebeurt
in mijn ziel van dag tot dag...
- Denk nu eens even na! (vriend Jan is onverbiddelijk); denk nu eens even na,
want heusch, het interesseert me... te weten hoe je dat besluit zoo op eenmaal
genomen hebt: om geen romans meer te schrijven... Kom, denk nu eens even na...
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- Zoû het kunnen zijn, vriend Jan, (vang ik heel mat aan); omdat ik al zoo veel romans
geschreven heb? En het mij onnoodig scheen naast zoo vele romans... weêr een
anderen roman neêr te zetten? Want je ziet, eigenlijk vind ik alles onnoodig, dus
ook, het schrijven van romans. Heb jij zelve niet gezegd, dat romanschrijven een
kinderlijke bezigheid is? Ik ben het met je eens. Niets is kinderlijker dan romans te
schrijven, behalve misschien, een romancier te willen interviewen...
- Je weet, ik stel véel belang in je. Mijn interview is puur uit belang; het is voor
geen enkele courant; ik zal het nooit opschrijven, en door mij geen dagblad het dus
openbaren... Praat dus door. Ik hoor je zoo gaarne praten. Je praat heel goed. Je
praat bijna beter dan je schrijft. Je weet, ik vind je zinsbouw - als je schrijft gebrekkig, - gebrekkig uit gemàaktheid - en je zóekt niet altijd naar het juiste woord,
- je schrijft maar raak... maar als je praat, zijn je zinnen zuiver en aangenaam, en
is je woord wàarlijk wel eens zuiver gekozen... Praat dus door, beste vriend, en zeg
mij - want schrijven hoeft niet, hoor - waarom je geen romans meer schrijft, maar
enkel kleine verhalen, impressies, feuilletons... (Dit laatste, uit vriend Jans mond,
klonk min of meer grijnzend ironiesch.)
- Ik weet het, vriend Jan! riep ik uit. Ik weet het in eens! Ik schrijf geen romans
meer - voor eerst! - uit luiheid! Ik ben zoo heerlijk lui geworden - invloed van Orlando!
- en toen ik romans schreef, kón ik niet lui zijn. Konden noch mijn geest, noch mijn
hand zich eenige luiheid veroorloven. Want een roman... dat is verschrikkelijk! Dat
is een wèrk... voor een Herkules! Dat is een arbeid... om dól te worden! Dat is het
bouwen van Babel... met torens en trappen omhoog! Dat is het scheppen van
werelden en het stichten van steden! Dat is het teelen van heele families, met
grootmama's en overgrootpapa's en kinderen en klein-, en achterkleinkinderen, tot
ik weet niet in het hoeveelste geslacht! Een roman schrijven... dat is àlles zijn:
Onze-Lieve-Heer en mensch te zamen! Dat is zijn: architekt, schilder, dokter,
behanger, kleêrmaker, psycholoog, taalkundige, stylist, en nog véel meer: een auteur
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is alles en iedereen, de auteur van een roman moet àlles weten en hebben gezien,
al is het maar in zijn verbeelding: hij moet weten hoe een stad gebouwd wordt of
een dorp, hoe de winter wijkt voor de lente, en de eerste liefde in het hart zijner
heldin voor de tweede en derde liefde; hij moet weten hoe een ommelet wordt
gebakken en hoe een kind wordt geboren... wànt als hij dat àlles en nog veel meer
niet weet, is hij in staat de dolste fouten te maken, op iedere bladzij, op iederen
regel. Wel, natuurlijk moet hij niet altijd alles haarfijn beschrijven, noch hoe de
ommelet wordt gebakken, noch hoe de baby het daglicht aanschouwt, maar hij moet
toch dat alles wèten haarfijn, hij moet alles weten, en van al die alwetenschap schrijft
hij in zijn roman soms niet meer neêr dan twee, drie vluchtige woorden... Vindt je
dat nu geen vermoeiend métier? En kán je nu niet begrijpen, dat ik, mijn luiheid mij
wordend bewust...
- Waarom zeg je niet eenvoudig-weg: toen ik mij mijn luiheid bewust werd, of als
je dan absoluut wilt een tegenwoordig deelwoord gebruiken: mij mijn luiheid bewust
wordend...??
- Jan, er zijn bevalligheden, beste kerel, heel nuttelooze maar bevallige arabesken,
waarvan jij nooit de gratie zal inzien...
- O, ik dacht, dat je mij zoû geantwoord hebben: eenvoudig om den meerderen
nadruk, dien ik op ‘bewust’ wilde leggen... en dàn was je zuiverder waar in je
antwoord geweest. Je bent heel zelden zuiver waar, maar tóch vind ik je héel
interessant: dat weet je. Ga door...
- Ik herhaal dus: kan je nu niet begrijpen, dat ik mijn luiheid bewust mij wordende...
het zalig aandoend besluit genomen heb... voor eerst geen roman meer te
schrijven...? En daar ik niets schreef dan romans, er toe kwam een paar jaar niet
te schrijven, heelemaal niets?
- Jawel, dat kàn ik wel...
- Toen... toen kwam de reactie. De behoefte om iets te doen, te werken, na de
luie jaren. En wat zoû ik, om aan die behoefte te voldoen, anders doen dan...
schrijven! Alles dwingt mij, van af mijn kinderjaren, om te schrijven! Ik verzeker je,
dat ik het métier
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niet heb uit gekozen, maar iets, sterker dan ik, deed het voor mij. Daarbij, wat kàn
ik anders dan schrijven? Ik kan niets. Ik ben tot niets in staat dan... tot schrijven. En
hoewel jij niet verbergt, dat ik zelfs niet altijd góed schrijf - je bent steeds een heel
strenge kritikus voor me geweest - moet je toch toe geven, beste Jan, dat ik schrijver
geboren ben, want anders hadt je niet dit interview uit gelokt. Ik ben dus weêr gaan
schrijven. Er lagen op mijn schrijftafel verschillende pennen: er lag een lyrische, een
epische, en een historische pen; er lag een allegorische, een symbolische, een
idealistische en een naturalistische pen, een realistische en een impressionistische:
ik geloof, dat er nog vier, vijf andere pennen lagen. Ik heb tusschen die pennen
opgenomen de dartele, wufte, luchtige pen, de pen, die vluchtig maar ràak schrijft,
maar toch, naar zij hoopt, telkens je een impressie, een anecdote, een beeld, een
figuurtje, een grapje, een historietje en een avontuurtje mede deelt en voorstelt,
zonder dat het haar vermoeit en... jou vermoeit, vóoral omdat je geen tijd hebt om
moê te worden. Want mij, herhaal ik je, vermoeit het schrijven nooit: mij is het
schrijven natuur, als een vogel vliegen en een visch zwemmen. In de middeneeuwen
had ik niet geschreven, maar was ik trouvère geweest, had ik gedwaald van kasteel
naar kasteel, met een mantel om en een luit in de hand, en, ik hoop, een paar tonen
stem in mijn keel, en veel liefde en gevoel in mijn middeneeuwsch hart. Nu ik in
modernere tijden adem, en niet meer romancier wil zijn, voor het oogenblik, ben ik
schrijver geworden van enkele kolommetjes feuilleton en dat met veel pleizier, want
ik heb deze kwaliteit, dat ik alles wat ik doe, met pleizier doe: als ik in iets geen
pleizier heb, o vriend Jan, doe ik het niet... (oef!!) En waarom zoû ik niet liever
feuilletons schrijven dan romans? Ten minste, waarom zoû ik niet liever feuilletons
publiceeren dan romans?? Een feuilleton leest iedereen, een roman... Wie leest
nog een roman? De jonge dame, maar alleen als het regent. De jonge vrouw, maar
alleen als haar man aan zijn werk is of haar baby slaapt. De oude dame, een uurtje
voor ze naar bed gaat. Jonge heeren en oudere heeren lezen, geloof ik, al heel
weinig romans... ten zij ze roeping tot het vak
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hebben. En mag een jongmensch nog wel eens een roman lezen, welke màn van
rijperen leeftijd leest een roman?? Geen, Jan, geen enkelen! Mijn feuilletons?
Iedereen leest ze! In den trein, in de tram; ik ben nooit nog zoo populair geweest
als sedert ik feuilletons schrijf, en...
- Daarom, viel vriend Jan mij in de reden; woû ik je ook dézen raad geven, beste
vriend; verzorg heusch in den vervolge, te gelijk met den vorm van je feuilleton, een
beetje meer den inhoud er van. Kijk eens, luchtig en raak schrijven is heel aardig,
héél aardig... Maar er moet heusch toch ook wel iets stàan... in je feuilleton... en als
je me alleen maar vertelt, en dat nog wel in tw...àa...lf kolommetjes Vaderland, hoe
jij met je vrouw en je vriend Orlando naar de komedie gaat, hoe zijn stoel kraakt en
jou stok valt, en hoe jullie daarna patrijsjes eten in gelei... dan - je moet me het niet
kwalijk nemen, niet waar; ik ben een oud vriend van je en ik heb het góéd met je
voor - maar dan vind ik zoo een feuilleton een beetje héel erg luchtig, zie je, ik meen
van inhoud, en vrées ik, of je lezers dàt genre wel zoo interessant zullen vinden als,
bij-voorbeeld...
- Een feuilleton over Ovidius' Ballingschap?
- Dat is weêr te vól van inhoud geweest, beste kerel; dat wàs geen feuilleton...
dat was een roman en raccourci... neen, zoo moet het héelemaal niet zijn! Dat was
weêr veel te quasi-geleerd en ‘belezen’, en niet iedereen dweept als jij met
eeuwenlang doode Romeinsche auteurs. Nu, kijk, het was een aardig feuilleton voor
de gymnaziasten, zie je: die hebben er misschien wat aan gehad. Maar streef - is
mijn opinie - in den vervolge meer tusschen die beide genre's: niet zoo erg gewichtig
en niet zoo vréeslijk luchtig... begrijp je... Dat van de komedie was wel... als een
pluimpje!
- Goed Jan, ik zal het probeeren, hoor... het je naar den zin te maken..., voltooide
ik, mat en modest.
***
Zoo ongeveer eindigde het interview, dat Jan mij deed ondergaan. Ik herhaal, ik
was er doodmoê van en schrijf liever twintig
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feuilletons, zwaarwichtige en luchtige, het een na het andere, dan éen zoo een
interview te ondergaan! Zoo dat ik ook daarna, in het rijtuig naast Orlando, genóot
van diens weldadig zwijgen, en van den prachtigen zonsondergang over de zee:
de zon deed net een fenix, maar een in haar assche stervenden fenix.
- Arme Gigi, zeide eindelijk Orlando met diep sonoor bronzen basgeluid; heeft
‘Gian’ je èrg vermoeid?
- Verschrikkelijk, bekende ik. Hij lokt je àltijd tot praten uit. Tot opinie's. Ik heb niet
altijd opinie's. Ik maak dan vlug een opinie... om die Jan voor te disschen. En dan...
hij is zóo moeilijk, zoo veel eischend, zoo nóoit met me tevreden... Verbeeld je, nu
vertelde hij me weêr, dat sommige van mijn feuilletons te zwaarwichtig zijn - bij
voorbeeld, dat van Ovidius - en andere véel te luchtig en onbelangrijk, hij zeide wel:
als een pluimpje!
- Zoo? vroeg Orlando geïntrigeerd en boog naar mij toe, waar ik gedoken achter
in het rijtuig zat. En welk feuilleton vond ‘Gian’ dan zoo onbelangrijk... en luchtig als
een pluimpje?
Orlando is een goed vriend en hij kàn niet velen, dat iemand iets minder goeds
van mij zegt.
- Orlando, kalmeerde ik hem. Het is heusch geen reden, hoor, om met Jan er om
te boksen. Trouwens, je weet van te voren, dat hij in zoo een bokspartij tegen over
jou er erg bekaaid van zoû af komen. Dus niet er om vechten, niet waar... Dan zal
ik je zeggen, welk feuilleton Jan zoo luchtig vond - en onbelangrijk - als een
pluimpje... Het was dat feuilleton, waarin wij met ons drietjes naar de komedie
gingen, waarin jou stoel kraakte, mijn stok viel en we soupeerden met die
allerheerlijkste patrijsjes, in gelei...
- Dàt feuilleton?? riep verontwaardigd Orlando uit. Dàt feuilleton vond hij, tegenover
jou, onbelangrijk, en niets waard, net een pluimpje? En weet je, wat hij er tegen
over mij van gezegd heeft?
- Neen, Orlando...
- Dat zal ik je zeggen... Hij zeide: ‘dat feuilleton van onzen vriend, van ùw vriend,
van “Gigi”... over de komedie... dat is eenvoudig pràchtig, want het is niets: hij schrijft
twaalf kolommen... over niets... en dàt is de kunst: het is eenvoudig-weg mees-

Louis Couperus, Korte arabesken

187
terlijk... méesterlijk... want het is... het is crême-fouettée!!!’ En ik verzeker je, Gigi,
hij bedoelde crême-fouettée in den goeden zin, zoo als hij pluimpje nam in den
kwaden...! Hij woû je niet bekennen, dat hij het een heel goed feuilleton vond...!
Ik lachte, toch wel gestreeld, om die crême-fouettée van Jan.
Maar toen...
Toen zeiden wij niets meer...
De Petit-Brun, voorzichtig, daalde, den olijvenberg af, tusschen hagen van witte
rozen.
Over ons, de silhouet van een klassiek gebergte, mauve en gloeiend roze, kartelde
de Esterel, tegen een amberblonde, transparante lucht, eindeloos diep als de hemel
zelve...
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Begeertes naar kleine wijsheden
I
Waarde lezer, die bij de thee of misschien wel in den trein, u een oogenblik verstrooit
met deze mijne wufte uitingen eener vluchtige pen en luchtige ziel, ik laat aan u
over of ge ‘begeertes naar kleine wijsheden’ identiek acht aan kleine wijsbegeertes:
ik wil dat liever niet zelve beslissen. Want de wijsheden, die ik begeer, zijn zóó klein,
zoo futiel, zoo miniem, dat IK mijn begeertes niet wijsbegeertes durf noemen, en u
alleen maar verzekeren wil, dat ik de heel kleine pretentie heb u niet te vermoeien
met Hegeliaansche filozofie, maar u eerder wensch te verstrooien met wat ijdele
woorden en kleurige gedachten, aan zeepbellen gelijk.
Als ge dus uw tweede kopje thee drinkt, of uit Den Haag zijt in Leiden ge-arriveerd
is mijn kleurige zeepbel gespat en verijld in het niet.
En toch... zal misschien het glazige prisma u even hebben doen begeeren als ik,
doen begeeren naar kleine wijsheden.
Ik geloof, dat als wij begeeren naar kleine wijsheden voor ons leven, wij van dat
leven wel iets moois kunnen maken, en liefs. Ik zeg: wij; gij, en ik, de bevoorrechten
van deze menschheid. Want ik weet heel goed, dat er duizenden zijn, zoo weinig
bevoorrecht van af hun wieg, dat zij zelfs met groote wijsbegeertes - stel, dat zij tijd
en talent hadden die te bedenken en uit te werken - nog niet de minste schoonheid
en liefheid van hun miserabele levens konden maken.
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Die beklaag ik innig... Maar ik schrijf niet voor ze, want zij lezen me niet. Zij hebben
geen tijd en geen lust en geen gelegenheid mij te lezen: zij werken in mijnen, op
dokken, zij zwoegen op het land of worden afgebeuld in een fabriek: zij zijn de erfelijk
misdeelden; zij zijn de eeuwige slaven; zij zijn de ontroostbaren; zij zijn de niet te
helpen millioenen; zij zijn de door het Noodlot verpletterden...
Ik schrijf niet voor hen, al beklaag ik ze, al gaat een groot medelijden van mij toe
naar hen. Ik ken ze niet, en zij kennen mij niet. Er is tusschen ons de eeuwige
afstand. Ik kan ze beklagen, maar zij haten mij, en mijn woord is te luchtig en te
dartel voor hen, die zwàar gaan en strompelen onder des Noodlots juk.
Ik schrijf niet voor hen: mijn woord zal hen nooit bereiken. Maar ik schrijf voor ù,
die mij leest bij uw kopje thee, of in uw trein - zelfs tweede-klasse - en die ik, als
mijzelven, tel onder de bevoorrechten, wie ik met het prisma van mijn kleine
wijsheden en de begeerte naar deze, wilde voorspiegelen een oogenblik - niet langer
dan het van Den Haag is naar Leiden of eigenlijk nóg korter - dat wij iets moois en
iets liefs kunnen maken van ons leven.
Want ik veronderstel, dat ge mij gevraagd hebt: is het leven de moeite waard?
Gij... dat is de jeugdige, een beetje dichterlijk aangelegde jonge man, van twintig
tot dertig - die nog wél wat moderne litteratuur bij houdt, niettegenstaande bureau
en betrekking; gij... dat is het jonge meisje of jonge vrouwtje, wier leventjes
schitterend, leêg, vermoeiend en elegant zijn en u niet voldoen; gij... dat is de artiest,
die teleurstelling ondervindt, de teedere ziel, die kwijnt in een nutteloos, heel groot
gevoel, voor wie of van wat dan ook...
Kunt gij, lezer of lezeres, u scharen onder dezen... lees dan een oogenblik verder;
kunt gij het niet, sla dit blad dan om en lees politiek, kunstnieuws of advertenties.
Gij vraagt mij: is dit leven de moeite waard?
En ge eischt een afdoend antwoord van mijn vluchtige pen en luchtige ziel?
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Laat mij het prisma voor u doen regenbogen... het prisma mijner kleine begeertes.
Begeeren wij samen éen oogenblik de minuscule wijsheden én... zelfs als wij de
wijsheden niet erlangen, zal ons begeeren ons troosten en leeren -, dat dit leven
de moeite waard is...
Gij meent van niet? Gij glimlacht mat, vermoeid, uw mond is bitter, uw oog is
vocht van weêrhouden tranen, gij hebt verdriet, leed, smart, àl de poëtische
ziele-aandoening der bevoorrechten en... gij meent van niet? Gij zijt overtuigd, dat
dit leven de moeite niet waard is?
Weet gij waaróm ge dat meent?
Omdat ge jong zijt. Omdat ge een teedere ziel hebt, vol poëzie, vol litteratuur, vol
artistieke bibelots. De precieuze ziel van een bevoorrechte... o ge zijt eerlijk voor
uzelve. Ik was het ook. Ik ben het ook geweest. Ik had ook de precieuze ziel, vól
bibelots, vol litteratuur, poëzie, en vage teederheid...
En ik vond met u,... dat het leven de moeite niet waard was.
Terwijl ik dat vond, was ik mij bewust, dat deze negatie... iets van schoonheid
was. Iets van teedere, poëtische, litteraire schoonheid. En vond ik mij heel interessant
zoo mooi, zoo artistiek te denken en te ontkennen en ongelukkig te zijn.
Ik goot àl mijn weemoed en wee in mooie vormen, in woorden van mooiheid.
Maar gij zijt niet allen schrijver. Pas dus op. Gij hebt geen veiligheidsklep. Ge kunt
stikken in uw wee: uw weemoed kan wanhoop worden...
En wanhoop kan u vermóorden...
En dit zoû jammer zijn, want... gij zijt jong en het leven is wél de moeite waard.
Weet ge waarom ge meende, dat het niet de moeite waard was?
Omdat gij het héel hoog schatte. Omdat uw verlangens reikten naar het eindelooze,
het goddelijke, naar dat waaruit wij geboren zijn. Omdat uw idealen de onbereikbare
schimmen waren...
De teedere zielen schatten het leven hóog, en daarom zijn zij te leur gesteld, en
daarom zijn zij weemoedig, wanhopig en willen
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sterven en vinden het leven de moeite niet waard.
En er behoort een erlangde kleine wijsheid toe, - haar te begeeren is niet
voldoende alleen, - om het leven de moeite waard te achten.
Er behoort deze kleine wijsheid toe: het leven niet te hoog te schatten.
Schat het leven niet te hoog. Schat het niet hoog. Maar beschouw het - gij, voor
wien ik schrijf, kùnt dat: gij behoort onder de bevoorrechten - als een zomerdag, en
niet meer. Als een lenteavond... Is het meer? Moet het leven ons meer zijn dan het
een bloem of een vlinder is, of een vogel in de lucht, een vischje in het water?
Waarom kunt ge u niet laten leven als zij zich leven laten. Gij zijt waarlijk niet veel
meer... in het Leven. Afmetingen zijn optiesch bedrog. Vischje en vogel lijden en
leven als gij. Als de zon niet schijnt in lucht of water, lijden zij even veel als gij om
de dingen uwer teedere, poëtische, litteraire ziel.
Vergun mij, dat ik zoo tot u spreek. Want ik ben uw broeder: ik kàn u begrijpen;
ik heb ook eenmaal gedacht, dat het leven de moeite niet waard is...
Het IS de moeite waard, maar wij moeten leeren het niet te overschatten. Wij
moeten het niet meer schatten - wij, artistieke, vage, poëtische, teedere zielen, die
niet de ambitie hebben minister te worden of gouverneur-generaal van Indië - wij,
bevoorrechten - dan het vischje en de vogel en de vlinder en de bloem den
lente-avond, den zomerdag schatten.
Wij willen te veel zelve leven; wij menschen, wij teedere, vage zielen, wij làten
ons niet genoeg leven...
De goden bliezen ons in het leven, met onverschillige ademen: zij dachten
misschien aan iets anders, terwijl zij ons bliezen...
Laten wij niet meer willen zijn dan pluimpjes... Vindt ge u zelve zoo veel gewichtiger
dan een pluimpje? Ik mij niet. Ik vind mij een pluimpje, en ik ben tevreden. Want
een pluimpje kan iets heel moois, luchtigs, liefs, aardigs en vroolijks en levenslustigs
zijn: een pluimpje kan schoonheid zijn, en schoonheid moet ons, teedere zusterzielen,
troosten en sterken; wij moeten zélve
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schoonheid zijn en een pluimpje is heel vaak schoonheid. Een pluimpje is donzig
en zilverig, glazig en glanzig, etheriesch en luchtig; op ieder vlaagje trilt het pluimpje
en wiekt en wijkt; een pluimpje is vogel en vlinder en bloem en ster: een pluimpje
is pràchtig in een zonnestraal. Zelfs zoo wij niet meer dan een stofje waren, zoû ik
u zeggen, dat wij schoonheid waren in een zonnestraal, en ik zeg u, dat wij pluimpjes
zijn, en dat wij pluimpjes moeten zijn...
Of het dan de moeite waard is... te leven en een pluimpje te zijn?
Ja, want schoonheid is de moeite waard!
Neen, ge schudt ontmoedigd het hoofd en ge beweert, dat het leven, zelfs om de
schoonheid niet de moeite waard is?
Maar is het dan zoo een moeite om te leven, om u te laten leven? Er is heelemaal
geen moeite aan! Het gaat van zelve! Gij ademt en gij leeft! Gij beweegt u, uw armen
en beenen, en ge leeft, ge leeft zonder moeite! Ge behoeft niet meer te doen dan
de vogel en de vlinder en het vischje doen; gij behoeft niet meer te doen dan het
pluimpje...
Want gij... gij zijt de bevoorrechte, die gemakkelijk leeft en voor wie het leven die
kleine moeite wel waard is; gij; gij zijt mijn broeder en zuster, vooral mijn jongere
broeder en zuster; gij zijt de mij verwante ziel, die ik begrijp, omdat ik ook geweest
ben als gij, moedeloos en troosteloos en zonder levenslust... vóor ik op eens heb
bespeurd, dat alleen ademen in den zonneschijn - en zelfs droomen bij een vuur
op een regendag, ‘leven’ kan zijn en de moeite waard.
En mocht gij, tusschen Den Haag en Leiden, of na uw tweede kopje thee het eens
met mij zijn geworden, - ik meen dit kleine wijsheidje begeerd hebben en erlangd ook al is het maar voor een kort oogenblik, dan ben ik wel tevreden mijn zeepbel,
die nu uit éen spat, éven voor u te hebben laten schitteren in glasbrozen regenboog...
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II
‘Carpe diem’
Toen ik een jongen van zeventien jaar was, en in de Hoogere Burgerschool van
Den Haag leerde, of liever niet leerde, zeide mijn vader tot mij, streng:
- Wat moet er van je worden? Waarom werk je niet? Waarom ben je zoo lui?
Waarom heb je zoo veel ‘onvoldoenden’? Je schijnt nog al goede opstellen te maken
en je talen zijn niet slecht, hoewel je Duitsch ook al weêr niet voldoende is. Je moet
maar van school af. Je voert daar niets uit en ambtenaar wordt je zoo nooit. Het is
jammer, we zijn altijd ambtenaar geweest, in de familie. Er gaat niets boven het
Binnenlandsch Bestuur op Java... Maar jij, je wordt geen ambtenaar zoo. Als je dan
nog eenig talent hebt voor de letteren... nu, laat ons dan beginnen met wat Grieksch
en Latijn je te leeren. Zonder dát kom je tot niets. Je behoeft dus niet meer naar
school en we zullen zien wat we met je kunnen doen, maar en attendant zal ik je
wat Latijn leeren en Grieksch; dat neem je dan al vast meê...
Ik vond het heerlijk. Ten eerste was de Hoogere Burgerschool mij allerantipathiekst,
omdat ik uit Indië kwam en mij heugde mijn schooltijd aldaar, dien ik verrukkelijk
gevonden had, en dan was er in die studie van oude talen met mijn vader een groote
bekoring, een nieuwe wereld, die voor mij open zoû gaan... Mijn vader had een
weinig forceerende manier van doceeren - een kasbloem forceert men ook, niet
waar - en hij had mij reeds vroeger, in drie maanden, Engelsch geleerd, lezen en
schrijven. Hoé hij het precies deed, weet ik niet meer, maar met het Latijn was het
eveneens zoo: wij begonnen oogenblikkelijk met Vergilius:
Arma virumque cano...
Ovidius talmde niet lang, daarna; Horatius kwam gauw op de proppen; het ging
met stoom, maar toen wij tusschentijds Homeros onder handen namen, zei mijn
vader:
- Beste jongen, mijn Grieksch heb ik vreeslijk verleerd; dat moet
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je maar voor je eigen studeeren: heusch, ik weet er niets meer van...
Homeros werd dus een beetje verwaarloosd, wat ten goede kwam aan de
Latijnsche dichters, vooral aan Ovidius, dien ik zeer lief kreeg. Ik las dan ook, het
liefst, met mijn vader Ovidius, en had voor Horatius, hoewel ik begreep, dat hij
pràchtig was, zoo fijn gecizeleerd, een heiligen schrik, omdat ik hem zoo vreeslijk
moeilijk vond met zijn liederen en zijn oden, zulke kleine dingetjes maar zoo
huiveringwekkend moeilijk, dat ik maar liever de Metamorfozen of de Tristia wilde
studeeren... Toch begreep ik, dat Horatius pràchtig was, en tóch - al vond ik hem
moeilijk - vond ik iets in Horatius, dat mij zeer streelde en toe lachte: er was zoo
veel sprake in zijn verzen van levensvreugde en zacht genot, van liefde, rozen,
duiven en van Falerner-wijn in slanke amforen.
Dat zachte genot en die levensvreugde vonden weêrklank in mijn droomerige,
een beetje melancholieke jongensziel, die treurig was om allerlei dingen, maar vooral
om zichzelve, een jongensziel, die altijd peinsde en mijmerde en bij zich op telde:
in Indië was het zoo en zoo... daar heb je dit en dat gehad... en làter... wat zal het
nu làter worden...?? Een jongensziel, een beetje ziekelijk, die altijd dweepte met
zijn Verleden, of bang was voor de Toekomst, een teedere, een beetje angstige
ziel, de ziel van een kind, een jongen, die soms in een stil hoekje weende, weende
om zijn eigen ik...
En nu herinner ik mij heel goed, een morgen, een brandenden Juni-morgen, in
Den Haag... Ik kwam om tien uur bij mijn vader, en sloeg reeds de Tristia open,
arme Ovidius' bloedende ballingschap-verzen, maar mijn vader zei:
- Neen, we zullen van morgen Horatius nemen.
- Horatius is zoo moeilijk, vader, streefde ik tegen.
- Horatius is niet moeilijker dan wie of wat ook, zei mijn vader; we zullen een klein
gedichtje nemen, en dat moet je nu eens goed zien te begrijpen en te vertalen,
zonder fouten. Zie hier.
En mijn vader sloeg het kleine deeltje open, en wees mij het Elfde Lied van het
Eerste Boek:
Ad Leuconoen...
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...Klein boekje! Kleine geel geworden Opera Omnia Q. Horatii Flacci, edidit
Godofredus Stallbaum (wat een vreeslijke Duitsche-professornaam!!): editio
stereotypa... Klein geel geworden boekje, dat, toen ik het terug vond tusschen andere
oude boeken en door bladerde, mij verheugde, omdat het intact was, al hing het
uiteen aan éen draad; klein, geel geworden boekje, dat mijn vrouw nu heeft
ingebonden in een perkamenten bandje, met een paar vioolsnaarknopjes, zoo als
men leert inbinden te Siena en te Florence... mijn nog altijd sentimenteele, maar
niét meer van jongenssmart triestige ziel voelt zich héel even sidderen, nu ik u open
sla, om dat Elfde Lied van het Eerste Boek over te lezen! Mijn oogen zijn een klein
beetje vochtig, en toch weemoedig is des Eersten Boeks Elfde Lied in het geheel
niet, want het klinkt:
Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nee Babylonios
tentaris numeros. ut melius, quidquid erit, pati!
seu plures hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
qui nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum; sapias, vina liques, et spatio brevi
spem longam reseces. dum loquimur, fugerit invida
aetas; carpe diem, quam minimum credula postero.
Beste lezer, ik vind Horatius nog altijd vreeslijk moeilijk, huiveringwekkend moeilijk,
ik herinner mij niet heel goed meer wát ik maakte van de vertaling van dit korte
gezang, en liever dan mij aan een nieuwe vertaling te wagen, sla ik onzen grooten,
prachtigen Vondel op, in de ouderwetsche uitgave van Van Lennep aan mijn
sentimenteele ziel de liefste Vondel-uitgave, die ik ken, en daar vind ik in deel VI die
mooie proza-vertolking met die allerliefste illustraties, die fijne litografietjes, die
suggestief antieke beeldjes en plaatjes van... Kachel (weêr een vreeslijke naam!)
en na een oogenblik verteederd gekeken te hebben naar dat liefdegoodje, dat de
slanke amfoor vol Falerner buigt over den beker, terwijl
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er tortels trekkebekken aan zijn voetjes, schrijf ik, voor u, die Horatius misschien
even moeilijk vindt als ik, de laatste regels van Vondels vertaling af, de laatste
alleen... omdat ik zoo bàng ben lang van stof te zijn:
Laet den wijn vloeien. Laet vaeren de lange hoop om eenen oogenblick levens. Al
praetende verloopt de nijdige tijt. Neem den huidigen dagh waer, minst betrouwende
den dagh van morgen.
Ja, nù weet ik weêr hoe ik vertaalde! Ik vertaalde, o lezer, - trots de parelen op mijn
voorhoofd, het angstzweet om den moeilijken arbeid, tóch verrukt, bekoord, doortrild
van aandoening - dat ‘carpe diem’, door Vondel vertaald als ‘neem den huidigen
dagh waer...’ letterlijk: ik vertaalde letterlijk:
Pluk den dag!
En mijn vertaling vond ik heerlijk, mijn vertaling deed mij van aandoening trillen...!
Maar mijn vader zeide:
- ‘Carpe’ is hier gebruikt in overdrachtelijken stijl: je moet vertalen: geniet van den
dag...
Ik was heel eigenwijs, ik ben het altijd gebleven! Gehoorzaam aan mijn vader
schrapte ik door: pluk den dag! en veranderde dat in: geniet van den dag...
Maar zoodra ik alleen was, o stoute jongen, die ik was!, schreef ik mijn vertaling
over, en schreef ik weêr, met genot, met wellust: Pluk den dag!
Ja, pluk den dag! Daar was het! Pluk den dág! Pluk hem als een bloem, als een
roos; pluk den dag niet in overdrachtelijken stijl, maar pluk hem in werkelijkheid,
pluk den dag als een bloem, als een roos en bewonder den dag, neem den huidigen
dag dan waer, maar vergeet vooral niet op te ademen den géur van den dag, dien
ge geplukt hebt!
O, ik weet het nog zoo goéd! Ik herinner mij nog zoo heel wel dien brandenden
Juni-dag! Ik ging... dien middag de duinen in, en er waren overal stemmen rondom
mij en in mij, die galmden:
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pluk den dag! Pluk den dag! Dweep en droom niet met de schim van het Verleden,
en wees niet bang voor het spook van de Toekomst, maar sla de verliefde armen
vast om het levende, gloeiende Heden, om het Heden, dat zoo vaak, in ieder leven,
levend en gloeiend, vol bloed en vol liefde kan zijn, zoo het niet wordt geminacht
door de ziel, die mijmert en droomt en huivert, en die het Heden niet ziet, die het
Heden ontkent, die alleen staart naar de wegijlende Schim of huivert voor het
opdoemende Spook... terwijl het Heden, rozen strooiende tusschen duiven en
vlinders, u de armen toe strekt, terwijl de Dag, die een bloem is, en niet meer, zich
reikt naar uw vingers en geplùkt wil worden...
‘Pluk den dag!’ Tóen sloot het woord - het woord van den moeilijken dichter - niet
meer dan een poëtiesch verschiet, een ideaal perspectief voor de mijmerende,
treurige jongensziel open: toen kon het woord de waarheid niet worden nog! De
waarheden vinden wij niet als wij heel jong zijn! De waarheden vinden wij eerst, als
wij hébben gemijmerd, en geleden om het onoplosbare raadsel van onszelve; als
wij zijn ontwaakt uit de eerste, poëtische, droevige, sentimenteele mijmeringen onzer
jeugd! Dan hebben wij die jeugd verloren, verloren àl onzen dauw van frischheid:
het perzikdons en het druivewaas zijn getaand en gevaagd van onze niet meer
dauwfrissche zielen, maar hoe veel wij verloren, wij wonnen toch ook en voor den
Droom, die ons ontviel, vonden wij de levende Waarheid! Wij vonden de Waarheid,
en wij begrepen haar: wij begrepen, dat ‘de nijdige tijt al praetende verloopt’, en het
gebod van den moeilijken dichter klinkt ons niet meer toe als verrukkelijke poëzie
alleen, maar vooral als een bevel, waaraan wij allen gehoorzaam willen zijn, om het
leven niet te verdroomen, maar om het te genieten, dat gouden geschenk der goden,
die niet anders willen, dan dat wij den dag, den bloem van den dag, de roos van
den dag, plukken, o plukken met gretige hand om ze te drukken aan onze lippen,
ons hart... ook al valt ze daarna ontbladerd aan onze voeten...
***
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En daarom, o mijn Vader - gij, aan wien ik met liefde gedacht heb, terwijl ik deze
bladen schreef - laat uw schim niet toornen uw zoon, uw altijd eigenwijs kind: hij
vertaalt nog steeds letterlijk, en sedert met een ziel, die begrépen heeft de goddelijke
waarheid van het levenswoord van dien allermoeilijksten dichter: Carpe diem: Pluk
den dag!
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Onder de olijven
Wij zijn langs de lange, lange wegen gesneld en achter ons laten wij, met dat
supreme egoïsme en die supreme minachting van automobilisten, een dikke wolk
van witte stof, als of wij goden waren, die zich voort bewegen in dikke, witte wolken.
In onze rollende godenwolken hebben wij gehuld andere auto's en rijtuigen, toen
enkele hooiwagens, enkele boersche karren en boersche voetgangers, en nu zijn
wij tusschen St. Laurent du Var en St. Antoine, en, langzamer, rollen wij voort
tusschen eindelooze hagen van rozen, vól bloeiende rozenhagen, witte rozen, roode
rozen, gele rozen, niets dan rozen en nog eens rozen - rozen, helaas, even gepoeierd
met de poudre-de-riz van het wegestof, maar tóch nog mooi, poëtiesch en allerliefst,
omdat zij zoo overdadig bloeien, de rozenheesters aan onze groote-wegenheggen,
en nu, nu staan wij stil en stappen uit, terwijl Vico, het chauffeurtje, op de automobiel
zal passen. Orlando en ik klimmen den heuvel op - er is daar een plek, die ik weet:
een klein hoogland van waar zoo een ruim uitzicht is, als nergens in den omtrek.
Het zijn grassige heuvels, die wij op klimmen: ze zijn paarsch gespikkeld met
anemonen en ze zijn goudgeel begroeid met bloeiende brem; wij klimmen dwars
door vijgebongerds heen, en aan de takken zijn de vruchtjes nog klein maar heel
overvloedig en nu zijn wij in het olijvebosch, en de boomen omringen ons geheel
met die antieke heiligheid, die plechtige poëzie, die olijfboomen voor mij zoo vaak
stil en weldadig weven tusschen hun zilvergrijze twijgen, vol weêrschijningen van
zonnig zilver, en vol schemeringen van schaduwgrauw. Nog wat klimmen, nog wat
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hooger, en daar, daar zijn wij op het hoogland, zoo als ik het noem: een breede
heuveltop, de vlakke top van een hoogen heuvel, waar de olijveboomen rijzen,
knoestig gespierd de wel heel oude tronken en de opperste twijgen windbewogen
en zachtekens wuivende heen en weêr, goedig om het spel van den wind en de
zon, daar samen tusschen hun geglans en gesomber. En rondom, de rozen, de
hagen van rozen, de rozeheggen, die den weg ginder omzoomen en, frisscher hier,
porceleinachtig zuiver van tint, zonder de poudre-de-riz van het wegestof.
- Kijk Orlando, de zee! wijs ik.
Mijn vriend glimlacht. Hij is altijd blij, als hij de zee weêr ziet; zijn oogen worden
grooter, zijn starende blik schijnt dan iets bereikt te hebben, en heeft de voldaanheid
om dat bereikte. En wij strekken ons neêr, op den grond. Ginds kartelt, als gehakt
met breede houwen, de silhouet van het Esterelgebergte en schijnt een keten van
reuzige, blauw overwaasde rotsen. De lucht is daar honigblond, zoet van kleur om
de liefkoozing van late zon. Nu strekken wij ons uit, lang uit in het gras en de
anemonen zijn om ons heen. Mijn oogen gaan rond. Twee, drie dorpjes zie ik, als
arendsnesten; zij schijnen sterk als vestingen, gegroeid uit den rots, en zijn eeuwen
oud: de vroegere zekere schuilplaats der bevolking, die vluchtte voor zeeroovers,
wanneer zij de kust afstroopten. Vóor ons schemerschittert de zee.
Want er zijn wolkjes in de lucht, boven het gebergte zoo zoet van kleur, zoo
honigblond. Er is drukking in de lucht, scirocco. Scirocco is zoo wel wind als enkel
atmosfeer. Scirocco is drukking, scirocco laat denken aan langen, langen adem,
geblazen van af de Afrikaansche woestijnen, over de zee... Maar onder de olijven
is het koel, en plechtig, en er is iets antieks. Er is zoo iets antieks onder deze olijven,
dat ik zeg tot mijn vriend:
- Orlando...
- Wat?
- Ik zoû hier een tempel willen bouwen... Een tempel van roze graniet en wit
marmer...
- Voor welken god of welke godin? vraagt Orlando goedsmoeds.
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- Ik weet het niet, antwoord ik droomerig. Misschien zoû mijn tempel leêg blijven...
De goden zijn te ver gevlucht. Er zoû geen enkele in mijn tempel komen...
Mijn vriend glimlacht, en dan zegt hij:
- Malle jongen, die je bent.
Wij liggen lang uit, en staren. Hebt ge ooit onder olijvenboomen gelegen en door
het ijle zilverende en grauwende, windbewogen geloover op gestaard naar de lucht,
de nauwlijks meer blauwe, maar al honigblondende lucht, waarin vage wolkjes
drijven? Het is heel berustigend om dat te doen. Het geeft rust en geluk en droom.
Als ge het doet, wordt ge na eenigen tijd u bewust, dat het leven de moeite waard
is. Ge ligt, lang uit, en de handen onder het hoofd. Ge staart. De wolkjes drijven, op
heeten scirocco-adem. Maar het is koel om u, onder de olijven. En het wordt heel
rustig in u, en ge zijt gelukkig met den blik de wolkjes te volgen... Men kan ook, bijna
zonder beweging van het hoofd, den blik richten naar de zee. De zee is ver: tot den
horizon toe, rond, strekt zij zich uit. Zij schittert hier en zij schemert daar, om de
wolkjes boven. Het is heel interessant op te letten waar zij schemert, en waar zij
schittert. Zij schemert met donkere plekken en zij schittert met zilverige banen. En
als ge làng naar haar staart, ziet ge iets trillen en, bewegend, opzweven. Dat zijn
zeker gedaanten, nymfen of feeën. Dat moeten zeker opzwevende zeeschepselen
zijn, uit mythische tijden over... Ge ziet ze alleen als ge heel lang staart en als ge
de antieke goden bemint, die vroeger over de aarde traden en zweefden over de
zee. Ge ziet ze alleen, als ge de vrome behoefte hebt een tempel van roze graniet
en blank marmer te stichten op een hooge vlakte onder olijveboomen en tusschen
bloeiende rozenheggen.
Nu is het alles stil geworden en onuitsprekelijk rustig. Wij spreken niet, als of de
stilte te heilig is. Van de zee blik ik weêr naar de lucht. De lucht is niet blauw meer,
maar geheel honigblond nu geworden, zacht geel en zacht roze; kleuren, die ge als
zoet bijna proeft op de lippen. En in de honigblonde lucht, boven mij, en onder de
wolkjes zweven ook de goddelijke luchtschepselen,
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want de natuur is vól schepselen, vol zwevende, ijle gedaanten, voor hem, die de
antieke droomen bemint en de antieke goden vereert.
Het is een groote begenadiging zoo lang te kunnen en te mogen staren naar de
zee, die violet wordt, en de lucht, die purpert. Velen kunnen en mogen het niet. Ik
heb het niet altijd gekund; ik heb zoo niet altijd mogen staren. Er behoort de wil toe
en dan de macht, als tot alles. Te droomen, wég te droomen, is kunst, en velen, die
ik beklaag, zullen het nooit kunnen, en zij zullen nooit zien de opzwevende, godlijke
gestalten, de in sluiers weg vliedende silhouetten...
- Zie je ze, Orlando?
- Bijna, zegt Orlando; omdat jij me ze toont, waar je ze ziet...
Hij ziet ze bijna... Hij ziet ze, door mij... Ik bevolk het verschiet voor zijn blik, en
dat maakt mij trotsch. Want hij heeft mij geleerd rustig te zijn, en ik heb hem geleerd
te zien...
- Geloof je waarlijk... aan de goden? vraagt Orlando en glimlacht.
Ik vind zijn scepticisme allerbekoorlijkst. Want hij vràagt mij of ik aan de goden
geloof: hij is er niet zeker van, dat ik niét aan de goden geloof... Geloof ik aan de
goden? Ik weet het niet. Gij, weet ge áltijd of ge aan uw God gelooft? Ik, ik geloof
soms wel aan God... Ik geloof soms wel aan de goden...
Hadden wij God kunnen uitvinden? Konden de antieke geesten de goden ooit
hebben verzonnen alleen? Bestaan de goden niet als alles en allen, die wij ons
hebben verbeeld te zijn...?
O, niet denken, neen, niet denken! Ik wil niet denken, maar droomen... Voor mijn
droom bestaan de goden genoeg, voor mijn droom geloof ik aan de goden...
- Ja Orlando... ik geloof aan de goden! Jij niet...?
- Ik zoû bijna aan ze gelooven, zegt Orlando; als ik jou over ze hoor praten... En
lees, wat je over ze geschreven hebt.
Hij glimlacht, hij glimlacht altijd. Zijn glimlach is de zacht getemperde welwillendheid
van een vriend. Zijn glimlach is voor anderen minachting en spot; zijn glimlach is
voor mij welwil-
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lendheid. Als zijn blik flonkerende hoogmoed kan zijn voor anderen, maar voor mij
warmte en teederheid...
Het is eindeloos stil en rustig. De verre, zwoele adem uit de verre woestijnen over
de zee blaast niet meer, en scirocco is geen wind meer: scirocco is alleen
atmosfeer... Uit die zwoele, nu windstille atmosfeer schijnt het of viooltjes neêr
zinken, of handenvol viooltjes neêr gezaaid worden over zee en lucht. De olijven
tanen hun zilveren spelingen en somberen, geheel grauw. Om ons stapelen
doorzichtige schaduwen. De avond gaat in hoekjes hier en daar webben weven.
De Esterel, daar ginds, heeft een zoom van dof purper.
De zwevende gestalten zijn verijld. De zee is leêg en de lucht is leêg. Zij zijn allen
verzweefd in de aan komende avond. Het zal nacht worden. Er is iets moederlijk
teeders in dit uur, want de nacht is moederlijk en beschermend...
De nacht is als een moeder: zij zweeft aan, de lucht vullende met hare ijlen, wijden,
deinenden sluier. Zij strekt moederlijke handen over ons uit, en ik voel hare papavers
vallen over mijn oogleden.
Ik open ze wijder. Ik kan nog zien door de meer en meer duisterende olijventwijgen.
Er tinkelt éen ster...
Ik ben blij, dat die ster er tinkelt. Want ik kan er nog heel lang heen zien, tot het
heel donker om ons is geworden.
Ginds vervaagt de zee, onder de nacht van scirocco.
Mijn vriend rijst op, en rekt zich.
- Kom, zegt hij; het is laat... en er valt dauw.
Ik ben heel lui. Ik zoû hier willen blijven slapen... Maar hij reikt mij zijn handen,
twee. Ik grijp ze, en hij trekt mij omhoog als een pluim.
Plotseling huiver ik, en zie om mij heen. Het is om mij doodstil, doodeenzaam,
en de nacht, zoo moederlijk en beschermend zoo even, doet mij rillen. Het is om
mij wijd, somber, immens en vol huiveringwekkend, in duisternis schuilend, niet
nader aan te geven gevaar. Ik ben bang.
- Kom, zeg ik, en herhaal mijns vriends woorden; het is laat...
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Wij gaan. In den donker klauteren wij naar beneden. Ik ben blij, dat hij dicht bij mij
is. Ik voel zijn arm, zijn hand...
Ginds strekt zich de avondgrauwe weg. Ik zie de automobiel. Vico heeft de
lantarens opgestoken. Dat straalt hel, als met vuur-torenseinen...
Boven ons, in de lucht, ontluiken de starren, de madeliefjes van de nacht.
Tusschen bleeke rozenhagen, vol vage bloemen uit aan beide zijden wég achter
ons vervagende droomen, in een mist van wit opwolkende stof, ijlen wij de stad te
gemoet...
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De laatste libel
Ik ben geen zoöloog...
En weet dus niet waaróm het zoo was...
Maar déze teleurstelling was de mijne:
***
- Ga meê naar St. Roman, zeg ik tot mijn vriend Orlando, een der eerste dagen
van zijn verblijf bij mij, te Nice. Het is er zoo mooi, zóo mooi...
Hij stemt toe, met zijn glimlach. En wij gaan. Het rijtuigje van den Petit-Brun - mijn
koetsier - voert ons langs La Madelaine naar de rotspartijen van St. Roman... Wie
zoû zeggen, dat wij hier nauwlijks twee uur rijdens van Nice verwijderd zijn. Want
een sombere wildernis is om ons heen; hooge, hooge rotsen, als een kasteelmuur
langs den weg, de muur van een vreemd, somber tooverslot, dat zich mijlen, mijlen
zoû uit strekken. En ter andere zijde, over rotsblokken, schuimt een bergstroom,
die zich straks werpt in den Var. Soms, tusschen de rotsen, schiet de zon, verdwijnt,
straalt plotseling weêr uit langs een énkelen hoogen, verwrongen pijn, tragiesch
verkronkeld in zijn eenzaamheid, hoog boven op een piek. Het is er somber,
tragiesch, eenzaam tusschen de hooge muur en den dieperen bergstroom. De weg
kronkelt, kronkelt telkens en het luchtige rijtuigje van den Petit-Brun huppelt over
dien weg, want zijn goudblonde paardje loopt goed...
- Weet je waarom ik van daag zoo gaarne met je naar St. Roman ging? vraag ik
aan mijn vriend Orlando.
- Neen, glimlacht hij.
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- Ik zal het je zeggen. Omdat ik verleden jaar, juist op dezen dag, er ook geweest
ben, en omdat ik toen zoo iets moois heb gezien, zóo iets moois... En omdat ik zoo
gaarne, van daag, juist een jaar verder, zoû willen zien of dat zelfde moois er weêr
was...
- En wat was dat moois? vraagt hij.
- O, ik hoop, dat het er zijn zal! Ik hoop, dat het er zijn zal! zeg ik, vol angstige
verwachting. Ik zal het je niet vertellen, want dan is het voor je een verrassing...
- Vertel het mij maar liever! zegt Orlando, een beetje nieuwsgierig, en hij behoudt
zijn glimlach, die is als een teedere, even spottende vermaaktheid over den angst
en de verwachting van zijn soms nog zoo enthouziasten vriend.
- Als je het dan liever weet van te voren... zal ik het je vertellen! zeg ik, terwijl ons
rijtuigje op en neêr voort- en voorthupt over den rotsigen weg. Ik was dan - een
beetje verder is het, ik herken nog niet de plek - opgehouden, en uit het rijtuig
gegaan, omdat ik eens lust had over de rotsblokken in de rivier te loopen. En ik liep
over de blokken tusschen het schuimende water, en toen was het in eens als een
kloof, nauw, met een geheimzinnige poort, en door die poort gleed ik in tusschen
twee nauwe rotswanden, maar plotseling verbreedde de kloof, en toen was het zóo
aardig: een ronde, open geheimzinnigheid, vól varens, tusschen de rotsen, de
blauwe lucht er boven, en het water schuimde tusschen de rotsen te voorschijn en
maakte een plas, een vijver, een meertje, een rond, mooi meertje... Het was er zoo
stil: er was alleen dat zangerige geluid van neer vallend water, weetje, en verder
niets... verder niets... tot ik fijner hoorde en onderscheidde een zacht gestadig
bruischen, maar zóo licht, en ik wist niet wat het was...
En plotseling zag ik het... O, het was zóo mooi, zoo mooi... Stel je voor, over het
meertje, het kleine vijvertje zoemden, op duizende vleugeltjes van stijf gaas, wel
duizend libellen... nooit heb ik zóo veel libellen gezien... het was vól libellen... een
gewemel van gazen-vleugeltjes-bruischende libellen... en ze bewogen in
onophoudelijke zweving heen en weêr heel snel boven het meertje, óver het vijvertje,
dat was donker kobalt van waterkleur, waar
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het stil was geworden... verder schuimde het water verder en lager en verdween
met kleine valletjes. Maar over het kobalten water zoemden bruischend die duizend
libellen, als een sprookje en als een droom... Het was zoo mooi, o, het was zoo
mooi, en zoo vreemd geheimzinnig, als of ik een klein mysterie van de elven had
ontdekt! Ik naderde heel voorzichtig, en de libellen bespeurden zeer zeker niet, dat
ik, een mensch, naderde, want zij bleven rond zweven, zonder dat ik eenige
ontroering kon zien in het feest, dat zij daar vierden boven het kobaltblauwe vijvertje.
O, het was zoo mooi! En plotseling, plótseling, verklaarde de lucht en het licht, omdat
de zon juist achter de rotsen te voorschijn gleed, en toen viel er een schélle
zonnestraal over het meertje, over het elvenvijvertje met de duizend libellen. Het
kobaltblauwe water werd véel lichter, héel transparant...: ik zag op den bodem witte
keitjes zilveren, en óm het meertje ging als een rand van moerbeitakken, die sleepten
en een festoen kronkelden, en even in het water bloeide vergeet-mij-niet, met
duizende blauwe oogjes. Het was of de zonnestraal zich baden wilde in het water,
zich breed wilde uitspreiden onder het vochtige kristal van het vijvertje...:
waterspinnen schoten zenuwachtig hier en daar weg over het liquide vlak en twee,
drie vischjes zag ik flikkeren van robijnen vinnen en wég verschieten. Maar de
duizend libellen bleven zoemende door bruischen en in het heldere licht van den
zonnestraal schitterden hunne wiekjes nu als heel fijn email, als vleugeltjes van het
doorzichtigste Venetiaansche glas; toen werden zij als levende juweelen, de slanke
lijfjes smaragd, de groote oogen karbonkels en de wiekjes irizeerden als
regenboogjes... O, het was alles zoo mooi, zoo sprookjesachtig mooi, en ik bleef
maar kijken en kijken, tot de zonnestraal was vergleden, en ik plotseling bemerkte,
dat het kil en laat was geworden... De libellen zoemden en zoemden bruischende
door, maar ik ging terug, door de kloof en de nauwe rotspoort, en de Petit-Brun zei,
dat hij niet begreep, waar ik zoo lang had kunnen blijven, en dat hij angstig over mij
geworden was. En nu zoû ik zoo gaarne - want het is de zelfde dag, en bijna het
zelfde uur! - willen zien of

Louis Couperus, Korte arabesken

208
dat zélfde mooie elvengeheimpje daar weêr gevierd wordt met dat waterfeest van
de libellen, en daarom heb ik je gevraagd, Orlando, van daag met me meê te gaan
naar de rotsen van St. Roman... Maar kijk... dàar... herken ik... aan de kronkeling
van de rotsen... de plek! Daar... daar is het...! Hier is het! Petit-Brun, hoû op! Hoû
hier stil! Petit-Brun, herinner je je, dat wij verleden jaar hier ook zijn stil gehouden?
- Ja zeker, meneer; en u is over het riviertje gegaan, en tusschen de rotsen
verdwenen en ik wist niet, waar u bleef...
De Petit-Brun is stil gehouden. Wij stappen uit. Wij loopen het bergstroompje over,
van rotsblok op rotsblok...
- Kijk, Orlando... daar is de poort...
- Ja, het is als een poort, zegt Orlando.
- Kom...
Ik reik hem de hand.
- Zie je: de nauwe kloof...!
- Ja... Ik kan er nauwlijks door...
- Jawel... jawel... als je schuin loopt...
- Jawel... het gaat wel... wringt Orlando zich door de kloof...
- En kijk, zeg ik - heel angstig; zie je...: de ronde open geheimzinnigheid... de
varens... met het water, dat te voorschijn schuimt uit de rotsen... en dat de plas
maakt, het vijvertje vormt... het meer... het elvenmeer...
Mijn vriend glimlacht en knikt, bekoord. Het is ook zoo mooi, zoo mooi... Maar ik
durf nauwlijks het meertje naderen... ik weet zelve niet waarom...: een angst
weêrhoudt mij mijn blik te richten op het elvenmeer... en de libellen...
Wat is het stil... o, wat is het stil... Zóo stil... Alleen dat geluid..., dat zangerig geluid
van neêr vallend water, ge weet wel, en verder niets, verder niets... Niets, verder
niets... Ik spits mij tot fijner hooren... Ik wil het gestadige bruischen vernemen, dat
zoo héel licht was, en dat ik - toen, - eerst niet wist wat het was...
Niets... niets dan de zangerige val van het water... Angstig nader ik, zie ik uit, zié
ik over het meertje...
Er bloeit de blauwe vergeet-mij-niet...
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Maar er is geen feest van libellen!
Er schieten over het kobaltblauwe water de waterspinnen, en ik zie een vischje:
de vinnen zijn als robijn...
Maar er is geen feest van libellen!
- Orlando, zeg ik; er zijn geen libellen...! Waarom zouden er geen libellen zijn!
Hij glimlacht, mijn vriend, en wijst:
- Kijk...
- O...ja...! zeg ik.
Ik zie wat hij heeft gewezen. Hij wees mij... éen enkele libel. De libel zweeft niet,
en danst niet... de libel rust, wiekjes gespreid, mat op een vergeet-mij-niet,
blauwoogige myozotis... De libel rust... Ik hurk bij haar neêr, hoû mijn adem in... Zij
verroert niet, zij bespeurt mij niet. Misschien bespeurt zij mij wel... Maar zij is zóo
mat... Zoo moê... O, hoe mat en moê schijnt mij deze libel... Is zij stervende? Zij is
de eenige libel, die ik zie... Als de anderen, hare zusters, al dood zijn, wáar zijn zij
dan, waarom zie ik dan niet schitteren haar wiekjes... Verleden jaar, op dezen dag,
op dat uur... waren er duizenden! Waar zijn zij nu? Wáar zijn zij! Eene enkele, moede,
matte, stervende libel! Zij is de eenige! Zij is álles wat rest van het feest, het
waterfeest van de elven, van het sprookje, den tooverdroom...
Mijn vingers strekken zich naar haar uit... En mijn vingers hebben haar zacht, o
zoo zacht, gegrepen... Zij laat met zich doen wat ik wil... Zij ligt in mijn holle hand.
Zij heeft slechts éven de juweelen, maar doffe wiekjes bewogen... Ik leg haar weêr
neêr, te rusten, te sterven op haar blauwe bedje van sentimenteele myozotis...
Zij is de éenige... en zij sterft...
Wat is er gebeurd? Waarom zijn er geen dansende zusteren, en waarom sterft
zij al? Is de natuur dan niet altijd de zelfde? Is er dit maal geen feest van libellen
geweest... óf...
- Kom! zegt mijn vriend en hij strekt de hand. Het is hier heel kil. Het is vochtig.
Laten wij gaan.
Wij gaan door de kloof en de rotspoort.
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In het rijtuig vraag ik:
- Orlando... Wàarom waren er geen libellen?
Mijn vriend houdt veel van mij: hij lacht mij nóoit uit... maar hij glimlacht om mij
veel. En hij antwoordt, met zijn stem, die diep is, maar dikwijls teeder aanklinkt:
- Het zal niet de zelfde dag zijn, dit jaar...
- Het is de zelfde dag...
- Het is om het weêr - om den regen, misschien...
- Regen...? We hebben geen regen gehad...
Wij rijden nog verder, de rotspartijen van St. Roman langs... De vraag is niet uit mijn
geest... Wáarom was er geen feest van libellen? Wáar waren zij? En wàt deed zij
daar... de arme, eenige, stervende?
En terwijl ik mij vraag en vraag, en mij terug denk het elvenvijvertje... herinner ik
mij, dat wij den zonnestraal ook niet hebben gezien!!
Was het verleden jaar... wat vroeger misschien... Was van daag de zon al weg
gegleden...? Wat al mysteries! Wat al onoplosbare mysteries die mij weemoedig
maken! En wat zijn wij dom, en tòch naïef!
***
Want nóoit herhaalt zich een tooverspel... voor onze bekoorde ziel en oogen!
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‘Il mago’
Ik weet niet waarom soms het eene woord mij veel geheimzinniger en
huiveringwekkender weet aan te doen dan het andere. Als ge mij spreekt van een
‘toovenaar’, krijg ik bijna geen indruk, hoewel ons Hollandsche woord toch iets
sierlijks aan geeft; als ge mij spreekt van ‘un sorcier’, blijf ik ook onaangeroerd, maar
als ge tot mij zegt, of liever als een diepe Italiaansche stem tot mij zegt ‘il mago’,
voel ik een geheimzinnigen, angstigen huiver, heel vreemd en vol mysterie, krijg ik
een indruk van even griezelige betoovering en een kleinen, korten schrik.
Terwijl ik bij ‘un Mage’ niet anders zie dan een der Drie Koningen, en bij ‘een
Magiër’ alleen even denk aan hoog verhevene, oud-Babylonische of Syrische
wijsheid...
***
Ik kwam met mijn vriend Orlando van Monte-Oliveto-Maggiore, het oude
Benediktijner-klooster, in welks hof men de verrukkelijke Sodoma's bewondert. Wij
hadden den nacht, gedurende een zomerdonderstorm, pogen te slapen in onze
cellen, waar aan toeristen en artiesten gastvrijheid wordt aangeboden, maar
gedurende heel de nacht was het helsche weêr niet geweken van de lucht en had
het met bliksem en rommelslag het immense, oude klooster omringd, als of alle
duivelen ontketend werden, als zoû het klooster vernietigd worden door helsche
machten of in beslag genomen worden door Satan.
De gangen, waar een broeder ons door geleid had bij het walmend vlammetje
van een dier lange, slanke, antieke, koperen
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lampen, die men draagt aan een ring, of neêr zet op ronden voet, schenen mij
eindeloos somber, vol spoken. Het immense klooster was geheel verlaten en leêg
op vier monniken na, die het bewaken; en wij waren de eenige gasten: Orlando, ik
en Vico, de kleine chauffeur.
Na een bijna slaaploozen nacht brak de morgen aan. Ik miste, na het comfort van
een goed bed, het comfort van een goed bad, maar kleedde mij vlug aan, en ging
om zes uur in den kloosterhof. Ik wilde nog een laatsten blik slaan op die heerlijke
fresco, waarop ‘slechte vrouwen’ door den slechtaard Fiorenzo gezonden worden
in het klooster om San Benedetto te verleiden.
Het is een der verrukkelijkste schilderingen van Sodoma en de ‘slechte vrouwen’
zijn aanbiddelijk. Zij zijn zelfs edel en voornaam en twee gelijken er op Laura en
Beatrice: vol kalme waardigheid, de slanke vingers op elkaâr gesteund onder het
gaan, glimlachen zij zelfs niet, terwijl een andere ‘slechte vrouw’, in luchtiger gewaad
van gaas, dánst, gratievol als een antieke nymf, voor de arme verschrikte monniken,
onder wie San Benedetto goedig zijn ezeltje berijdt.
Toen ik eindelijk van die aanbiddelijke schoonheid kon scheiden, ging ik naar
buiten, waar Vico al de automobiel in gang bracht. En weldra hadden wij afscheid
genomen van de vier monniken, en zat ik naast mijn vriend, die stuurde, terwijl Vico
achter zat, en verlieten wij Monte-Oliveto-Maggiore.
Wij gingen naar Siena, met matige snelheid, want de weg blijft heel stoffig trots
den regen, en het landschap is toch te mooi, te fijn, te ijl, om den witstoffigen weg
in razende vaart te verslinden. En de witstoffige weg is mooi: de slingerende, witte
weg behoort bij het ijl fijne Italiaansche landschap en geeft er den ernst en bijna
den weemoed aan, juist omdat de weg eindeloos is en wit van heel dik stof, terwijl
onder de even onweêrzwoel gewolkte lucht de heuvelen golven, de graanvelden
blonden, de olijven wemelen, de cypressen donker van toon zijn, in alleeën naar
de kerkjes toe op een hoogte.
Wij naderden Siena en de stad torende op als in de middeneeu-
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wen zelve: er kan bijna geen onderscheid zijn geweest.
Plotseling trof mij een groote mannengestalte, die rees op een heuvel, bij een
ellendige hut; de gestalte van een man in een monnikspij. Hij stond onbewegelijk,
en de kap was over zijn hoofd getrokken: een lange, grauwe baard golfde hem over
den borst. Hij staarde strak naar de automobiel, zijn strakke blik volgde ons naderen,
terwijl zijn handen steunden op een dikken stok.
Ik weet niet wat er was in zijn reusachtige, roerlooze verschijning voor iets sombers
en tragiesch, maar ik schrikte even op, met een huiver, en bij het voorbij rijden
steeds die donkere oogen op mij gevestigd voelende, wendde ik de mijne toch niet
af, draaide ik mijn hoofd langzaam achterwaarts, hém kijkende in die oogen... tot ik
zag, dat Vico met wijsvinger en pink het teeken maakte, dat boozen invloed afweert...
- Waarom... Vico!? vroeg ik: de Italiaansche taal is soms heel kort.
- E il Mago! antwoordde Vico, en de diepe stem van het kleine Romeinsche
chauffeurtje sprak het woord uit, huiveringwekkend en geheimzinnig beangstigend;
ik voelde de griezelige betoovering en een kouden schrik, over mijn rug.
- Is dat een toovenaar, Orlando, vroeg ik. E un Mago?
- Men zegt, zeide mijn vriend; dat die man een ‘mago’ is. Hij is een hermiet, en
ik heb hem daar al sedert jaren gezien...
- Hij stond daar prachtig, tegen die wolken uit, zeide ik, in mijn nog wel even
romantiesch gebleven artiestengemoed getroffen. Orlando, hoû even op... Ik woû
den Mago zien... Ik woû hem spreken.
Want de griezelige betoovering en koude schrik boeiden mijn ziel: ik wilde niet
dadelijk voort.
Mijn vriend stopte, terwijl Vico bleek werd. Maar mijn vriend glimlachte, met zijn
lachje over mij, geamuzeerd om de gril van zijn vriend Gigi.
- Wat wil je met hem spreken? vroeg hij. Je moet oppassen. Die man is misschien
geen ‘mago’ maar hij is zeer zeker een krankzinnige: è un demente... We kunnen
hem wel even iets vragen, als je
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zijn stem wilt hooren, bij voorbeeld, of het gaat regenen...
- Spelt hij de toekomst? vroeg ik.
- Natuurlijk! glimlachte mijn vriend Orlando.
Wij stapten uit op den stoffigen weg: het blanke stof wolkte om onze passen.
- Morgen, vader, groette Orlando. Zoû het weêr gaan regenen, denk je, of is er
genoeg water gevallen, van nacht? De weg is stoffig gebleven, en nauwlijks zie ik
aan den kant wat modder...
De roerlooze monnik, de ‘Mago’... bewoog zich. Hij wendde naar het Westen zijn
blik, en zeide toen langzaam:
- Er zal water vallen... van nacht.
- Dan komen we dus droog in Siena, zeide mijn vriend, en zag mij aan, hiermeê
mij willende beduiden, dat ik nu het gesprek, na zijn inleiding, maar verder voort
moest zetten.
Ik naderde, bekoord en huiverig. De oude hermiet was heel mooi, en iedere
schoonheid bekoort mij, en daarbij deed de ‘Mago’ mij huiveren. Ik zag even om
naar mijn vriend: hij was gaan zitten op den rand van den weg, in het stoffige gras,
en teekende met zijn stok figuren. Bij den automobiel stond Vico, een beetje bleek.
- Vader, zeide ik tot den ‘Mago’. Kan je mij de toekomst spellen?
De Mago zweeg even en zag mij aan. Zijn blik ging van mij naar Orlando en van
Orlando naar de automobiel, waarbij Vico stond. Eindelijk antwoordde hij en zeide:
- Ja.
- En hoe, vader? vroeg ik.
Hij zeide:
- Uit de hand.
Ik hecht aan het lezen uit de lijnen der hand. Velen hebben mij reeds uit de hand
gelezen, en velen zeiden mij vreemde, zonderlinge, treffende, ware, en
geheimzinnige dingen over ziel en verleden en toekomst.
Ik glimlachte dus. En de Mago zag mij uit zijn kap met zijn donkere oogen vast
aan, maar de vaste blik werd zachter, en hij zeide:
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- Zet u neêr.
Het gebaar, waarmeê hij den grassigen, bestoven wegerand wees, was de
beweging van een vorst. Ik zette mij, en de Mago zette zich naast mij. Ik keek naar
Orlando om; hij was tien passen af van mij gezeten, en hij glimlachte tot mij:
misschien was hij een beetje angstig om mij, om mijn gril en om den ‘Mago’, die
een ‘demente’ was, want terwijl hij een sigarette opstak, was zijn blik niét van mij
af.
- Toon mij uw hand, zei de Mago.
Ik bood hem mijn hand open, en terwijl de Mago naast mij zat, legde hij die op
zijn knie, op zijn harige pij, die schuurde. Ik bewoog echter niet en glimlachte, en
de blik van den Mago, hoe vast ook, was heel zacht.
Toen zeide hij mij - en zijn woorden verwonderden mij nauwlijks, want velen lazen
de hand mij al -:
- U zal héel, héel oud worden.
Ik huiverde, onpleizierig. Ik hecht er niet aan, oud, heel oud te worden, en zij
hebben het mij allen voorspeld. Toen ging de Mago voort, en zijn woorden
verwonderden mij nauwlijks, want allen spraken ongeveer als hij sprak:
- U heeft veel geleden en uw geluk is groot, meer en grooter dan van vele
menschen...
Ik glimlachte, omdat ik zijn woorden herkende, en hij ging door, met zachte diepe
stem:
- Want u heeft de teedere ziel, die veel lijdt en groot geluk kent. Wie een woord
kwetst en die zalig is om de zon. Wie als het niet weent in de ziel, het er lacht. Weent
om de bloem, die haar niet werd geboden, maar juicht om de zon, die haar wel werd
geboden. U heeft de teedere, gelukkige ziel, gelukkig trots weemoed en smart.
Toen, plotseling, zei de Mago, met een andere stem:
- U zal nooit bezitten de schatten der wereld...
En zij hebben het mij allen gezegd, en ik vond het altijd heel bedroevend, die
zekerheid nooit rijk te mogen worden.
Maar de Mago zeide, wat zij ongeveer allen zeiden:

Louis Couperus, Korte arabesken

216
- De andere schatten bezit ge, want uw ziel is de rijke ziel.
Ik glimlachte, ik herkende zijn woord, en de Mago ging voort:
- De rijke ziel, die verblijdt. Er is om u meer liefde dan vijandschap. En er is in u
meer liefde dan vijandschap. Meer licht dan schaduw. Meer goud dan koper. Meer
rozen dan slangén. Meer van de muziek dan van het tandengeknars. Meer van de
lichtende sfeer dan van de gruwelbalg. Gij zijt een begenadigde. Want ge zijt onder
de gelukkigste star geboren: Venus. Wees gelukkig... Er is alleen dit...
- Wat... vader?? vroeg ik angstig.
- Neem u in acht... voor zulke voertuigen! zeide de Mago.
Ik was doodsbleek, ik voelde het. Voorspelde hij mij een automobiel-ongeluk?
- Waarom... vader? stamelde ik.
Maar hij herhaalde:
- Neem u in acht... voor zulke voertuigen!
Zijn sombere blik werd woest, hij was opgerezen en wees. Ik stond op, en Orlando
naderde...
Ik zeide niets, en Orlando zag, dat ik geschrikt was... Maar nu glimlachte ik weêr,
nu wilde ik ongeloovig zijn, en ik tastte in mijn zak en zeide:
- Dank je, vader. Ik zal oppassen. En wat je me hebt uit de hand gelezen, was
heel lief... en mooi om te weten.
Toen bood ik hem een zilverstuk.
Maar hij verroerde niet de handen, die op zijn knuppel rustten. Hij schudde
afwerend het hoofd, en zeide:
- Ik heb geen geld noodig.
- Hoe leef je dan, vader? vroeg ik.
- Zij geven mij brood en rijst, en soms zelfs wijn, zei de Mago; ik heb geen geld
noodig.
Ik begreep, dat de boeren uit den omtrek den hermiet voedden.
- Wees gelukkig! herhaalde de Mago.
- Dank je... dank je, vader! zeide ik.
Ik glimlachte, ik glimlachte steeds. Ik steeg naast mijn vriend in den automobiel.
Hij zag mij aandachtig aan. Hij zag, dat ik, niet-
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tegenstaande ik glimlachte, heel stil was als of ik verschrikt was. Hij zag mijn angst.
- Wat heeft hij je gezegd? vroeg mijn vriend.
- Niets, antwoordde ik.
Mijn stem was zonder klank.
- Hij heeft je iets beangstigends gezegd, zei Orlando. Je moet je ook niet telkens
laten voorspellen. Het is niet goed en het impressioneert je. Wát heeft hij je gezegd?
- Wat zij àllen zeggen...
- Dus hecht je er aan?
- Ja.
- En wat zeggen zij allen?
- Meestal alleen aardige, lieve dingen... Ze zien uit mijn hand, dat ik dichter ben.
Ze raden in mij een artiest... Dat is alles.
- En wat zeggen ze dan, dat je nù zoo ontsteld heeft? drong Orlando aan.
Ik vond het beter hem niets te verzwijgen: hij zat aan het stuur.
- Dàt, zeide ik; zeggen ze niet allen... Maar de Mago... die heeft gezegd...
- Welnu?
- Dat ik op moest passen... voor automobielen.
Ik zeide het dof, en ik voelde, dat ik steeds heel bleek was.
Maar ik zag, dat Orlando glimlachte. Zijn oogen, zijn mond glimlachten, als of iets
hem gerust stelde en herademen deed. En hij wendde zich even tot Vico, en vroeg:
- Vico... de Mago is immers ‘demente’...?
- Mogelijk, signore, maar hij is de ‘Mago’...
Vico is een kind van zestien jaren, maar hij heeft een snorretje en een basstem,
en toen hij ‘Mago’ zeide, huiverde ik heel koud.
- Zeg aan signore Gigi, wat er den Mago is overkomen... jaren geleden, zei
Orlando.
- Men zegt, zei Vico; dat de Mago, voor dat hij hermiet was, een roover was, een
landlooper en een strooper. Maar hij speelde ook heel mooi op de viool en zong,
en hij ‘vertelde’ verhalen... Hij was groot en sterk en de vrouwen hielden van hem.
En hij had een
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mooi meisje geschaakt, heel blond, en om haar gevochten, met de broeders van
het meisje. Zij heette Gemma, signorino. Zij wilde hem niet meer verlaten, hoewel
haar broeders boos waren, omdat zij leefde met een roover, een landlooper, een
strooper. Maar het vreeslijke voor den Mago was, dat Gemma, toen zij haar kind
redden wilde, dat speelde op den weg, door een auto in volle vaart werd verpletterd,
met haar kind. Sedert is de Mago krankzinnig en is de Duivel - de heilige Jezus
behoede mij - in hem gevaren, al draagt hij een monnikspij. Het is daarom niet goed,
signorino, met den Mago te spreken, en op te houden met den automobiel voor zijn
hut. Hij zoû den auto kunnen betooveren en wij zouden een ongeluk kunnen krijgen...
- Arme Mago, zei ik.
Ik herademde en keek naar Orlando. Hij glimlachte, en ik voelde mij om mijzelven
rustig worden, hoewel ik heel ontroerd was en de arme Gemma, verpletterd met
haar kind, voor mij zag, midden op den stoffigen weg, in een bloedplas.
Maar Orlando zeide:
- Je ziet dus, Gigi, dat de Mago niet anders kán dan auto's haten. Hij heeft je
gewaarschuwd voor auto's... Maar ik hoop dat je, hoe de Mago ook auto's haat,
nooit iets zal overkomen in mijn ‘oude ketel’, zoo als je soms heel wreed mijn tuf-tuf
noemt...
- We hebben heerlijke tochtjes gemaakt, Orlando, zeide ik; met onze ‘oude ketel’
en zoo lang je geen blinkend nieuwe Itala koopen kan, zal ik, al waarschuwt de
Mago mij, heusch niet meer bang zijn, naast je.
Voor ons, in den zegen van zonneschijn, profileerde de oude stad op, prachtiglijk
van lijn en van tint... Siena.
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Weêr eens Imperia
Wij zijn verhuisd, dat wil zeggen, van beneden naar boven. Daar wij de
rez-de-chaussée van onze villa, die wij eerst bewoonden, verhuurd hebben, hebben
wij ons nu ge-installeerd op de tweede verdieping, de hoogste. Verhuizen geeft mij
altijd de lichte dronkenschap van het nieuwe. Ik vind het wel aardig, al leeft men
een tijd in een rommel. Het doet er niet toe: uit den rommel, na eenigen tijd, wordt
de nieuwe orde geboren en mij is de nieuwe orde altijd verblijdend.
Wij zijn dus verhuisd, en ik ben wel tevreden. Voor ons appartement strekt een
lang, lang balkon zich uit, als een kleine avenue in de lucht: ik zie óver de huizen,
over de daken, ik zie IN de kroon van mijn palmboomen, ik zie IN de lucht: des avonds
zie ik in zwoelwolkige maneluchten. Ik heb veel lucht en veel licht, ik heb veel zon,
en veel maan; ik ben dichter bij àl de sterren, en ik hoor beter den wind, de bries,
die wuift door de palmbladeren. Ik ben dus wel tevreden, en mijn meubels staan
prettig om mij heen, hoewel alle gordijnen, tapijten, alle ornamenten en bibelots
opgeborgen zijn, omdat wij over een paar dagen Nice verlaten, om drie maanden
weg te blijven.
In Oktober zullen wij alle bibelots en ornamenten zetten op een schilderachtige
plaats, de gordijnen ophangen, de tapijten spreiden.
Het zal heel gezellig worden, heel goed. Soms is een verandering verbetering...
In deze optimistische stemming sta ik te neuriën, op mijn balkon. Ik loop mijn
balkon op en neêr: je kàn er op wandelen, als je
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niet uit wilt: het is net een kleine avenue, in de lucht. Het is vijf uur, en niets warm,
hoewel het einde Juni is; de bries waait om mijn slapen, heerlijk koel. Heusch, om
het klimaat behoef je Nice niet te verlaten des zomers: het is er frisscher dan in
Wiesbaden of Aix-les-Bains, en koeler dan in Siena of Sorrente... Neen, dat wij Nice
voor drie maanden verlaten is niet om de warmte: het is... om te veranderen, altijd
veranderen, altijd veranderen! Dat is héérlijk in het leven! Je verandert altijd maar
door; alleen... aan je verschillende liefdes blijf je trouw...!! Maar je hebt er dan ook
verschillende!!!
Mijn optimisme, door lichtzinnigheid heen, stemt zich naar verteedering, ik
loopende steeds, neuriënde, tevreden, handen in de zakken, bries om mijn slapen,
over mijn kleine avenue in de lucht...
Plotseling... beneden... in den tuin... treft mij een klagelijk geluid...
- Mi...auw!!!
O, hoe klagelijk, hoe klagelijk, klinkt het! Ik buig mij over het balkon en ik zie... ik
zie Imperia! Ik zie mijn goede, beminde moederkat, lichtgrijze zomerpels om en
zwarte banden en braceletten om pooten en staart. Zij zit, tusschen het hoog
opgeschoten gras van mijn verwaarloosden tuin - want tuinen in Nice zijn in den
zomer verwaarloosd of omgespit: om in den winter verzorgd te worden en met frisch
gras te worden bezaaid en met nieuwe bloemen te worden gesierd. Ik laat mijn tuin
soms omspitten, ik laat hem soms verwilderen: dit. laatste is poëtischer.
Imperia dan hurkt neêr in hoog gras tusschen onkruid van scharlaken klaprozen.
Haar hals is naar mij - zoo hoog, heel hoog, twee verdiepingen hoog - opgericht,
en zij herhaalt, klagelijk:
- Mi...auw!
- Poes! roep ik met liefste stem. Poes-poes-poes-poes! Lief, mooi, zoet poesje,
kom! Kom dan, poes! Kom dan hier! Lekker melkje krijg je!
- Ik kán niet! miauwt Imperia mij verontwaardigd tegen, want
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ik versta alles wat zij miauwt en heb geheele dialogen met haar. Ik kán niet bij je
komen! Je bent zoo hoog! Waarom ben je zoo hoog? Waarom ben je niet beneden
gebleven! Miauw... Mi...auw!
- Poes, wees toch niet zoo dom! beknor ik haar, maar heél vriendelijk. De groote
voordeur staat immers open, je moet zóo omloopen - ik wijs haar óm het huis - en
dan loopje de trappen op en dan zal ik je hier open maken! Zoo dra je mauwt, zal
ik je immers open maken! Kom dan, poes; zoet poesje, kom dan, poes,
poes-poes-poes!
- Neen!! miauwt Imperia klagelijk. Het is te hoog! Ik weet den weg niet! Hòe kan
ik bij je komen?! Mi...auw!! Ach, waàrom ben je naar boven gegaan! Waarom ben
je niet beneden gebleven!!
Ik haal mijn schouders op, ontevreden, dat zij zóo dom is. Maar daar zij radeloos,
gehurkt tusschen de klaprozen, en opziende naar mijn hemelhoogte, blijft miauwen
en klagen en steunen en kermen, neem ik mijn parti en brave, daal de trappen af,
en roep haar aan de open voordeur:
- Poes-poes-poes-poes!
Zij komt aan, quasi onverschillig aan dandineerend, in haar hart echter vól emotie:
ontevredenheid, tevredenheid en nieuwsgierigheid gemengeld door elkaâr.
Ontevredenheid, omdat ik verhuisd ben; tevredenheid, omdat zij mij gedwongen
heeft naar beneden te komen en nieuwsgierigheid, héel heimelijk, naar de nieuwe
woning boven. En zij draait en wringt zich tegen mijn been... Maar ik vind haar dom,
wil haar niet bederven en neem mij vast voor, niet te dulden, dat zij op mijn schouder
springt...
- Kom poes, kom dan meê! Naar boven!
Ik loop een paar treden op en denk, dat zij mij volgen zal. Maar als ik opkijk, zie
ik haar rustig, steeds quasi onverschillig, bezig met toilet te maken, éen karbonade,
die zij zorgvuldig belikt, in de lucht.
- Kòm dan toch, poes! knor ik, ongeduldig.
Zij verwaardigt zich uit de karbonade-houding te verrijzen. Zij snuffelt in de
vestibule hier, daar, en eindigt met drie treden op te wippen.
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- Kom dan, poes! vlei ik, teeder.
- Miauw! zegt ze. Dràag me!
- Neen, zeg ik; ik draag je niet. Je kan best de trappen op loopen! Je moet den
weg leeren, naar boven!
- Mi-auw! zegt ze. Het is hoog, en moeilijk zijn de tráppen... Dràag me!!
Ze dwingt me als een kind... Helaas, ik ben altijd zwak, en altijd veel te goed... Ik
buk me, en ze springt op mijn schouder. Ik draag haar naar boven. Ze spint zelfs
even, en in mijn nieuwe zitkamer springt zij, luchtig als een veer, af, en zit op den
vloer.
Hare oogen zijn wijd groen open, vól stomme verbazing, minachting en afkeuring.
- Is dit je nieuwe werkkamer? murmelt ze tusschen verbolgen trillende snorren.
- Ja, zeg ik. Vindt je het geen mooie kamer? Even groot als beneden, en kijk eens
wat een mooi plafond...
- Maar waarom is het zoo kaal? Wat heb je gedaan met alles wat je bezat?
- Wel poes, je weet toch hoe het is, in den zomer in Nice. Er is stof en er zijn
motten. Alle gordijnen en tapijten worden in de naftaline bewaard, en alle bibelots...
worden opgeborgen.
- En blijfje dan zoo wonen, tot er geen stof en geen motten meer zijn...?
- Ach neen, poes, dàt niet, want...
- Want wat...?
- Ik ga immers op reis... Ik ga overmorgen wég... o, voor een paar maanden maar...
- Miauw!! roept zij, verontwaardigd. Ga je wéêr weg? Ga je weêr ‘op reis’ met die
beroerde vierkante koffers van je, waar in je al je kleêren pakt? Maar je bent pas
met die dingen voor veertien dagen verdwenen! Je bent nauwlijks terug! Ben je dan
nooit eens rustig? Wat voer je toch uit ‘op reis’? Waar ga je weêr heen? Heb je
elders een betere woning dan deze, zelfs al is ze nu gordijnloos en kaal en akelig
hoog? Eet je elders beter? Heb je elders een mooieren tuin, en tref je elders lievere
katten, dan ik met mijn
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kinderen ben? Wat heb ik je gedaan, datje me zoo behandelt! Wie zal me mijn
afternoon-melk schenken als je op reis bent?
- Je wordt beneden toch goed verzorgd, niet waar...
- Het is een schande, vaart Imperia voort. Het is een schande een fatsoenlijke
kat zoo te bejegenen! Je went me eerst aan een comfortabelen salon, met kussens
en draperieën, met franjes, die me amuzeeren, met bibelots, die ik nu en dan eens
omver gooi, met allerlei mysterieuze, donkere hoekjes en curieuze schaduwen, met
overal interessante luchtjes en geurtjes, van exotiesch eikenhout en boeken en
antiquiteiten; vol oude stoffen, waar ik nóg aan op snuif den emouvanten parfum
van eeuwen geleden geleefd hebbende en gesneefd zijnde ratten en muizen:
vreemde aromen, die mij doen sidderen van jaaglust, die vizioenen voor mij oproepen
van muizenvervolgingen en rattenuitdelgingen... je went me aan dat alles en in
eens... zonder me te waarschuwen, verhuis je twee trappen op, en doe je alles in
de naftaline, en pakje stiekum je koffers... Hoe kan ik wénnen... aan zoo een baas!
En wénnen... dat is toch in het leven alles! Alles wat goed is, is gewoonte! Maar jij,
je hébt geen gewoonten! Je hebt geen regelmaat en geen orde! In plaats van rustig
beneden te blijven verhuisje in eens naar boven; in plaats van den zomer in Nice
in je zongestoofden tuin door te brengen, ga je ik weet niet waar naar toe, en geen
oogenblik denk je aan mij... En wat ik vooral zoo vreeslijk vind van dezen toren,
waarop je bent gaan wonen, is, dat er geen verbinding is met den tuin, dan alleen
door hooge trappen en tal van deuren en nog eens deuren...
- Maar je vergeet mijn balkon, van waar je in den tuin ziet! Kijk eens: het is net
een kleine avenue in de lucht...
Ik toon Imperia de kleine avenue in de lucht... Zij is genaderd en... van
doodsbangte strekt zij de ooren steil naar achteren, twee voorpooten steil naar
voren, twee achterpooten krampachtig gehurkt, den staart onder de buik, de snorren
trillende van ontzetting, de oogen radeloos starende... in wat zij een afgrond meent...
- Bij al de heilige katten van oud-Egypte! roept zij doodsbang uit. Bij al de
kattengoden van Delta en Nijl! Is dat de tuin? Onze
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tuin? Die kleine rondtetjes, zijn dat de perken? Kijk, twee muizen... Neen, het zijn
mijn eigen kinderen, die ik in die diepte aanzag voor muizen! Hoe vreeslijk! Hoe kan
je hier wonen! Ben je niet duizelig? Wordt je niet bang? Nóoit... zal ik ooit meer óp
tot je komen! Ik bén geen gootkat, ik ben een tuinkat: ik heb de heesters lief, en het
gras, en de warme zandigheid van den grond! Je hebt me verlaten! Hier kan ik niet
aarden! Hier vind ik het vreeslijk! Hier wil ik niet blijven! Miauw! Miauw!! Miauw!
Al kreunende heeft ze zich terug getrokken in hare krimpende, kruipende houding
van vrees. En terug in de kamer, ziet ze mij, gezeten in het midden van het vertrek,
aan...: zij is spierwit om hare snorren, en hare chryzopraze-oogen ook zijn verbleekt
tot gele topazen...
- Vreeslijk... miauwt zij eindelijk; die kleine avenue van je... Vreeslijk... Je hoeft
niet te rekenen, dat ik er ooit meer kom...
- Kom, poes, brom ik haar. Je moet niet zoo mal doen... Aan die hoogte wen je
gauw, en...
Zij schudt haar kop, en zegt:
- Neen. Nooit wen ik aan die hoogte. Een filozofische kat went aan alles... Maar
nóoit, hoor je, nooit wen ik aan die hoogte! Die hoogte is afschuwelijk! Ik ben een
tuinkat! Ik heb de heesters lief, en het gras, en...
- Jawel, poes, zeg ik kwaad; en de warme zandigheid van den grond! Het is heel
poëtiesch van je geklaagd, maar het is wel een beetje mal, hoor: je moest
verstandiger zijn, om vier uur voortaan, vóor ik op reis ben, de trappen op komen,
en hier je melkje drinken...
Zij ziet mij even teeder aan, een beetje verdrietig... en zegt dan, schuddend haren
heel expressieven kattekop heen en weêr:
- Neen. Neen. Het kan niet.
- Waarom niet!
- Om mijn drie mannen...
- Wat hebben je mannen er toch meê te maken! - Ze zijn jaloersch. Alle drie.
Vroeger... ik sloop even over het perron je kamer binnen, nestelde op je schoot; je
krauwde me...
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herinner je je, onder mijn kinnetje, zelfs in mijn buikje... en ik sloop weêr naar buiten,
en als mijn mannen vroegen:
- Ben je weêr bij je baas geweest?
...dan loog ik van miauw hier, van miauw daar. - Dat is nu niet meer mogelijk. Dit
alles is te ver, te hoog, te onbereikbaar, te griezelig. Ik ben hier bang. Ik word hier
treurig. O, ik hoû wel van je: dat is het niet. Je bent lief en zacht: je liefkoozingen
zijn niets dan teederheid en je geeft me altijd de albasten melk uit het mooie zilveren
kannetje in het mooie majolica schoteltje. Je bent zoo anders dan mijn drie mannen
en weet je... ik hoû wel van je... maar... je bent verhuisd... je woont te hoog... het is
hier griezelig, onbereikbaar, en ver...
- Ik blijf er bij, dat ik het héel mal van je vind. Je bent niet trouw, je bent geen
trouwe poes - de menschen zeggen àltijd, dat poezen niet trouw zijn - en laat mij je
éven zeggen, dat ik het absoluut onnoodig vind, dat je drie mannen hebt! Dat vinden
wij immoreel!
- Dat is niet immoreel, zegt Imperia zacht. Je meent dat ook niet; je zegt dat,
omdat je jaloersch bent. Drie mannen bij ons is niet immoreel. Het is gewoon. Er
zijn katten, die zes mannen hebben. Ik heb er drie. De Italiaansche consul, zwart
met witte snoet...
- Die je vader is...! roep ik verontwaardigd. - Die mijn vader is... herhaalt Imperia
rustig. Dan heb ik den grijzen-en-witten Tom, dat is een Engelsche dokter.
- Jawel, je bent heel kosmopolitiesch met al je mannen. En van welke nationaliteit
is die afschuwelijke, derde man van je, die er zoo onderkomen en mager en smerig
uitziet als of hij de kater was van een vodderaper?? verwijt ik kwaad.
- Dat is een Niçois, zegt Imperia; en hij heeft geen huis; ik heb hem uit medelijden
genomen; hij is zoo treurig en arm, en ik heb hem getroost... Het kost zoo weinig
om hem te troosten... Alleen, ik moet dát verbergen voor de twee anderen, want die
beiden zijn zoo jaloersch - van elkaâr - van hém, van jou...
- Van mij ook?
- Van jou vooral. Ze wéten niet wat een gevoel dát is: óns ge-
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voel... een platoniesch gevoel van enkel sympathie... Ze wéten dat niet: katers
kennen dat niet. Katten... kennen het wel. O, ik hoû wél van je, maar... je woont me
te hoog; je bent verhuisd, en alles is hier vreemd, en kaal en hel en schel... en je
koffer zie ik daar open, vól met je blauwe en grijze en mauve hemden... Het is
gedaan... Het is alles uit. Ik... blijf in den sous-sol, in den tuin, in de kelder...
- Maar van den winter, poes, als het vuur hier brandt, als er gordijnen zijn en
tapijten en geheimzinnige hoekjes...
Zij schudt het hoofd, weemoedig.
- Dat is làng... De winter...! Dat is lang... Dan heb ik weêr andere kleintjes: o, wie
weet, wat er dàn weêr gebeurd is! De menschen zijn zoo onrustig... Adieu, ik ga, ik
moet weg, laat mij uit... Miauw!!
- Waar moetje weêr heen...
- Naar beneden. Ik heb het druk. Drie mannen, twee kinderen, en weêr in blijde
verwachting. Drie mannen moet ik tevreden stellen, twee kinderen moet ik zoogen
en rein houden... o ik heb het zoo druk. Het leven der katten is druk... héel
vermoeiend. De mannen en kinderen eischen veel... Adieu. Alles is uit... Het is
gedaan... Miauw!
Ik open haar de deur van het appartement. Zij schiet als een straal langs de
trappen, de open voordeur uit, den tuin in.
Ik zie haar... in den tuin. Zij heeft het druk, zij likt hare twee kinderen; zij is vól
moederlijken zorg... En waarachtig, aan de eene zijde van den tuin verschijnt de
witte snuit van den Italiaanschen consul; aan de andere trillen de snorren van den
grijzen-enwitten Mr. Tom...
Het is gedaan! Het is uit! Ik voel, dat onze platonische roman ten einde is...
En hoop alleen, dat, als de winter koud zal zijn, en het vuur hoog op vlamt, en er
geheimzinnige hoekjes schaduwen en schemeren tusschen gordijnen en draperieën,
Imperia misschien wel eens komen zal, trots de Babelhoogte, op welke ik, naar haar
idee, thans verblijf...

Louis Couperus, Korte arabesken

227

Bladen uit mijn dagboek
I
Florence, 3 Juli X
Bacciamo la terra! zoo als in de Figlia di Jorio (van den grooten Gabriele) de drie
zusters van den herder Alicio uit roepen, met dat sierlijke gebaar, waarmeê zij, zich
even bukkende, de vingertippen kussen en ze uitstrekken naar den beminden grond.
Bacciamo la terra! Want wij zijn weêr in het zoete Florence, wij zijn weêr op
Italiaanschen grond, wij hooren weêr de taal van het zoete si om ons; de gezichten
rondom zijn sympathiek, de bewegingen zijn natuurlijk elegant en gratieus; het
Toskaansche landschap, teeder van olij venheuvelen, donker van cypressen-alleeën,
gevoelvol van oude kloostersilhouetten, glooide en gleed ons al tijden ter zijde, waar
wij uit den trein keken, terwijl telkens de mooi stormende zee zichtbaar was, donker
grijs onder wolkenzwarten hemel, ziedende schuimende neêr klotsende tusschen
klippen en rotsen, en nu... nu stappen wij uit aan het station van Santa Maria Novella,
en ik zie dadelijk tusschen de menigte de groote gestalte van mijn vriend en de
kleinere van zijn zuster; beiden zijn van Cecina gekomen en zij verwelkomen ons
en omhelzen ons uitbundig en blij, en nu, nu zijn wij samen in dit oude, lieve paleis,
in dit prettige, gezellige pension en Orlando, mijn vriend, en Elettra, zijn zuster, zijn
bekoord, omdat zij het pension niet kenden en wij, vreemdelingen, het al kenden
sedert achttien jaren!!
Bacciamo, bacciamo la terra! Daar is de oude, oude kerk van
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Santa Maria Novella, nog over uit héel oude middeneeuwen, met hare aandoenlijke,
lieve façade - de kerk, waar in Boccaccio's Decamerone jonge edellieden jeugdige
edelvrouwen ontmoeten en met haar de verschrikkingen van Florence's pest
ontvluchten naar een villa buiten, waar zij te zamen verwijlen, en zingen en dansen
en elkander vroolijke, ondeugende verhalen vertellen; de kerk, waar achter in het
koor de verrukkelijke Ghirlandajo's ons geven het leven van Jezus Christus en dat
van den Dooper, met geheel Florentijnsche types der Renaissance - portretten der
Medici's en Pitti's en Tornabuoni's, portretten van humanisten en dichters en
geleerden en kunstenaars - tusschen Florentijnsche architektuur en ornamentiek,
tegen Toskaansche landschappen aan: gehéel de Florentijnsche Renaissance in
oude, oude fresco's voor ons herlevende en bij welke ik alléen aan Florence denk,
aan de Renaissance, en niet aan Jezus en niét aan den Dooper! Ik ben met Orlando
de kerk binnen geloopen om éven dien indruk weêr te hebben van oud-,
oud-Florence; Elettra en mijn vrouw zijn vooruit gegaan, te voet, naar het pension;
het is vlak bij, en Livio, de knecht, was er ook, aan het station, en heeft reeds onze
kleine bagage gebracht en zal straks zorgen voor de koffers, en de portier Antonio
verwelkomt ons nu, en boven is het mlle. Dorothée - de propriétaire, een Zwitsersche
- en zie, wij hebben weêr onze oude kamers, groot als zalen, heerlijk en ruim en
gezellig, met die oude, comfortabele meubels, en dàar, dàar is de hangende tuin,
de tuin van den markies, die beneden woont, en ik ben verrukt en geef een kreet,
want ik heb den tuin nooit zòo gezien nog: éen wemeling van bloeiende roze en
witte oleanders vóór, daar achter een scharlaken gegloei van granaatboomen in
bloei, dáar achter een gordijn van wind-bewogen - het stormt en het is frisch! bamboe's, waar door de vergane fresco's van den hoogen huizenmuur, die den tuin
afsluit, met ogivale bogen en vage figuren verschemert, verschiet...
Wat is dat alles mij dierbaar, mij vreemd dierbaar, zoo dat het mij zwelt in het hart
en mijn oogen vochtig worden. Ik ken dit alles sedert achttien jaren: in deze kamers
ben ik achttien jaren
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geleden afgestapt voor het eerst, in deze kamers hebben wij samen, mijn vrouw en
ik, onze allereerste Italiaansche indrukken toen overgedroomd en doen bezinken,
tot zij een schat, een schat van liefde geworden zijn, diep, diep in ons beider zielen;
in deze kamers hebben wij verdriet gekend, wanhoop, ziekte, moedeloosheid; in
deze kamers is zij terug gebracht, òpgedragen door Antonio en Livio in een grooten
stoel, haar hoofd door mlle. Dorothée gesteund, terug gebracht uit het Ospedale,
nóg zwak, maar herstellende al, terug gebracht tusschen àl de rozen, waar meê wij
hare kamers hadden gesierd; in deze kamers heb ik gewerkt, hebben wij plannen
gemaakt voor de toekomst, die weêr op lachte, de toekomst, die nu het lieve heden
geworden is... Sedert achttien jaren, bijna iéder jaar, is er iets van mijn leven blijven
hangen aan deze lieve kamers, heeft er iets van mijn ziel zich verdroomd uit die
oude, nauwe ramen, waar de zon toch in gouden zegen door binnen vloeit, naar
die lucht toe, waar tegen het stadsgezicht zich nóg antiek profileert...
Wij waren jong, wij reisden voor het eerst, wij zagen voor het eerst, wij voelden
voor het eerst... Onze liefde voor dit alles - lucht, stad, kunst, land en menschen en
taal - is dadelijk geweest, is spontaan op gebloeid in onze ziel, als een groote, hooge,
lieve bloem: een bloem, die tot een schat van bloemen geweligd is: een schat, die
ons altijd heeft getroost en zal troosten. Sedert is het leven ons geweest wat het
voor allen is: mengeling van smartelijke en wéldoende dingen... En ieder jaar, bijna,
kwamen wij hier terug, en er bleef hier iets hangen, in deze stad, in deze wijk, in dit
paleis, in dezen tuin, van ons leven, onzen droom, van onze gemeenschappelijke
liefde voor dit land en dit volk, zoo dat het er nu vól herinnering zich om ons samen
geweven heeft, zoo dat wij nu die herinnering bijna tásten om ons, tasten met
streelende vingers.
***
De stad is moderner geworden, in deze achttien jaren. Nutteloos vele electrische
trammen doordaveren haar en verdringen zich op
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elkander kruisende rails, in héel nauwe, antieke straatjes, als de Via dei Fossi, waar
ons paleis staat. Want ik praat steeds van: òns paleis. De wijk heeft ook veel antieks
verloren: donkere, duistere, aardige antiquiteitenwinkels werden, helaas, herschapen
in schit-ternieuwe magazijnen vol afschuwelijke, moderne marmers, ontheiligingen
van het goddelijk Carrara: danseressen in kanten rokjes van marmer, nuffige
schepsels, die een kapel grijpen op haar schouderblad; baders en baadsters en
maillot; en alles in puur, zilvergrein glinsterend Carrariesch marmer!! Niet naar kijken
en niet over schrijven! Het nieeren, en nu u zeggen: dat het niet bestaat, hoor; dat
al die afgrijselijkheid een booze droom van óns is geweest! Het bestaat dus niet:
het was een cauchemar, en wat wèl bestaat, dat is, de hoek om van óns paleis,
onze lieve Via della Spada, en ze is nog even antiek, aardig, curieus, kleurig, en
vuil als achttien jaar geleden! Gelukkig! Ze is misschien het allercurieuste straatje
nog van Florence. Ze is heel nauw, en er gaat heel veel beweging door over haar
grootsteenig plaveisel, dat mij nog oùder schijnt dan middeneeuwsch, dateerende
uit de Oudheid zelve! De huisjes zijn laag en nederig, en ons paleis - nu ja, het
paleis van den markies - domineert er trotsch en heerelijk over heen: uit onze ramen
beheeren onze blikken het nauwe, curieuze straatje, als of we neêr blikken op wat
óns vazal is! Wat is er al niet te doen, in dat straatje! De steenen bank, die óm het
paleis gaat, is in genomen door bloemenverkoopers, door vruchtenverkoopers, door
bedelaars, door krantenventers: het vlakt er bont van late rozen en vroege vijgen,
en donkere kriekkersen: de kreten weêr klinken er over en weêr, zangerig en door
dringend, en klinken tot een straatsymfonie te zamen; vóor de kelders van het paleis,
waar de markies zijn oliën en wijnen verkoopt, staan de karren vól fiaschi en de
paarden zijn getuigd en versierd met rustiek harnachement, op den rug een koperen
ornament als van een belleman, vól schelletjes en kwastjes van roode en van blauwe
wol, en de fiaschi, met het olielaagje boven in de nauwe halzen, dat den wijn goed
doet blijven, zijn karbonkelrood en topaasgeel van heerlijke Toskaansche wijnen...
Over het paleis is de rosticce-
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ria, dat is de open keuken, waar even een pollastro gebraden wordt of een sappige
karbonade omringd wordt met geurige risotto; er liggen, voor het meê nemen,
smakelijke plakjes groenten; er staan lokkelijke, kleine pannetjes vol witte boonen,
en niet minder lokkelijke groote pannen vol koekjes polenta, goudgeel! In de open
keuken is er altijd gedrang en gelach, en de koks zijn heel bezig en in een
schemerduister blikkert aan den wand het koperen vaatwerk en laaien groote vuren
omhoog!
Maar ons straatje, ons aardige, kleine, nauwe, vuile Via della Spada, heeft nóg
meer belangrijks. Er is een oud kerkje, de San Pancrazio, die in een sigarenfabriek
is herschapen, en voor op het plaatsje, stallen op wagens de oud-ijzerverkoopers
al hun curieuze waar uit, zoo wel geluk aanbrengende hoefijzers als bronzen bekers,
die zij u ernstig aanprijzen als werk van Benvenuto Cellini; daarbij copieën van de
lantarens van het Palazzo Strozzi; en naast die oud-ijzerverkoopers is de
liedjes-verkoopster: tegen een muur heeft zij draden gespannen, en in die draden
steekt zij al haar liedjes: romancen en balladen: la Povera Pia, l'Orfanella, Amore
e Vendetta, sentimenteele liedjes en vroolijke liedjes, maar meestal van liefde en
trouw, en smart en wraak en dood-gaan...
Over het oud-ijzer en de balladen tegen de muur, is de vo-gelkoopman: een
winkeltje vól vogels in kooien; naast de vogelkoopman is de uitdrager; schilderachtig
hangen de gedragen kleêren en bengelen de gedragen laarzen, en dat alles met
de kleine slagers en de kleine kruideniertjes is zoo geestig en typiesch van kleur
en gedoe, als ik in geen ander Florentijnsch straatje weet...
Ik ben dus blij weêr hier te zijn. Ik kies altijd het vuile, nauwe straatje uit, om het
paleis, dat op een hoek staat, te verlaten of binnen te komen, en geef er den voorkeur
aan boven de andere straat, de Via dei Fossi, die vroeger ook aardig was, maar
waar nu de moderne horreurs in Carrara mij tegen grijnzen achter breede
spiegelglazen. Ik wip dus télkens het kleine, vuile straatje in, en, ik weet het niet,
het is wel vuil, maar het is toch niet vuil: ik loop er door heen met witte schoenen
en mijn schoenen blijven wit; de karren met uitstekende wielen bedreigen mij met
wagensmeer,
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maar ik krijg nooit wagensmeer aan mijn kleêren: het is waar, je moet leeren loopen
door zulke straatjes, je glipt er door alles en tusschen iedereen door; meestal koop
je er nog kersen en vijgen, die je, al glippende, snoept, of je hebt juist bloemen
gekocht, of je bent beladen met pakjes, maar het doet er niet toe; als je van die
straatjes houdt, zijn ze niet vuil en ze besmetten je niet: ik weet niet hoe dat komt.
En alle gezichten, van het slagertje, het kruideniertje, van den oud-ijzerventer en
de dame, die de balladen verkoopt, en zich toe wuift met sierlijk waaierbeweeg,
kijken je aan en groeten en glimlachen bijna, als of ze je beduiden willen: ja wel,
daar zijn jullie weêr, we herkennen je wel, je komt ieder jaar; ieder jaar glip je
tusschen de wijnkarren en al het gedrang en gedoe, en wip je den hoek om, het
paleis in...
Het paleis, óns paleis, nu ja, het paleis van den markies... Ik ken den markies
sedert achttien jaren; ik heb hem dikwijls ontmoet in salons, bij kennissen, oud, grijs,
mager, lang, bleek en gedistingeerd. Ook nu, op den breeden, granieten trap heb
ik hem even gezien, en hij herkent mij, en hij zegt mij weêr, vaag en vriendelijk:
- Zoo, is u daar weêr... Fortunatissimo, u weer te zien... Is u den heelen winter in
Stockholm gebleven? Dáar zal het wel koud zijn, niet waar...
Want de markies houdt vol, dat ik Zweed ben. Ik weet niet waarom. De markies
weet, dat ik schrijf, maar mijn nationaliteit is nu eenmaal voor hem Zweedsch. Voor
hem ben ik ieder jaar van Stockholm gekomen, waar het zoo koud is. Ik heb hem
in de eerste jaren wel eens willen inlichten omtrent mijn landaard en hem zelfs
verteld, dat ik een onderdaan ben van onze beminde Koningin Wilhelmina. Het is
echter niet tot hem gekomen. Hij heeft nu, al sedert achttien jaren, het idée-fixe, dat
de vreemde, Noordelijke auteur, die daar uit de ramen van het pension over den
hangenden tuin ligt te droomen, weêr uit Stockholm is gekomen, Stockholm, waar
het zoo koud is. Ik laat hem in den waan. Hoffelijk en sympathiek drukt hij mij de
hand. En ik zeg:
- Wat is uw tuin weêr mooi, markies! Met al die bloeiende
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oleanders en scharlaken granaatbloemen! En wat worden de boomen groot! Kan
dat heusch geen gevaar voor de stallen, die onder den tuin zijn, en waarop de tuin
is aan gelegd?
- Neen, neen, zegt de markies, hoffelijk en vaag. Neen, neen... Ja, ja, de tuin is
mooi: de tuin van Semiramis, niet waar... in het klein, in het klein. Heeft u in
Stockholm óok hangende tuinen?
Ik verzeker hem, dat hangende tuinen alleen bekoringen zijn van het Zuiden, van
Babylon en van Florence. En neem afscheid voor van daag van den markies.
Ook lezer, van u. En zoo ge eenige sympathie hebt gevoeld voor ons paleis, voor
ons pension, en vooral voor ons nauwe vuile straatje, zal ik u beloonen, door u over
een week buiten Florence meê te nemen, naar een prachtige, een beetje
verwaarloosde villa en verwilderden tuin - geen hangende - waar ik twee dagen en
nachten vertoefd heb, met voor onze oogen de golvende wegblauwingen en
verdroomingen van Toskaansche berglijnen, ver, ver weg - tusschen de intense
realiteit van prachtige, donkere zonschermpijnen en steeneiken vlak bij, schaduwend
over ons heen...
En u de vreemde, curieuze geuren van de Via della Spada - aromen van polenta,
gebraden kippen, vroege vijgen, late rozen, wijnen en olieën - doen vergeten in een
zoete balseming en streeling van buitenlucht, van geur van gras en kleur van
smetloozen hemel.

II
Sesto, 7 Juli X
- Ik moet, zegt mijn vriend Orlando; gebruik maken van mijn verblijf te Florence,
om naar mijn oom te gaan, zio Piero, die op zijn villa, la Colonnata, woont, bij Sesto,
en ik zoû het aardig vinden als jullie meê gingen, en er een, of twee nachten bleven
logeeren met ons, want de villa is heel mooi en zal zeker aan Gigi bevallen.
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Wij hebben scrupules. Zal het niet last geven als wij meê komen...? Elettra legt ons
uit van niet. Zio Piero is een oude man, kindsch en onnoozel, en hij woont op de
villa bij Sesto met een intendant, een oude meid en een ouden knecht. Orlando
moet er tweemaal in het jaar heen, om rekeningen na te kijken. Elettra gaat dan
meê om een blik te slaan in de linnenkasten van den ouden oom. Er zijn bedden,
en als wij, zegt Elettra, de risotto van Carlotta voor lief willen nemen, geeft onze
medekomst niets geen last, en de oude oom Piero zal ons vermoedelijk niet eens
zien.
Wij gaan dus, met Orlando's automobiel, met, als bagage, een paar kleine valiezen.
- Als het maar mooi weêr wordt, zegt Orlando; zoo dat je veel aan den tuin hebt...
Na een groot uur van slingerenden weg zijn wij gekomen voor het monumentale
steenen hek van la Colonnata en de grimmige, antieke leeuwen, de poot op een
bal geklauwd, grijnzen ons toe, goedig barsch en komiek. Wij stappen uit en de
intendant, die verwittigd is, verwelkomt ons met oude Carlotta en nog ouderen Guido,
die beleefd buigen en hoffelijke dingen zeggen aan Elettra, Orlando, aan ons.
Het is heel mooi. Het is elf uur en de zon is warm en goud, en de hemel, hoewel
nog niet louter, blauwt als donker turkoois tusschen wolkjes, die als witte
hemelschaapjes weiden over etherische velden. Dat is heel hoog en glanzend en
ver en diep. Maar over ons, als een bescherming van reuzenwachters, rijzen de
steeneiken en wringen de donkere takken als met gespierde armen van strijders,
die een booze god herschiep in boomen, en het loover is geheimzinnig dicht en
duisterend zwart.
Plots, een verrassing, vertoont zich het landhuis. Een lange kolonnade zuilt
omhoog op een terras, dat met tien, twaalf trappen neêr daalt naar een grassige
vlakte, een weideperk, waar de halmen hoog op geschoten zijn, scharlaken
doorspikkeld met klaprozen, en zilverwit overstippeld met tallooze madeliefjes. Op
die bloemige vlakte rijzen twee zonschermpijnen omhoog, hun donkere baldakijnen
uitbreidende in de lucht van turkoois. Tus-
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schen de zonschermpijnen, in het midden, oud en verbrokkeld, een zonnewijzer.
Daar het landhuis hoog ligt, en de tuin lichtelijk heuvelt, zien onze oogen vàn het
terras en zelfs van de bloemige weide over geheel het omringende landschap heen:
de heuvelen, groen, overblokt met witte huisjes; de bergen, daar achter,
amethystachtig opgolvende tegen de lucht van turkoois. Het is, in het rond, ver, wijd
en eenzaam, en het geeft de illuzie van mijlen ver verwijderd te zijn van alle
bewoonde wereld. Het is stil: er is alleen een bruischen in de natuur, heel zacht en
in ondertoon, maar op dit uur zwijgen de vogels...
Ja, het is heel mooi. Het huis is oud en groot achter de lange kolonnade; wij gaan
door een lange galerij, kleurig van oude, gebarsten fresco's, een steenen trap op,
en Elettra en Orlando voeren ons onze kamers binnen. Er zijn vier kamers bereid
en vier bedden opgemaakt. Er is verschil tusschen deze kamers en deze bedden.
Het zijn namelijk twee heel groote zalen en twee celkleine kamertjes. Er zijn drie
kleine ijzeren bedjes en één groot gebeeldhouwd notenhouten ledekant. Het
gebeeldhouwde ledekant staat in een overwelfde zaal, en Elettra biedt het mijn
vrouw aan. Maar zij geeft den voorkeur aan een cel met ijzeren bedje. Waarop
Orlando mij het praalbed aanbiedt, omdat Elettra ook een ijzeren bedje prefereert.
- En ik dacht eigenlijk wel, zegt Orlando; dat Gigi deze slaapzaal mooi zoû vinden...
Zeker vind ik mijn ‘slaapzaal’ mooi! Zeker vind ik mijn ‘praalbed’ mooi! De gordijnen
zijn van versleten oud rood brokaat. En op een witte houten tafel, bedekt met een
servet, staat een antieke majolica-waskom! Groote spiegels rijzen in gouden gekrul
op marmeren console's omhoog naar het koepelvormig plafond in fijn stucco, maar
een gebeeldhouwde, noten tafel en twee antieke stoelen, wankel van pooten, zijn
de eenige meubels van mijn slaapzaal! Ik treed echter over medaillons van ingelegd
marmer.
Ik lach. Ik lach om mijn ‘slaapzaal’, ruim, koel en van meubels leêg, met dat
immense, rood brokaat-omdrapeerde bed, en die
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kostbare kom op het wit houten tafeltje. En Orlando, om mijn lach, wordt heel ernstig
en oppert:
- Misschien zal je het hier niét goed hebben, Gigi...
Bedenkelijk de brauwen fronsende, ziet hij in het rond, en herneemt:
- Er zijn geen kasten, er is geen commode...
- Het doet er heusch niet toe, Orlando, zeg ik; er is een praalbed en er is een
antieke majolicakom, en ik zie mijzelven griezelig dikwijls weêrkaatst in monumentale
spiegels! Ik kan mijn paar kleedingstukken wel ophangen aan die spijkers. Ik zal
hier erg romantiesch logeeren...
- Als het weêr maar mooi blijft, oppert Orlando; er waren booze wolkjes aan de
lucht.
Orlando en Elettra gaan hun opwachting maken bij oom Piero, maar wij zullen
daarna met ons viertjes in een kleine pergola dejeuneeren. De pergola is voor een
zijvleugel van het huis, de tafel is er gedekt, en op een grasvlakte vóor de pergola
rijst een prachtige ceder. O, wat een mooie boom. Statig en donkergroen, met zwarte
diepte tusschen zijn naaldenloover, rijst de ceder tegen den hemel, die middagblauwt,
en waar, als op etherische velden, de dikwollige onweêrschaapjes weiden, dichte
kudde van wolkjes. Ze drijven weg, ze drijven langzaam weg...
De ceder rijst donkergroen en statig. Zijn laagste takken sleepen over het grasveld,
waar wild de ongemaaide halmen weligen. In de zon is het grasveld zilvergestippeld
van duizende madeliefjes. Ter zijde, uit een antiek steenen masker, spuwt een ronde
straal water zijn zilverboog. En plots, als om ons te verwelkomen, beginnen in den
ceder een, twee, drie krekels te vedelen: een miniatuur-orkest van
snaar-instrumenten. En heel de natuur bruischt mede, in ondertoon, maar op dit uur
zwijgen de vogels...
Wij zetten ons aan tafel. Oude Carlotta dient ons dampende risotto op, met een
gebraden kippetje.
- Carlotta, zegt Orlando; je moest ons een fiasco brengen van dien ouden Orvieto...
- En ook het fruit, signore; dat heeft Bianca vergeten, bromt de oude Carlotta.
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Wij hebben Bianca nog niet gezien. Zij is Carlotta's dochter, en zij moet heel mooi
zijn en is zoo verlegen, dat zij hare oude moeder ons laat bedienen. Maar plots,
terwijl Orlando het gebraden kippetje vierendeelt, verschijnt Bianca... Zij verschijnt
op de onderste treden van de trappen, die naar de pergola voeren. Zij is slank van
jeugd in gele blouse en rooden rok; zij is goudwit van tint en goudgetint blauwzwart
van haar; zij is éen harmonie van lijn en van kleur, waar zij, verlegen, de zware
oogscheelen neêr geslagen, verschijnt op de onderste trede der pergola en zij
aarzelt even, met gebogen knie, niet durvende hooger op komen, en zij torst, rustiek
en bevallig, met éen hand op het hoofd een groote schaal fruit, blonde vijgen en
purperen kersen, en draagt in de andere hand een groote fiasco, aan rieten ring,
luchtig en gratieus, trots hare verlegenheid, zoo dat de wijnzware fiasco éven
bengelend zwaait heen en weêr...
En ik ziè het in eens, en roep uit, tegen mijn vrienden:
- Kijk, Orlando, Elettra, kijk! De ‘dienstmaagd’ uit de Santa Maria Novella, van
Ghirlandajo, uit de Nascita di S. Giovanni!!
De ‘dienstmaagd’ uit de Santa Maria Novella!! Nu zien wij allen, mijn vrienden en
mijn vrouw, nu zien wij allen in de verlegen Bianca, de knie opgetrokken, de
oogscheelen neêr, den ooftschaal op het hoofd, de fiasco aan den vinger bengelend,
- de ‘dienstmaagd’ van Santa Maria Novella! En Bianca, die niets vermoedt, dat zij
onbewust een oude Renaissance-figuur voor ons herleven doet, maar, arme, door
hare oude moeder weêr gescholden wordt om hare verlegenheid en om hare
boersche wijze van fruit opdienen en wijn, zet, blozende als een klaproos, nu de
fiasco neêr voor Orlando en den ooftschaal neêr voor Elettra, antwoordt
onverstaanbaar op Elettra's, Orlando's vriendelijke vragen... en snelt dan weg, een
verschrikte hinde gelijk, over het zilvergestippelde grasveld, onder de gezeefde
schaduwen van den ceder...
En weêr ondervind ik die heel bizondere bekoring, die alleen in Italië is: de
bekoring, dat telkens, onverwachts, een schilderij, een fresco, een herinnering aan
iets wat ge mooi hebt gevonden in
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kerk of muzeum, plotseling levend voor u staat en loopt en beweegt en kleurt en
lijnt en... weêr verdwijnt, als een vizioen: herinnering, éven tastbaar en werkelijk,
en dan vervagende in het gewone leven, dat zoo dikwijls voor enkele seconden hier
in dit land, plotseling op leeft in schoonheid, en dan wel weêr weg is... maar u
bekoord achter laat, en zoo stil verheugd, diep in de ziel, omdat alle die schoonheden
wérkelijk kunnen zijn en niet alleen maar gedroomd door kunstenaarszielen...
***
Na de siësta vinden we elkander weêr, onder den ceder. Wij liggen onder den
ceder, in het hooge gras en onze handen spelen met halmen, klaprozen en zilveren
madeliefjes. De krekels vedelen, gestadig en nauwgezet, hunne concerto's af en
de vogels, al vroeg, komen terug voor den avond. Boven onze hoofden schijnt de
ceder vól vogels te zijn, die vreemd zenuwachtig tjilpen, vóor dat zij slapen gaan,
en ik lig hen te bespieden, mijn hoofd op een kussen, dat ik over een cederwortel
gevlijd heb. Op een laag tafeltje bereidt Elettra de thee, en wij hebben iets van een
moderne Decamerone, zoo lui en genoegelijk tusschen die halmen, tusschen die
bloemen, vooral omdat Elettra uit den bibliotheek een oud boek met legenden heeft
mede gebracht, waaruit zij straks voor lezen wil. Het perkamenten boek ligt geel
van ouderdom en vetuste wijsheid tusschen de broze klaprozen: de eeuwige
legenden liggen tusschen het éendagsleven der veldbloemen.
Wat je al niet ziet, en al niet hoort, als je zoo tegen vier uur ligt in halmen en
klaprozen onder een ceder! Je ziet den blauwen hemel dóor den zwartgroenen
ceder, die zijn appels op steekt als kaarsjes. Je ziet áan den blauwen hemel de
wolken: immense witte gevaarten zijn de onweêrschaapjes geworden... Je hoort
vogels en krekels, en in de zwoelte is er in hun concert een zenuwachtige agitatie,
als of zij iets voor gevoelen, waar wij menschen te grof of te onnadenkend voor
zijn... Je ziet Onze-Lieve-Heersbeestjes, die wandelen vertrouwend over je hand,
en dan is er vaak boven je hoofd en je òpturende oogen een muggenbal, dat heel
interessant
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is. Wel honderd muggen zijn er, die zweven om en om in een afternoon-dance. Ze
zweven sierlijk en regelmatig: het heeft iets van een heel ingewikkeld menuet en
iedere mug heeft een fel glimpje van glans over hare vleugeltjes, en er zijn ook veel
gouden vliegjes. O, er is zoo veel, wat je ziet, wat je hoort, en het is alles heel
interessant, vooral als je heel lui bent, en als Orlando een kopje thee gezet heeft
op glad geveegde cedernaalden, zoo dat je je hand maar hebt uit te strekken...
- Elettra, zeg ik; nu moest je lezen... Je Florentijnsche legenden...
Want Elettra kan heel mooi voor lezen. Italiaansche vrouwen hebben dikwijls
harde stemmen als van krijschende pauwen: over het algemeen hoû ik meer van
de fluweelig donkere en viriel diepe toon der Italiaansche mannestemmen. Maar
Elettra, hoewel een Toskaansche, beschaamt het spreekwoord: lingua toscana in
bocca romana. In haren Toskaanschen mond klinkt de Toskaansche taal als muziek.
Zij aspireert de c niet als h; zij spreekt melodieus als of zij zingt. Zij leest heel mooi
voor, en ik herhaal:
- Kom Elettra, lees nu... je Florentijnsche legenden...
Maar Elettra is heel bezig... met een tweede kopje thee, en met een schaaltje vol
heerlijk brosse koekjes... En als zij eindelijk, juweel van een huisvrouw, meent, dat
het hare gasten aan niets heeft ontbroken, en de perkamenten legenden opneemt
uit de broze scharlaken klaprozen, als wij allen - behalve de vogels en de krekels stil zijn, om toe te luisteren, fluistert de stem van Orlando:
- Daar komt... zio Piero!!
Wij kijken op. Ik kijk snel op, nieuwsgierig; ik heb zio Piero nog niet gezien, den
ouden, kindschen, onnoozelen man...
Hij komt langs een laan, diep uit den tuin, en hij staat stil... Hij heeft onder den
ceder onze groep bespeurd... Hij heeft iets verlegens, als wil hij terug op zijn passen
keeren...
Wat is hij mooi! O, wat is hij aandoenlijk mooi! Hij is een oude, grijze man, heel
bleek; zijn lange haren, ongedekt, zijn zilver, zijn baard is zilver, en hij draagt, heel
vreemd, in onzen modernen zomertijd, een soort van huisgewaad, een kamerjas
van fluweel, omdat hij het altijd koud heeft. Hij draagt altijd dien vreemden

Louis Couperus, Korte arabesken

240
tabbaard. Zijn verlegen oogen zijn blauw in zijn witte gezicht, waar over een zachte
onnoozelheid een wasbleeke effenheid heeft gespreid. Zoo staat hij daar, in het
goud zevende middaglicht in de laan, en hij is mooi, aandoenlijk mooi, omdat hij
héel fijn schijnt, héel grijs, en omdat zijn tabbaard verrassend vreemd is en
zonderbaarlijk oneigenlijk...
Elettra is op gerezen; ook Orlando gaat hem te gemoet... En zij spreken lief tegen
hem. Tusschen hunne beide, gezonde, krachtige silhouetten, modern, eenvoudig,
is zio Piero vréemd, o zoo vreemd van zilvergrijze fijnheid en schaduwpakkend
fluweel... Schijnt hij als een schim uit het verleden... Waár heb ik hem gezien? In
een portret van Titiaan of Velasquez? Ik weet het niet, maar ik heb hem gezien; hij
is mij bekend... en ik weet het niet meer... ik ben dat zeker vergeten...
- Het zijn onze buitenlandsche vrienden; hoor ik zacht Elettra verklaren; en ze
zijn heel lief en houden véel van Italië en van ons...
Zio Piero knikt... Hij schijnt te begrijpen, dat wij vrienden zijn van Orlando en van
Elettra, dat wij gásten zijn... Wij zijn ook op gerezen, en Elettra wenkt ons nader...
En wij buigen, wij zeggen een paar voorzichtige woorden: ik voel iets als een vrees
pijn te doen met het heel slecht Italiaansch, dat ik spreek.
Zio Piero knikt... Hij reikt ons de hand, een witte, wassen hand, die ik bijna bang
ben te drukken... Hij heeft geglimlacht... Hij is heel zacht... En wat is hij wonderbaarlijk
fijn en klein en vréemd, zoo naast de forsche, breede mannelijkheid van mijn vriend,
en naast de gezonde gezetheid van diens zuster. Léeft hij en is hij werkelijk?!
Ja, hij leeft... In zijn blauwe oogen diept zelfs iets van gedachte... En plotseling
gaat zijn wassen witte hand uit naar een bloeiende gardenia-struik, en hij plukt twee
takjes, waarvan de albasten bloemen starrelen, en biedt ze éen mijn vrouw, een
mij, en zegt, met een vreemde, fijne, verre, zilverachtige oneigenlijk, broze stem:
- Neem... Ze zijn mooi... en ze geuren...
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Wij bedanken voor de bloemen... Plotseling ziet hij zijn neef en nicht aan, niet
wetende of hij goed deed... En, verlegen, gaat hij verder... Orlando heeft zijn arm
in den zijne genomen, en geleidt hem naar huis...
Het is héel vreemd, en heel mooi, oneigenlijk mooi: die kleine, fijne, zilvergrijze,
onnoozele man, die het altijd koud heeft, in die fluweelen kamerjas... aan den
stevigen arm van mijn grooten, forschen, eenvoudig-modernen vriend...; het is héel
vreemd, en het is zoo zonderling mooi, dat ik, zonder een woord te kunnen zeggen,
hen na blijf staren, waar zij tusschen de pilaren der kolonnade verdwijnen...
Plots... grootere agitatie der vogels... Dikke druppels vallen... De schaduw van
een regenwolk over den tuin... Een bui, een regen, een stortbui van schuine stralen.
Wij vluchten naar binnen... Ik red mijn kussen en de perkamenten legenden;
Elettra de koekjes...
De donder rommelt aan; de weêrlichten schieten uit... Orlando vreesde er voor,
en de vogels... de vogels wisten het wel!

III
Sesto, 8 Juli X
Vreemd weêr, voor Juli, bij Florence! Het is heel frisch, huiverig frisch, en in den
vroeg gevallen avond stort in schuine stralen de ruischende zomerregen neêr, maar
meer dan als een bui: hardnekkig, misschien wel voor de geheele nacht!
De illuzie van lang in den mooien, verwilderden tuin te dwalen, in een zomernacht
van bloemengeur, is voorbij: wij hebben gesoupeerd, en nu noodigen wij Orlando
en Elettra uit om naar den regen te komen zien, van uit mijn ‘slaapzaal’...
Omdat ik twee boogramen heb. Met twee houten treden stijgt men er in op, om
te kunnen zitten op de kussens van de steenen vensterbank, die breed, links en
rechts, in den boog een zetel vormt. Zoo dat men gemakkelijk met vier personen,
twee aan
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twee, in zoo een romantiesch boograam zitten kan, op oud brokaten kussens...
In den schemer van de onverlichte kamer zien wij naar het ruischen van den
regen en hooren wij naar de melodie van dien waterval, naar het lied van de
orgelende goten, die, óver vloeiende, uit hare monsterbekken en drakegorgels
vreemde kadèns en plots verrassende koloratuur neêr doen zingen tusschen een
parelgetik van grooten droppel bij droppel... Ik vind het zacht wiegend, om, zonder
een woord, te blijven luisteren naar het getik en naar die zacht uitgeklokte muzikale
versieringen, maar omdat Orlando van avond niet contemplatief is, en bromt omdat
het regent en hij gastheer is en meent, dat het niet regenen moest, zeg ik:
- Maar dàn moet Elettra ook maar haar Florentijnsche legende voor lezen!
Dat vinden allen een goed idee. Oude Guido, de knecht, heeft een lamp binnen
gebracht en zet die op de gebeeldhouwde noten tafel. Uit de celkamertjes sleept
Orlando twee oude fauteuils bij een, die met mijn twee wankele stoelen genoeg
comfort tot zitten aan bieden. In mijn ‘slaapzaal’ schemert, met rood-zwarte
schaduwing van gordijnen, mijn praalbed, en er is verder een geheimzinnige vreemde
leêgte, een atmosfeer des verledens. De boogramen open, ruischt de regenmuziek
naar binnen. En telkens, wiegende kadens, orgelen, overvloeiend, de gotengorgels,
en tikkelt, zwaarder, de pareldrup.
Elettra leest; haar zwarte haarhelm buigt in het lamplicht over het perkamenten
boek, dat zij in hare witte handen beurt; en haar stem klinkt, om ons goed te doen
verstaan, duidelijk en zuiver, geärticuleerd voorzichtig en muzikaal gefrazeerd, door
de wiegend ruischende muziek van den regen heen... Zij leest ons voor:
De Legende van Ginevra degli Amieri,
die leefde in 1396, en die een Florentijnsche jonkvrouw was, door allen bewonderd
om hare groote schoonheid en schranderen geest ‘en véle gaven meer’. Maar zij
weigerde te huwen de rijke

Louis Couperus, Korte arabesken

243
jongelieden, die haar tot vrouw vroegen aan haren vader, omdat zij lief had Antonio
Rondinelli, die arm, maar schoon, kloek, en beminnelijk was.
Vele jaren beminden reeds Antonio en Ginevra elkander, tot Ginevra's vader zijn
dochter dwong Francesco Agolanti te huwen. Alle familie-aangelegenheden tusschen
edelen te dier dagen werden behandeld in de Loggia degli Agolanti, (een loggia op
den hoek van de tegenwoordige Via dei Tosinghi) en in deze loggia, had ook plaats
het huwelijk van Francesco met Ginevra.
Maar Antonio en Ginevra bleven elkander met ‘bovenmatige liefde’ beminnen,
ook al bleef Ginevra trouw aan het haar gemaal gegeven woord.
De pest brak uit. De pest woedde, en Ginevra werd ziek; zij stierf...
In witte wade gehuld, in witte sluierwijle omhuifd, lag Ginevra op de doodsbaar
tusschen de hooge kaarsen, die omme haar heen brandden, en, het was vreemd,
maar zij was zoo rustig en schoon in den dood, dat het velen toe scheen of zij sliep...
Toch was zij ijskoud, en verstijfd...
Neen, zij sliep niet: zij was dood; alle haar bloedverwanten en vrienden zagen
haar dood op de baar, en de priesters van den Dom kwamen haar halen, om haar,
litanieën zingende, te voeren naar den grafkelder der Agolanti's...
Te dier tijden werden de dooden, onbedekt, slechts omhuifd in wade en in wijle,
op een baar, ten sepulker gedragen, en te mid van weenende vrouwen, klagende
vrienden, zingende priesters, tusschen hooge kaarsen en fakkels, werd Ginevra
door Florence's straten gevoerd naar haar laatste rustplaats.
En allen poogden de baar te naderen, en Ginevra's wijle en wâ te beroeren, met
het teeken des kruises daarna, omdat het aanroeren van het doodeskleed zegen
aanbrengt en lang doet leven, en omdat, hoe schoon ook het Paradijs is van zaligheid
en nooit verwelkende bloemen, de wereld ook niet verwerpelijk is, en de wereldsche
dingen wel goéd zijn, en niemand gaarne jong sterft, jong als Ginevra gestorven
was...
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Ook Antonio Rondinelli, van verre, zág het witte lijk op de baar tusschen den
kaarsenschijn, die geel schemerde in den vallenden avond, maar hij dorst niet
naderen om Ginevra's kleed te beroeren, en hij snikte in een hoek van de straat,
tegen een muur...
Hij volgde van verre...
Hij bad van verre meê, in den Dom, die schemerduisterde, en waar, om Ginevra's
lijk, tusschen de kaarsen, de litanieën op zongen...
Maar toen... buiten den Dom, zag hij den Mortuario, een der broeders, die de
dooden ter aarde bestelde, zoo als de gewoonte dier dagen was, Ginevra's witte,
omsluierde lijk met beide handen vatten om den tengeren hals en haar langzaam,
langzaam neêr doen glijden in den ge-openden grafkelder van haar gemaal, aan
den voet der Campanile...
Ginevra's witte omsluierde lijk, langzaam, langzaam, verdween; de ‘mortuario’
liet de handen los om den tengeren hals... en het lijk viel met doffen plomp neêr in
den kelder...
Terwijl de litanieën opzongen.
Toen slaakte Antonio Rondinelli een rauwen kreet en viel hij bezwijmd in de armen
van zijn moeder en van zijne vrienden...
***
In de nacht, in den kelder, in de duisternis, ontwaakte uit schijndood Ginevra.
Zij ontwaakte, zij begreep eerst niet, zij riep om haar gemaal, zij strekte de handen
uit...
En hare handen ontmoetten de vreeslijkheid van beenderen en van doodshoofden,
tusschen afgrijslijk ongedierte...
Zij begreep! Zij begreep, dat zij levend begraven geworden was, en de
afgrijslijkheid gaf haar kracht... Zij richtte zich op, en zie... door een reet van den
grafsteen, nog niet gemetseld, zeefde een wittige schijn, een straal van bleeke
maan... Ginevra klom de vier, vijf hooge treden van den kelder op, en, hare handen
in hare wijle omwonden, duwde zij met wanhoopskrachten, duwde zij tegen den
steen...
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Duwde en duwde zij, Ginevra, tot eindelijk... de steen om viel...
Buiten was het leven, de lucht en het witte licht van de maan...
Ginevra steeg uit: zij was in het witte maanlicht, in hare witte wade en wijle, aan
een schimme gelijk.
Het was een koude Oktobernacht en Ginevra, om te gaan naar het huis haars
gemaals, had een langen weg af te loopen... Door nauwe, hooge, zwart duistere
en plots maanlicht-helwitte straatjes gleed zij voort, hare zwijmende krachten
zamelend, tot zij ten laatste voor de poort van haar mans huis stond en den zwaren
bronzen klopper lichtte.
Zij wachtte, zij wachtte lang. Eindelijk werd een luik geopend; zij herkende
Francesco's uitspiedend gelaat en zij zeide:
- Francesco! Ik ben het... Ginevra! Doe open, doe open, Francesco!
Maar Francesco, die in de zwarte straat, in het witte manelicht, de schim zijner
gestorvene vrouw meende te zien, doorzichtige spookfiguur in doorschijnende witte
wijle en wade, antwoordde met bevende stemme:
- Ga, gebenedijde ziel! Ga in vrede! Morgen zal ik niet nalaten met vele missen
en oratiën u, gebenedijde ziel, uit het Vagevuur te bevrijden!
En, angstig, sloot hij het blind.
Het doodszweet brak Ginevra uit, en zij meende nu waarlijk te sterven. Maar zij
sleepte zich naar het huis harer ouders en klopte.
- Ik ben het, Ginevra: open mij spoedig, o vader, o moeder!
Maar aan het open gekierde luik zei Ginevra's moeder:
- Ga, gebenedijde ziel! Ga in vrede! Morgen zullen wij niet na laten met vele
missen en oratiën u, gebenedijde ziel, uit het Vagevuur te bevrijden!
En de vader, toornig, voegde er aan toe:
- Ga, vermaledijde ziel! Ga heen, ga heen! Wat, zoo gij geen rust in het Vagevuur
smaken kunt, komt gij, vermaledijde ziel, de nachtrust storen van ongelukkige, diep
bedroefde ouders!
En hij voegde er aan toe de onttooverende woorden, de woor-
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den, die verre van ons demonen houden, de woorden, wier eerste letteren den
geheimen naam van Jezus Christus vormen, en hij gebaarde de onttooverende
gebaren.
En sloeg het luik dicht.
Toen meende waarlijk Ginevra te sterven en het doodszweet vloeide over hare
leden in koorts. Zij klappertandde van koorts, van doodsangst, van ontzetting. Het
was haar of zij in het leven niet terug kòn treden. Maar zij zamelde hare krachten,
en zij sleepte zich naar het huis van Antonio Rondinelli, waar hij met zijn moeder
woonde.
Zij sloeg, in wanhoop, met den bronzen klopper. En toen een luik open kierde,
riep zij met veege stem, met de stem van een schim:
- Antonio! Antonio! Ik ben het: Ginevra! Open mij, open mij spoedig!!
Als gemaal en ouders, meende ook Antonio in Ginevra een schim slechts te zien.
Maar hij had haar zoo innig, zoo ‘bovenmatig’ lief gehad, hij had haar nog lief, dat
hij riep:
- Ginevra! Zie ik je schim! Komt je schim mij troosten; blanke straal van hoop in
later leven??
- Ik ben het zèlve! riep Ginevra. Open mij, open mij, Antonio!
Toen opende Antonio de deur van zijn huis en de schim... Ginevra zelve, gleed
binnen, en zwijmde in Antonio's armen, aan zijn borst.
Met zijn moeder legde hij haar tusschen warme doeken en dekens, en verzorgde
hij haar vier dagen en nachten.
Tot zij herleefde, Ginevra, in waarheid en werkelijkheid.
En daar de Vicario van den Bisschop haar dood verklaard had, en daar haar
echtgenoot hare kleederen en juweelen in die vier dagen verkocht had, als zijnde
niet ‘dienstbaar’ meer: - juweelen en kleederen, door Antonio Rondinelli opgekocht
- werd Ginevra, de herleefde, vergund thans een huwelijk aan te gaan met wie haar
gered had...
Zoo, in oud Italiaansch, vol curieuze archaïsmen, die Elettra voorzichtig duidelijk
artikuleert, hoorde ik door haar voor lezen
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de legende van Ginevra degli Amieri, in mijn romantische ‘slaapzaal’, waar een
praalbed geheimzinnig duisterde in schemer en plooienval van oud brokaten, roode
gordijnen, terwijl wij vieren zaten om kleine lamp op gebeeldhouwde noten tafel, en
de regen, vermoedelijk voor de geheele nacht, waterviel en stroomde buiten, met
de orgelende kadens en vreemde koloratuur der over vloeiende goten-gorgelen:
drakebekken aan monsterkoppen; terwijl een helderen parel, als een staccato, er
sneller en sneller dóor tikte...
***
Ik ben alleen en kleed mij uit. Het is laat in de nacht, en het schijnt mij, het regent
niet meer. In steê van de lamp branden twee kaarsen op mijn tafel. Langs de donkere
wanden der zaal, die in fresco een rood figuur als van damast vertoonen - in fresco
geschilderd damast - glijden mijne eigene schaduwen. Ik verbeeld mij, dat ook
andere schaduwen er glijden: de witte schimme van Ginevra degli Amieri, in witte
wijle en doodeswade, als een straal van de maan zelve...
Ik nader het boograam, en klim de trede op, om uit te zien. De tuin geurt vochtig
en zwoel en de ceder rondt een donker pavillioen van schaduw tegen den nóg
vochtig grauwen hemel. Maar ginds sterrelen aan lage struiken de gardenia's, van
welke zio Piero er ons plukte en aan bood met zijn kinderlijk onschuldig gebaar en
verlegen blauwe oogen...
Ik denk, dat zij naast mij slapen. Mijn vrouw, Elettra, zij waren moê... En nu ik
goed luister, hoor ik, ter andere zijde, den adem van Orlando...
Ik blaas de kaarsen uit, en de schaduwen, de schimmen, zij zijn verdwenen in
zwarte nacht.
Alleen van buiten komt, door het boograam, een halve-cirkel van nog
wolk-donkeren, vochtig geurigen hemel...
Maar binnen zie ik niets en, op het gevoel af, tastende, loop ik naar mijn ‘praalbed’,
en zink neêr in groote kussens...
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Verantwoording
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Begin mei 1910 vroeg Couperus aan zijn uitgever L.J. Veen: ‘Is er geen minder
gewichtig, dus luchtiger, en misschien ook goedkooper formaat te vinden, om in
den vervolge mijn courantenfeuilletons na te drukken. Zoodat ik gemakkelijker die
feuilletons, b.v. twee maal in het jaar, kan liquideeren in een bundel, gemakkelijk te
koopen, laat mij rond-uit zeggen als spoorweglektuur? Ik zie in het buitenland soms
1
zulke bundeltjes, netjes en goedkoop, aan de kiosken liggen.’ Veen antwoordde
pas op 22 juni: ‘Ik zit er wel een beetje over in hoe dit vraagstuk op te lossen.
Spoorweglectuur is hier in Holland iets anders en bovendien niet zoo groot debiet
dat daar alleen op een oplage kan worden gerekend. Trouwens wanneer ik daarmee
kom dan zou toch de boekhandel niet zooveel koopen dat het de kosten goed zou
maken en zou ik nog veel beter de bundels kunnen maken op den gewonen prijs,
desnoods met een overdruk op kleiner papier die dan goedkoop kon worden
gegeven. Neen, mij komt het volgende voor jou het meest voordeelige voor. Gij
tracht [...] die bundels te geven door de Wereldbibliotheek [...]. De Wereldbibliotheek
zal m i gaarne dergelijke bundels willen geven (en betaalt gewoonlijk heel goed) en
heeft hij door de massa's abonnees direct het debiet, terwijl ik dat aantal aan den
2
boekhandel geregeld zou moeten aanbieden en lang zooveel niet [zou] verkoopen.’
Veen verwees Couperus naar de Maatschappij ter Verspreiding van Goede en
Goedkoope Lectuur te Amsterdam, meestal kort-

1
2

Louis Couperus en L.J. Veen: Bloemlezing uit hun correspondentie. Ed. H.T.M. van Vliet.
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weg aangeduid met de naam van haar grootste en bekendste serie: de
‘Wereldbibliotheek’. Deze uitgeverij was in 1905 door Lion Simons naar Engels
voorbeeld opgericht. Zij beoogde door de uitgave van goede boeken tegen een lage
prijs een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een groot publiek. De
Wereldbibliotheek werkte met een abonnementenstelsel. De abonnees kregen de
boeken tegen een gereduceerde prijs, terwijl de uitgever bij voorbaat verzekerd was
van een bepaalde afzet.
Couperus had naar zijn zeggen zelf ook wel eens gedacht aan de
Wereldbibliotheek. Maar hij had Veen niet voor het hoofd willen stoten. Bovendien
wist hij niets af van het systeem van de Wereldbibliotheek: ‘Is de Wereldbibliotheek
niet van Simons?? Dien ken ik heel goed, maar juist daarom wilde ik er niet over
schrijven, voór ik alles goed weet. Licht mij eens even in, en geef mij adres op,
3
waaraan ik schrijven kan. Dan zal ik eens zien of dat wat geeft.’ Veen gaf het adres
op van Simons en voegde eraan toe: ‘Het lijkt mij practisch dat hij die bundels geeft,
4
hij kan er meer dan één per jaar geven [...].’
In januari 1911 sloot Couperus een contract met de Maatschappij ter Verspreiding
van Goede en Goedkoope Lectuur voor de uitgave van ‘een bundel Korte Arabesken
5
(schetsen en verhalen)’. De feuilletons en verhalen waren eerder gepubliceerd in
Het vaderland en Groot Nederland. Couperus ontving als honorarium ƒ850,-. De
bundel Korte arabesken verscheen in maart 1911. Tot een geregelde uitgave van
Couperus' feuilletons en korte verhalen door de Wereldbibliotheek kwam het echter
niet. Reeds in februari 1911 constateerde Veen dat de Wereldbibliotheek blijkbaar
ook niet gewonnen was voor Couperus' plan en de bundel ging uitgeven precies
zoals Veen zou hebben gedaan: ‘[...]

3

4
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6

n m tamelijk duur, dus niet zooals je mij schreef dat gij gaarne had.’

Bronnen
Voorzover ons bekend, zijn van de verhalen in Korte arabesken de volgende door
de auteur geautoriseerde bronnen overgeleverd:
A. voorpublikaties in tijdschriften:
‘Bébert le Boucher en André le Pêcheur’. Groot Nederland 8 (1910). Dl. I [juni],
p. 694-714.
‘Romantiesch avontuur’. Groot Nederland 8 (1910). Dl. II [augustus], p. 137-152.
‘De ring en de prins’. Groot Nederland 8 (1910). Dl. II [oktober], p. 361-375.
‘De oude Trofime’. Groot Nederland 8 (1910). Dl. II [oktober], p. 376-387.
‘De man in huis’. Groot Nederland 8 (1910). Dl. II [december], p. 617-626.
‘Het verbeelde leven’ onder de titel ‘Legenden van de Blauwe Kust VIII’. Het
vaderland 12 maart 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
‘Van een millioen, dat Rockfeller zoû kunnen verliezen’ onder de titel ‘Legenden
van de Blauwe Kust IX’. Het vaderland 19 maart 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
‘Over der menschheid kinderlijkheid’ onder de titel ‘Legenden van de Blauwe Kust
X’. Het vaderland 26 maart 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
‘Avond in casino’ onder de titel ‘Legenden van de Blauwe Kust XI’. Het vaderland
2 april 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
‘Boomen van weemoed en smart’ onder de titel ‘Legenden van de Blauwe Kust
XII’. Het vaderland 9 april 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
‘Verzamelingen’ onder de titel ‘Legenden van de Blauwe Kust XIII’. Het vaderland
16 april 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
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‘Tragiesch diner’ onder de titel ‘Legenden van de Blauwe Kust XIV’. Het vaderland
23 april 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
7
‘Morgenwandeling’ onder de titel ‘Legenden van de Blauwe Kust XV’. Het
vaderland 30 april 1910, Eerste Avondblad A, p. 1-2.
‘Wonen in het buitenland’ onder de titel ‘Legenden van de Blauwe Kust XVI’. Het
vaderland 7 mei 1910, Eerste Avondblad A, p. 1-2.
‘Aviatie-week’ onder de titel ‘Legenden van de Blauwe Kust XVII’. Het vaderland
14 mei 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
‘Een vervelende morgen’. Het vaderland 21 mei 1910, Eerste Avondblad A, p.
1-2.
‘Imperia’. Het vaderland 28 mei 1910, Eerste Avondblad A, p. 1-2.
‘Salvatore’. Het vaderland 4 juni 1910, Eerste Avondblad A, p. 1-2.
‘Een interview’. Het vaderland 18 juni 1910, Eerste Avondblad A, p. 1-2.
‘Begeertes naar kleine wijsheden 1 en 11’. Het vaderland 25 juni 1910, Eerste
8
Avondblad A, p. 1; 2 juli 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
‘Onder de olijven’. Het vaderland 9 juli 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
‘De laatste libel’. Het vaderland 16 juli 1910, Eerste Avondblad A, p. 1.
‘“Il mago”’. Het vaderland 23 juli 1910, Eerste Avondblad A, p. 1-2.
‘Weêr eens Imperia’. Het vaderland 6 augustus 1910, Eerste Avondblad A, p. 1-2.
‘Bladen uit mijn dagboek I-III’. Het vaderland 13 augustus 1910, Eerste Avondblad
A, p. 1-2; 20 augustus 1910, Eerste Avondblad A, p. 1-2; 27 augustus 1910, Eerste
Avondblad A, p. 1-2.
B. een uitgave in boekvorm: Louis Couperus: Korte arabesken.

7
8

De titel van dit verhaal luidt in de inhoudsopgave van de eerste druk van Korte arabesken:
‘Morgenwandeling naar Eze’.
Een ‘Verbetering’ bij ‘Begeertes naar kleine wijsheden II’ is afgedrukt onder het feuilleton
‘Onder de olijven’ in Het vaderland van 9 juli 1910.
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9

Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [maart] 1911.
Volgens het contract moest Couperus de kopij van de bundel vóór 1 december
1910 inleveren en vervolgens de drukproeven ‘telkens na ontvangst met bekwamen
spoed [...] corrigeeren en terugzenden.’ Weliswaar is er geen correspondentie tussen
Couperus en de Wereldbibliotheek over de produktie van Korte arabesken
overgeleverd, maar het staat vast dat de tijdschriftpublikaties van de feuilletons en
verhalen als kopij hebben gediend voor de boekuitgave. Een aantal zetfouten komt
zowel in Het vaderland en Groot Nederland als in de boekuitgave voor. Deze fouten
moeten uit de krant en Groot Nederland zijn overgenomen en door Couperus over
het hoofd zijn gezien. Bovendien had Couperus de gewoonte de nummers van Het
vaderland zorgvuldig te bewaren en ze bij bundeling van de feuilletons als kopij
10
naar de uitgever te sturen.
Couperus heeft zelf de proeven van de boekuitgave gecorrigeerd, want de volgorde
van de verhalen, de toegevoegde titels en de talrijke wijzigingen in de tekst van de
bundel ten opzichte van de tijdschriftversies kunnen onmogelijk aan de zetter of de
corrector van de drukkerij (of van de uitgeverij) worden toegeschreven. Couperus
had trouwens de gewoonte de proeven van de voorpublikaties en van de eerste
druk van zijn boeken zelf te corrigeren. Er zijn geen aanwijzingen dat hij voor de
eerste druk van Korte arabesken van deze gewoonte is afgeweken.
Er zijn van de eerste druk van Korte arabesken twee (titel)uitgaven verschenen
die alleen verschillen in voorwerk en papier. Volgens het contract was de oplage
4500 exemplaren: 3000 exempla-

9

10

In de tweede druk van de bundel die na de dood van Couperus is verschenen, is een woord
vooraf van Simons opgenomen onder de titel ‘Ter herinnering; Bij het verschijnen van den
herdruk der “Korte arabesken”’. Simons geeft hierin een korte karakteristiek van de auteur
Couperus, maar hij gaat niet in op het ontstaan van de bundel Korte arabesken.
Vgl. Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus. Utrecht/Antwerpen,
1987. p. 25-26.
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ren in de serie Nederlandsche Bibliotheek en 1500 exemplaren in de serie Nieuwe
11
Romans. De eerstgenoemde exemplaren zijn gedrukt op enigszins ruw, goedkoop
papier. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan het getekende voorwerk dat voor
boeken in de serie Nederlandsche Bibliotheek werd gebruikt. Het jaar van verschijnen
ontbreekt. De andere exemplaren zijn gedrukt op gladder papier. In het impressum
is het jaartal 1911 vermeld.
Voorzover we hebben kunnen nagaan, zijn er geen tekstuele verschillen tussen
de exemplaren van de twee uitgaven van de eerste druk. Alleen is tijdens het drukken
12
op drie plaatsen een perscorruptie ontstaan.

Tekstkeuze
Voor deze uitgave van Korte arabesken is de eerste en enige tijdens Couperus'
leven verschenen druk als basistekst gekozen: hij vertegenwoordigt de laatste door
de auteur actief geautoriseerde versie. Couperus heeft de kopij ervan geleverd en
de proeven ervan zelf gecorrigeerd. Voor de tekstsamenstelling is gebruik gemaakt
van het exemplaar van de eerste druk dat zich bevindt in het Nederlands Letterkundig
13
Museum en Documentatiecentrum te Den Haag.

11

12

13

Verder had de uitgever het recht afhankelijk van de vraag binnen vier weken na de verschijning
van de eerste druk nog eens 1000 exemplaren bij te drukken. Bovendien is in het contract
de bijzondere bepaling opgenomen: ‘Vijf jaar na de eerste uitgaaf of zooveel vroeger als de
beide partijen mochten overeenkomen, zal de uitgeefster het recht hebben te continueeren
in de gewone uitgaaf der Nederl. Bibliotheek in vijf nummers en zal de auteur alsdan genieten
een tantième van 20 cts p. verkocht exemplaar.’ Korte arabesken verscheen als nummer
CIV-CVIII van de Nederlandsche Bibliotheek. De tweede druk van de bundel uit 1923 heeft op
de titelpagina de vermelding ‘6e duizendtal’.
In r. 17 van p. 180 [= in deze uitgave r. 13 van p. 126] ontbreekt in sommige exemplaren de
punt achter ‘Mme’. Dit zelfde geldt voor de punt achter ‘tegen’ in r. 30 van p. 280 [= in deze
uitgave r. 30 van p. 194]. Verder is in sommige exemplaren de ‘e’ van ‘de’ in r. 14 van p. 260
[= in deze uitgave r. 26 van p. 180] niet afgedrukt.
Het is een exemplaar van de uitgave in de serie Nieuwe Romans, met een niet originele
bibliotheekband waarop een (latere) omslag van de serie Nederlandsche Bibliotheek is geplakt.

Louis Couperus, Korte arabesken

257

Correcties
In de tekst van deze uitgave zijn, mede op grond van een woord-voor-woord
vergelijking van de tijdschriftversies van de verhalen in Korte arabesken met die
van de eerste druk, de hieronder volgende correcties aangebracht. Na het
paginacijfer en het regelnummer wordt eerst de verbeterde lezing gegeven; na de
‘Duitse komma’ (/) volgt de oorspronkelijke, foutieve lezing. De laatste is voorzien
14
van een asterisk (*) als zij ook in de tijdschriftversie voorkomt.
12,3

Garibaldi/Garbaldi

12,21

Lucien;/Lucien:

13,9-11

kalfs-oestertje.
- Dat weet ik niet, zegt Bebért; maar hij
IS terug.
- En/kalfs-oestertje.
- En

14,4

nieuwsgierig/nieuswgierig

14,31

treedt/keert

18,24

bijouterie-schat/byouterie-schat

19,26

kennissen/kenissen

23,26

Neen!/Neen

14

De inhoudsopgave van Korte arabesken is in deze uitgave voorin geplaatst. Niet overgenomen
zijn de asterisk waarmee de eerste vijf titels in de inhoudsopgave van de eerste druk zijn
gemarkeerd, en de volgende ‘N.B.’ van Couperus onder de laatste titel: ‘De met een *)
geteekende verhalen verschenen in “Groot-Nederland”; de anderen als feuilleton in “Het
Vaderland”.’
De citaten in ‘Begeertes naar kleine wijsheden II’ (p. 195-196) zijn vergeleken met de door
Couperus genoemde bronnen. Bij de beslissing over de vraag of de geconstateerde verschillen
al dan niet het gevolg zijn van een zetfout en dus gecorrigeerd moeten worden, zijn dezelfde
criteria gehanteerd als gelden voor de verschillen tussen de tekst van de tijdschriftpublikaties
en die van de eerste druk van Korte arabesken. Vgl. Algemene verantwoording van de
Volledige Werken Louis Couperus. Utrecht/Antwerpen, 1987. p. 75-85.
De spelling van ‘parocchiaan’ (p. 80,33), ‘Rockfeller’ (p. 94-99), ‘reden’ (in plaats van ‘rede’,
p. 97,26 en p. 185,6), ‘commó’ (in plaats van ‘como’ = Ital. ‘commode’, p. 176,1) en ‘ommelet’
(p. 183,5 en p. 183,9) is niet gecorrigeerd. Deze afwijkingen behoren tot de eigenaardigheden
van Couperus' spelling, zoals invloed van het (gesproken) Italiaans en, meer algemeen, het
spellen volgens de uitspraak van een woord of naam.
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24,34

schouders/schouder

24,35

vriendschapsgebaar/vrienschapsgebaar

25,7

bouillabaisse/bouillabaise

28,29

Leeuw!/Leeuw -!

28,30

blij!/blij -!

34,27

waar!/waar -!

35,3

nieuwsgierig/nieuwgierig

35,30

Een/en

35,32

Santo-Spartaco/Santo Spartaco*

39,16/17

fouilleerde hij mij, en zij
vonden/fouilleerden zij mij, en vonden

39,17

met/en

39,24

geval/gevàl

41,26/27

kunnen halen/halen

42,12

weêr/weer

48,25

verschrikkelijken/verschikkelijken

49,3

bloem/bloei

49,24

geur,/geur

50,7

aandachtig/aadachtig

50,20

vingers,/vingers -,

54,4

zeiden/zeide*

54,11

Atillio/Atillo

56,14

bijoutiers/byoutiers*

58,5

mager?/mager -?

59,3

soirée/soireé

59,28

wendt/wend

60,2

garçon-de-café/garon-de-café

61,4

heb?/heb -?

62,20

Noodlot.../Noodlot -..

65,4

ouden prachtboom,.../ouden,
prachtboom..

66,4

raccommode/raccomode

66,5

raccommode/raccomode

66,5/6

bijoux/byoux

66,6

raccommode/raccomode

66,6/7

raccommode/raccomode
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66,7

raccommode/raccomode

66,10

onomstootelijke/omomstootelijke

66,10

verkondigt/verkondigd

66,18

raccommodel/raccomode!

66,18

raccommode le/raccomode le

67,1

raccommode/raccomode

67,1

bijoux/byoux

67,1/2

antiquités/antiquité's

69,9

Trofime.../Trofime,....

70,7

hiërarchie/hiërachie

70,23

mengseltje/mengelseltje

73,15

vervolgt/vervolgde

74,34

opgerezen./opgerezen,

76,7

Waarom?/Waarom -?*

80,15

è/é

82,27

laten.../laten -..

83,12

Maddalena/Maddelena

83,13

macaroni/maccaroni

90,2

schilderen./schilderen

91,14

bedriegt./bedriegt

92,25

háar/hâar*

94,9

Legende/legende

96,35

ideeën/ideëen

98,22

waard';/waard; (waard...' V)

101,19

zomermodes...)/zomermodes....).

104,3

onverschilligheid in,/onverschilligheid, in*

104,30

sérieux/serieux

107,4

Théodore/Theodore

107,11

Théodore/Theodore

108,4

ik.)/ik)

108,8

Théodore/Theodore

108,16

Théodore/Theodore

110,20

naaistertjes,/naaistertjes

110,22/23

gedistingeerd/gedinstingeerd

110,30/31

gedésoeuvreerde/gedésoeuveerde
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112,31

onder in/onder

113,27

neêr gaande/nêer gaande*

115,23

wij/zij (ze V)

117,7/8

waarmeê/waarmêe

117,25

oleae/oleoe*

121,17/18

kennissen/kenissen

123,31

en effigie/en effigie*

124,5

kwijnend/kwijnend,

125,12

onze ‘mannen/‘onze mannen

127,20

b.v./b.v.

128,4/5

overschrijd/overschrijdt*

129,1

heeft./heeft,*

130,11

milieu's)./milieu's.)

137,31

knieën/knieëen

138,2

Gelukkig,/Gelukkig

138,11

kussens.)/kussens).*

142,21

gevalle/gevallen

144,16/17

Petit-Niçois/Petit-Nicois

145,11

Witwe/Wittwe*

151,32

Olieslagers/Olieslager

151,32/33

Blériot/Bleriot*

151,33

de ‘Blériot’/‘de Blériot’*

159,28

geïllustreerde/geïllusteerde*

164,22/23

gegaan.../gegaan - ....

168,21

poëet/poeët

173,29

Ja/‘Ja*

176,16

misschien/misschein

177,3

poetst/poest

177,27

uitgestreken/uitgestreken,

181,7

het geschreven/het gescheven

184,29

zoû/zoù

189,28

ondervindt/ondervind

191,3

waard/waarde*

191,21

overschatten/overschattten

194,25

Den Haag/den Haag
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195,1

Horatii/Horatiï*

195,17

Iuppiter/Juppiter*

195,19

brevi/breve*

195,20

reseces./reseces,

195,20

loquimur,/oquimur

196,2

vindt/vind*

196,7

dagh/dag*

197,21

druivewaas/duivewaas

199,14

groote-wegenheggen/groote
wegenheggen

209,33

hand./hand

212,18

monniken/monnikken

212,33

alleeën/alleëen

214,9

roerlooze/roerloooze

214,9

‘Mago’/‘mago’

216,35/217,1

niettegenstaande/niettegestaande

218,8

behoede/behoedde

219,26

neuriën/neurieën*

221,14

dat/dát

224,33

meê/mêe

225,29

Niçois/Nicois

226,27/28

grijzen-en-witten/grijzen-en witten

227,8

weêr/wêer

227,10

sympathiek/sympatiek

227,12

cypressen-alleeën/cypressen-aleëen*

228,27

roze/rozen

229,7

mlle./mlle..

233,27

- Ik/Ik

233,28

verblijf/verbijf

240,21

een vrees/een

Varianten

Louis Couperus, Korte arabesken

De eerste druk van Korte arabesken vertoont ten opzichte van de tijdschriftpublikaties
van de verhalen de hieronder volgende woordvarianten. Na het paginacijfer en het
regelnummer wordt
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eerst de lezing van de eerste druk gegeven; na het ‘ontstaan-uit-teken’ (<) volgt de
vroegere tijdschriftversie.
8,30

ik een < ik

9,27

het uit < uit

9,30

uitwendig < inwendig

10,12

zware < zware roode

11,17

of zoo < en zoo

12,7

zwart < zwaar

13,22

stortregenen zal < stortregent

13,25

deur < achterdeur

13,32

geen < en geen

16,3

meer. Ze < meer. Ik verdien niets meer.
Ze

18,4

heeft hij < hij heeft

19,13

smart van < smart

19,23

verpletterde < verplettert

21,23

verontrust < ongerust

22,7

het doen < doen

22,29/30

je er tevens meê < je tevens er door

25,23

gewerkt < verwerkt

26,5

borst < borsten

26,10

zoo < alles zoo

27,3

wegen < zijn

27,13/14

ook.
- Vooruit < ook.
Ik kijk, mijn oogen puilen.
- Vooruit

29,7

hem < voor hem

29,20

mij op < mij

29,21

Bébert op < Bébert

31,29

weêrszijde < weêrszijden

31,29

eenvoudige < eenvoudigere

31,34

iedereen. Voor < iedereen. De Villa,
vooral des avonds, rendez-vous voor
iedereen. Voor

32,1

weêrszijde < weêrszijden
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met je < met de
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33,16

kwamen < waren

34,6

dan < nog dan

35,6

áangeeft < het áangeeft

35,35

meê gaan, zeide ik; < meêgaan

36,1

reeds van < van

37,8

deur < poort

37,16

een langen < langen

37,27

een < de

39,15

woedend tot hem, razend, dat < uit de
hoogte tot hem, dat

39,26

of liever < of wilt ge liever

39,34

dusdanige < zoodanige

40,11

waar < waar nog

40,23

morgen < dag

41,13

voetzolen < zolen

41,13

op < op de

42,31

zien < bloot

43,12

achttien < achttien jaar

43,33

een < er eén

43,34

mij een explikatie < een explicatie

44,15

het < dit

44,31

dan < dan de

45,12

aan mijn lot over < over aan mijn lot

45,21

die < de

48,19

eer mij < mij eer

48,20

sleepende < meêsleepende

49,10/11

aangeboden < geboden

49,14

aan < aan den

50,26

intenser < nòg intenser

50,27

Zoo dat < Zóo intens, dat

51,15

ons om < ons

51,29

hij ook < ook hij

52,5

den < een

52,10

duizelend snel < snel duizelend

54,16

hem daarna < daarna hem
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54,23

vertrouwden < vertrouwbaren

54,28/29

kunnen worden aangetroffen < kunnen
getroffen worden

55,5

te Nice < in Nice

55,8

nickel < van nickel

55,31

koetsiers < koetsier

58,20

op een < een

59,20

zie < zie ik

61,32

nooit < ooit

63,13

de prins < prins

63,17

weêr < meer

63,18

gestolen heb < heb gestolen

63,23/24

gestolen kon < kon gestolen

64,3

zomer van < een zomer van

64,7

voor in mijn hof prijken < vóor mijn hof
oprijzen

64,13

en roeping < en zijn roeping

64,16

rozen < dolle rozen

64,24

knip < knijp

64,26/27

maar weêr < weêr

65,5

allen < gauw

65,9

goedigen < jeugdigen

65,13

me, en < me;

65,18/19

pik-zwartje < pik-zwarte

65,19

grijs-witje < grijs-witte

65,27

wanneer < als

66,21

haar ook < haar

66,23/24

moeders < hun moeders

66,24

maat < rythme

67,14/15

vierkante, zwart verniste < vierkante
zware

68,1/2

zorgzaam < zorgvuldig

68,31

grijpt < grijpt dus

68,31

zorgvuldig < zorgzaam

69,5

bloeien < rondom mij bloeien

69,11

deed storten < neerstortte
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of treurig < en treurig
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69,32

die < ze

70,9

nu < dan

70,21

ontbladeren < uitbladeren

70,34

over < op

71,17

mij heen < mij

71,30

dunne, altijd in < anders altijd in

72,35

in lange < met lange

73,26

naar haar appel < in den spiegel

74,7

mijn < het

74,27

na met < met

75,10

zich < even

75,14

hem daar < hem dan

78,6

toch < nu

78,10

herhaalde < hernam

78,30

opslaan < op te slaan

79,6

te vragen < vragen

81,25/26

niets meer < niets

81,31

voor u is < is voor u

81,35

had < deed

82,10

als of < of

82,13

en zij zeide < zij zeide

82,15

van < van 'n

83,4/5

in huis < in

83,22

mij en hij < mij en

83,25

mijn moeder < moeder

83,26

lief heb < liefhad

83,27

en greep < en zij greep

84,4

in de sombere < in sombere

84,26

een < als een

85,18

een < meer dan een

86,12

door < eerst door

86,13

zoo als < zoo

86,17

op < over

86,22

luid < luid uit

87,6

het je < je het
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87,7-9

verteld?
- Neen... zeide ik.
Hij < verteld?
Hij

88,2

Ditmaal < Maar ditmaal

89,12

en ik zoû < ik zoû

89,19

ik < ik hem

91,3

terug < terug te

91,27

rijk < chic

91,34

met mij alleen < alleen met mij

95,23/24

te laten antwoorden < te antwoorden

96,26

ander gelegenheid < ander - mijn oom is
kwik - gelegenheid

96,32

is < zijt

98,1

der < van het millioen der

99,16

tot < als

105,7

amandelboomen, net als <
amandelboomen, die blank en roze
neêrsneeuwden, net als

107,12

goed < heel goed

109,25

ook zoo < zoo ook

110,3

lachen, praten < praten, lachen

112,1

het < dat

112,9

en < en de

112,23

veel lichter < lichter

113,2

beladen < en beladen

113,3

heeft < met

113,35

meer, zoo als in < meer als in

115,6

hij wil < wil

119,26

van een < een

120,11

die < mijn

120,14

gepoogd heb < heb gepoogd

120,22

niet < ook niet

121,14

of < en

122,17

Onze-Lieve-Heer < Onze-Lieve-Heertje

122,31

aanleggen kan < kan aanleggen
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123,7

heeft u < heeft u dan

124,32/33

verzameling < verzamelingen

125,9

ons < ons in

126,8

over mij werd < werd over mij

131,7

snobisme! O < snobisme! O Fransche
artistieke aanstellerij! O

132,11

hare < om hare

132,12

uit te < te

133,7

met de < met

133,24

niet heel < heel

133,28

iets < er iets

134,13

het al < het

134,17

aan < op

135,5

maar < maar eens

136,30

al zoo laat < zoo laat al

136,33

zak < vak

137,11

verbonden hoofd < hoofd verbonden

137,31

is geslagen < geslagen is

141,32

raden < dan raden

144,5

generalizeer... Maar < generalizeer, hoor:
er zijn spilzieke en milde Fransche
mannen en vrouwen. Ik generalizeer.
Maar

145,10

heb de < heb het

149,11

publiek van < publiek, dat publiek van

150,6

zal zijn < zijn zal

151,1

is, zweeft < is, zweeft de libel omhoog,
en zweeft

153,19

spreek < spreek u

154,1

zweeft < zeeft

154,24

van elektriciteit, van assurantie <
elektriciteit, assurantie

155,6

het < het leven

156,14/15

niet ongewaardeerd < ongewaardeerd

156,17

die kille < deze kille

156,19

wandelen? Neen < wandelen? Samen
met mijn verveling? Neen
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156,23/24

naar menschelijke < menschelijke

157,22

wil < het wil

159,30

waar < want

169,3

is zoo ruw... Hij < is zoo ruw, o zoo ruw....
Hij

171,1

moord < misdaad

173,5

en over < en

173,21

voor < om

174,3

zeker < zeer zeker

174,20

zijn meester dan < dan zijn meester

174,29

Signore < de signore

174,33

daarom < juist daarom

175,5

toch < toch wel

175,8

signorino < den signorino

175,12

hém niet < hèm niet meer

175,22

diens < van dien

175,28

mij < mij wel

176,23

àl < wel eens àl

177,28

mij wat < wat

177,31

vest < een vest

177,31

in kleur < in de kleur

178,10

mij < mij dan

178,20

dat de signore niet graag heeft < de
signore heeft niet graag

178,33/34

lezen zal < zal lezen

180,6

had, zeide < had, en ik bekende
doodmoê te zijn, zeide

185,6

ook < ook wel

185,14

me het < het me

188,11

maar < en

189,11

te dartel < dartel

189,19/20

kunnen maken van ons leven < kunnen
van ons leven maken

192,7

zijn, en dat < zijn, dat

192,22

en zuster, < of zuster,

192,24

gij < u
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194,6

zoo vreeslijk < vreeslijk

194,18

je < ik

196,28

dag, neem < dag, en genièt dan van den
dag, neem

197,28

wij allen < wij

199,18

zoo een < zoo

205,21

bergstroom. De < bergstroom en de

206,17

eens < in eens

207,26

slanke < lange

208,13

als < net

209,2

Er < En

209,18

dat < dit

209,23

vingers strekken < hand strekt

210,15

den zonnestraal ook < ook den
zonnestraal

211,5

aan geeft < heeft

211,24

genomen worden < worden genomen

212,3

op < op de

212,15

onder < bij

213,24

daar < er

214,24

antwoordde hij en zeide < antwoordde
en zeide hij

214,31

ware, en < ware,

215,35

wat < als

216,12

was < werd

216,18

stond < ook stond

216,29

ik < en ik

217,4

antwoordde < zeide

217,10

hecht je < je hècht

217,34

zong < hij zong

218,4

landlooper, een < landlooper en een

221,31

te maken < maken

222,7

dwingt me < dwingt

223,27

je in den tuin ziet < ik in den tuin zie

224,3

vreeslijk! Hoe < vreeslijk! Hoe diep, hoe
èng, hoe vreeslijk! Hoe
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het héel mal van je < je héel mal

225,20

zes mannen hebben < hebben zes
mannen
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225,32

twee < beide

226,11

weêr < al weêr

226,12

weêr < nu weêr

228,23

heerlijk en ruim < heerlijk ruim

228,26

ik heb den tuin nooit zòo < zóo heb ik
den túin nóoit

231,8

groote < de groote

231,19

en < of

231,27

weêr hier < hier weêr

231,30

die < dat

232,1

nooit < toch nooit

232,29

echter niet < niet

233,26

Sesto < FLORENCE

233,27

zegt < zegt mij

235,1

oud < verweekt, oud

235,10

in de < van de

235,16

opgemaakt < zijn opgemaakt

236,20

en waar < waar tusschen

237,5

treden < trede

237,19/20

wij allen < wij het allen

237,33

in < van

238,3

tastbaar < kostbaar

238,4

leven, dat < leven: deel van het gewone
leven, dat

238,25

ziet, en al niet hoort < ziet en niet hoort

239,3

fel < stil

239,16

zij < en zij

239,19

heel < heel erg

239,23

de vogels < vogels

239,23/24

de krekels < krekels

242,9

het < dat

242,17

op de < op

243,16

haar heen < haar

245,3

was het < was het het

245,25

harer < van hare
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Afbrekingstekens
In deze uitgave van Korte arabesken moeten de volgende afbrekingstekens als een
koppelteken gelezen worden:
48,9

natuurlijk-

53,24

familie-

56,12

Grand-

57,1

Grand-

57,7

Hunt-

57,22

Gros-

57,24

Gros-

57,32

Petit-

58,17

Gros-

64,23

magnolia-

65,18

pik-

71,32

ge-

77,8

Renaissance-

116,19

citroenboom-

122,10

Lieve-

144,14

franc-

144,16

Petit-

159,15

gala-

163,2

de-

163,31

Nischnji-

168,25

faits-

170,22

chauffage-

173,32

zwart-

182,5

roman-

191,9

lente-

195,2

Duitsche-

201,23

zee-

226,27

en-

* Voor de bibliografische gegevens werd onder meer gebruik gemaakt van het
Bibliografisch Repertorium Louis Couperus, een door ZWO gesubsidieerd project,
onder redactie van G. Borgers, E. Braches, K. Reijnders, uitgevoerd door Marijke
Stapert-Eggen.
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