Verzameld werk 3. Verhalen
Cola Debrot
verzorgd door Pierre H. Dubois

bron
Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen (ed. Pierre H. Dubois). Meulenhoff, Amsterdam 1986
Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/debr003verz04_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

2

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

7

De mapen
Voor Estelle Reed

I. Habent sua fata nomina
Mapen heten de revolutionairen die in de nazomer van het jaar 1947 een einde maken
aan het bewind der bolsjewiki, maar Maap is ook de naam waarmee een zekere
kruising tusen m(ens) en aap wordt aangeduid, die allicht nooit tot stand kwam, maar
voor welker totstandkoming een even rusteloos als nutteloos laboratorium in Moskou
alle pogingen in het werk stelde.
De overwegingen van de nerveuze jonge dokter Jean-Jacques de Brie Crozme, die
het eerst het idee van de kruising Maap opperde, laten zich niet vrijpleiten van
simplisme. Simplisme in het biologische, simplisme ook in het sociale van de opzet.
Niet zonder emfase meende de dokter, dat het alleen aan de aperte botheid van
enige primitieve naturen (of noem ze, voegde hij eraan toe, ongedifferentieerde
helden die niet het minste of geringste begrip hebben van de psychologische
wetmatigheden waaraan de mens evenzeer gebonden is als aan de wetten van fysica
of mechanica), dat het dus alleen aan deze apert-botte of ongedifferentieerde heren
te wijten was, dat vrij algemeen nog steeds de opvatting werd gehuldigd dat het
sociale vraagstuk der gelijkheid of ongelijkheid langs de weg van de klassenstrijd
zoude zijn op te lossen. Divagerend over het onderwerp verklaarde hij nog dat
aanhangers van utopistische stelsels, als communisme of anarchisme, voortdurend
hun aandacht hielden gevestigd op niet ter zake doende verschillen, met over het
hoofd zien van de gemeenschappelijke grondfout: verwaarlozing van de
psychologische wetmatigheid.
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Niettemin spoorde hij de Russische regering aan zich niet te laten ontmoedigen door
het falen van het eerste experiment. Niet versagen, maar integendeel het eerste
experiment overtreffen door een tweede, groter en meer afdoende, en waarvoor dokter
De Brie Crozme de bouwstoffen zou leveren.
Brie Crozmes prestige berustte grotendeels op de geërgerde, hoogst ongeduldige
wijze waarmee hij zich van alle, soms zelfs zeer ernstige tegenwerpingen afmaakte:
zijn gezicht vertrok zich tot een grijns, met een schok van de ellebogen stiet hij alle
bezwaren van zich af. Dit maakte de indruk van iemand die zoal niet deskundig, dan
toch doelbewust zou optreden. De historische fataliteit had het nu eenmaal zo beschikt;
doelbewustheid was het enige waarom de sovjet in haar stagnatiestadium vroeg.
De leden van de Commissie Tot Aanhoren Van Egocentrische Vreemdelingen
(meer bekend als de CTAVEV) wilde dan ook nog gaarne de rest van de fraaie
redenering slikken: dokter Brie Crozme zou het vraagstuk langs experimenteel
biologische weg oplossen. Daarvoor was evenwel conditio sine qua non een modern
geoutilleerd laboratorium, en een belangrijke subsidie. De dokter vond dat het verder
geen zin had zich tegenover leken uit te laten over de technische kant van de zaak
en volstond er dus mee te verklaren, dat hij alle redenen had aan te nemen dat hij
een kruising tussen mens en aap zou kunnen tot stand brengen. Nog meer: hij had
ook goede redenen om aan te nemen dat het in zijn macht zou zijn de kruising te
reguleren, dus naar believen te bepalen in welke eigenschappen de kruising meer de
mens, in welke zij meer de aap na zou staan. Dit laatste punt was het dat hij van
overwegend belang beschouwde. Dit punt immers was het dat het biologische
experiment verhief tot een sociaal experiment van wijder en ingrijpender strekking
dan alle daaraan voorafgegane vijfjarige plannen. De bedoeling van de dokter was
een kruising in het leven te roepen die fysiek de meeste gelijkenis zou vertonen met
de mens (homo sapiens) - wel zou hij, volgens de berekeningen, een spierkracht
bezitten 3,2 maal zo
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groot - maar in psychische gesteldheid de aap (simia) het naast zou staan.
Het belang hiervan zag de dokter daarin, dat men deze wezens slavenarbeid zou
kunnen doen verrichten, waarvoor hun fysiek volkomen berekend was, zonder dat
zij nochtans door hun psychische hoedanigheden aanleiding zouden geven tot
wroeging en andere religieuze gekunsteldheden waartoe de mens, zoals de lijdensweg
der historie aantoonde, maar al te makkelijk overhelde. Met enige boutades over de
naam Maap, de eenvoudige woordcombinatie van mens en aap, die hij gaarne voor
een betere wilde prijsgeven, en over de vrijheid waarin de anderen zouden leven,
daar immers Brie Crozme slavendienst op ethische grondslag invoerde, besloot hij
zijn korte maar alleszins veelzeggende verhandeling.
De leden van de CTAVEV wisten allicht niet of zij lachen dan wel huilen moesten
en keken dus maar als de boer met kiespijn. Inderdaad waren de meesten boeren,
terwijl de niet-boeren gevoeglijk samenklonterden tot de groep der kleine luyden.
Deze kleine luyden of boeren deden nu het enige wat zij in deze situatie nog konden
doen: op hun korte stijve nekken draaiden ze de waterhoofden naar de enige in hun
midden die bekend stond als intellectueel. Naar de reeds oudere Godoroff. Dewelke
eerst nadenkend naar de grond keek, daarop zijn keel schraapte en ten slotte, met de
ogen naar het plafond gericht als volgde hij daar een mug of een ander insekt, in
beleefde termen zijn kritiek leverde: Ik ontsla mijzelf van inleidende frases, ik wil
enkel dokter De Brie Crozme danken voor het feit dat hij, als niet-expert op dit gebied,
toch aandacht heeft willen besteden aan wat ons allen zeer na aan het hart ligt. Ik
veroorloof mij het volgende aan te merken. Bezit van levende of dode voorwerpen
die de mens ontheffen van spierarbeid, heeft nooit ofte nimmer communisme gebracht.
Ik wijs op de slaven. Ik wijs op de machines. Met deze voorbeelden voor ogen is er
niets dat mij absoluut verzekert dat de Maap van dokter De Brie Crozme niet evenzeer
voorwerp van particulier eigendom kan worden. Ik wil echter deze kritiek niet te
strikt laten gelden. Wij leven in een land waar het com-
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munisme reeds theoretisch aanvaard wordt, maar waar de noodzakelijkheid van
mensenarbeid noodwendig zekere ongelijkheid brengt. In de finesses ben ik het
waarschijnlijk niet eens met dokter De Brie Crozme, daar staan onze meningen
misschien zelfs lijnrecht tegenover elkaar; ik bedoel over psychologie enzovoort.
Maar toch zou ik het experiment niet durven ontraden. In een communistisch land
als het onze zou de slaaf als Maap mogelijk toch het ware communisme brengen.
Deze woorden, achteloos uitgesproken met de blik naar een althans voor anderen
niet zichtbare mug, legden de grondslag voor het succes van Brie Crozme, dat
culmineerde in de bouw van het Mapenlaboratorium en de aankomst in Moskou tot groot plezier van de Moskouse jeugd - van apen in alle sortering, zowel naar
leeftijd als naar soort.
Hiermede was deze affaire dus eigenlijk afgedaan. En misschien was het ook enkel
maar de nervositeit van de dokter, zijn lege doch hooghartige blik, zijn lange gestalte
met de houterige bewegingen, die de boeren of kleine luyden een onveilig gevoel
deden behouden: een gevoel van onzekerheid, een gevoel dat de ware beweegredenen
van de dokter, waarom hij zijn land verlaten had om Rusland van dienst te zijn, in
het duister gehuld bleven en dat deze vreemdeling eens onrust of zelfs onheil zou
verwekken.
De beweegredenen van Godoroff, waren die eigenlijk niet in nog groter duisternis
gehuld? Onder het mom van tegenwerpingen had hij eigenlijk voor een gehoor van
niet-getrainden de meest voor de hand liggende maar ook streng geldende
tegenwerpingen, hoe vaag ook, ontzenuwd, teneinde vrij baan te maken voor Bie
Crozmes experiment.
Misschien uit louter wanhoop, misschien uit kinderlijk plezier, placht hij zich
weleens in een kunstnevel van intellectuele terminologie te hullen tegenover zijn
boeren en kleine luyden, broeders in het geloof. Experiment - had hij gezucht op de
dag dat de apen (het waren natuurlijk apinnen) naar het Mapenlaboratorium werden
gesleept - experiment... Ik behoor misschien tot een generatie die gelooft in het
experiment zoals,
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naar men zegt, sommige dichters geloven in de poëzie. In de poésie pure. Mogelijk
geloof ik in het expériment pur. Ik weet niet wat er uit het een of ander komen kan.
En niemand weet het. Niets is dwaas. Niets is onmogelijk. Dezelfde oorzaken hebben
slechts gedeeltelijk dezelfde gevolgen. Laatst hoorde ik debatteren over de vierde
dimensie - In de radio. - Misschien is het dat. Ik hoop dat Rusland op zeker ogenblik
mag barsten van experimenten. Beter nog: heropstaan. Deze woorden had hij in ieder
geval niet tot Brie Crozme gesproken, ofschoon Brie Crozme de enige was die de
bedoeling had kunnen raden en ofschoon Godoroff op zijn beurt de enige was die
regelmatig Brie Crozme opzocht temidden van zijn kooien met antropoïde apen en
in zijn kamers met de pillendraaiersatmosfeer van uitzonderlijke chemische geuren
en rijen wijdmondse flessen, maar ook met de slordigheid van overal rondfladderende
paperassen, overal rondslingerende meer of minder spitse messen.
Bij Brie Crozme legde Godoroff alle eigenaardigheden af die hem kenmerkten bij
de boeren en kleine luyden: het achteloze spreken, de kunstnevel, de intellectualiteit.
Iets zeer eenvoudigs en menselijks had hij dan. Blijkbaar was er hier iets bijzonders
in het spel. Brie Crozme gedroeg zich aanvankelijk wantrouwend; de aanwezigheid
van Godoroff deed hem vaker de wenkbrauwen fronsen en met de ellebogen afwijzend
van zich afschudden, maar weldra was hij gekalmeerd door de rust die van Godoroff
uitging en die als het ware uitnodigde honderd-uit te praten.
Godoroff was niet van al deze uitgebreide verhalen evenzeer gediend. Bovenal
scheen hij weinig gediend van de verzekeringen die Brie Crozme hem ambtshalve,
soms zelfs met een charlataneske grinnik, gaf, dat het bestaan van de Maap het sociale
vraagstuk zou oplossen, eenmaal aan zijn grinnik zelfs de opmerking toevoegend
dat in Rome de auguren veelbetekenend glimlachten wanneer zij elkaar ontmoetten.
De sceptische glimlach van de deskundige vertoonde bij Godoroff na dergelijke
opmerkingen over Romeinse auguren een trek van hoogstpersoonlijke onzekerheid,
die ook alweer iets ver-
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lorens, iets smartelijks had; Godoroff bloosde bijna... Destemeer scheen hij op te
hebben met uitweidingen over de doodgewone erwtjes waarmee de augustijner
monnik Mendel zijn belangrijke ontdekkingen had gedaan of over al de dieren geslacht
op het laboratorium van Pasteur of over de experimenten op levende mensen op
Cuba. Doch er was ook iets dat Godoroff niet alleen vermaakte maar dat hem op
raadselachtige wijze sterk belang inboezemde. Deze man had om een of andere
ondoorgrondelijke reden een vaderlijke sympathie opgevat voor de dertigjarige dokter
uit het Verre Westen. Bepaald wilde hij details weten uit het persoonlijke leven van
de vreemdeling, maar nadat Brie Crozme op zekere dag van zich afgesnauwd had:
Ach, wat wilt u toch eigenlijk weten? U moet er maar mee volstaan dat ik geboren
ben te Angoulême in het jaar 1907..., en ook Godoroff een paar dagen later evenzeer
van zich afgesnauwd had: Ach, wat praat u over oplossen van sociale vraagstukken
door middel van schandelijk dure apen, weer zo'n doktersdomheid..., consolideerde
zich hun verhouding. Godoroff drong niet langer aan op intimiteiten doch spitste zijn
oren en keek des te beter uit zijn ogen wanneer het toeval of een snel afgeratelde
telefonische afspraak hem in gezelschap bracht van de ander. Brie Crozme op zijn
beurt maakte geen augurale opmerkingen, het sociale vraagstuk zorgvuldig
vermijdend, als compensatie voor deze zelfdwang evenwel verhalen over beroemde
proefnemingen des te onsamenhangender afwisselend met pessimistischnerveuze
uitlatingen over het mensdom en het menselijk bestaan.
Niets was er dus door de komst van Brie Crozme veranderd in het uitgestrekte
gebied der sovjets. Godoroff lachte wat meer dan voorheen, toen hij alleen met boeren
met kiespijn zich moest onderhouden, en Brie Crozme verheugde zich op zijn manier
in het bezit van een eigen laboratorium.
Tot zover de overwegingen en gedragingen van degenen die betrokken waren bij
de Maap als kruising tussen mens en aap. Wij moeten nu een opheldering zoeken
voor de naam van de revolutionairen, daar wij ons allicht niet zonder verwondering
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afvragen waarom zij zich eveneens Mapen noemden. Dat zij revolutionairen zijn is
iets waar wij ons minder over verwonderen, het is hoogst begrijpelijk. Op het moment
dat bepaalde problemen ofwel onopgelost moeten blijven of slechts door ontaarding
zijn op te lossen, krijgen de temperamenten die naar het revolutionaire neigen the
chance of their lifetime. De problemen blijven immers niet onopgelost, automatisch
schakelt zich de ontaarding in; spookachtige vreemdelingen bieden hun diensten aan;
de eigen heersers zijn boeren met kiespijn, wat in de sovjets zoveel is als het
Watteau-stadium der decadentie; de enige die nog juiste tegenwerpingen zou kunnen
maken, interesseert zich allang minder voor kwesties van politiek, geheel in beslag
als hij genomen wordt door belangstellingen voor de exquise psychologie van een
vreemdeling, voor de slechts met de zenuwen aan te voelen ongewisheid van de
vierde dimensie, voor de te waarderen scherpzinnigheid van de bovendien soms nog
levensgevaarlijke experimenten. De ontaarding baart de revolutionairen niettemin
meer moeilijkheden dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Ontaarding, wat
een mengeling van engelachtige bedoelingen met boosaardige inkleding en
boosaardige bedoelingen met engelachtige inkleding houdt dat woord niet in! Nu
staat het voor de revolutionair evenwel vast dat hij alles van de vorigen moet
interpreteren als: boosaardige bedoeling met boosaardige inkleding...
Met name leverde de kwestie van de Mapen grote moeilijkheden. Wanneer men
deze rare snuiters Godoroff en Brie Crozme op hun woord moest geloven, dan was
de bedoeling hoogst engelachtig: met dit experiment wilden zij de arbeidende klasse
doen delen in de voorrechten van de heersenden. Een fraai experiment overigens,
waarover de revolutionaire kopstukken zich tranen lachten. Niet alleen de goede
bedoeling, ook de enigszins ingewikkelde, voor arbeiders niet direct verstaanbare
bizarrerie van het geval, was oorzaak dat de revolutionaire kopstukken de kwestie
van Godoroff en Brie Crozme aanvankelijk maar onaangeroerd lieten. Godoroff was
intussen op non-actief, het was een gezette kleine oude
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man geworden, goedig, soezend, om allerlei niemendalletjes lachend; een zekere
zelfironie, die door de Westeuropese burgerijen uit kinderachtigheid maar al te vaak
voor genialiteit wordt aangezien, was toch nog zijn enige aanwinst. Brie Crozme had
evenmin kunnen ontkomen aan de knakkende krachten des levens, wat zich
voornamelijk uitte in de verdwaasde en overwaasde blik waarmede hij soms voor
zich uitstaarde: zijn ogen waren dan bijna die van een dromerig kind en alleen het
smeken daarin had iets ouwelijks, iets door en door au courant van de afgrijselijkste
affaires. De verhouding, vroeger tussen hen geconsolideerd, was eveneens
uiteengevallen, doordat Godoroff zich niet zonder zelfironie de meest rake, doch ook
de meest ongepaste opmerkingen over het sociale vraagstuk liet welgevallen van de
zijde van Brie Crozme, die te enen male het vermogen kwijt was zich enige dwang
op te leggen.
Zo stonden de zaken. Plotseling doen evenwel de revolutionaire kopstukken in
een van hun lachbuien over de idiotie van een regering, die zelfs de onzin van Brie
Crozme au sérieux kon nemen, de grote vondst: de revolutionairen zullen zichzelf
voortaan Mapen noemen. De reden? Zeer eenvoudig. Een goed uitgebuit
minderwaardigheidscomplex, redeneren deze goed onderlegde revolutionairen die
blijkbaar ook al een classicus als Freud gelezen hebben, verdubbelt direct al de kans
op slagen van een revolutie. De geuzen in de Nederlanden hebben het begrepen; de
heren hebben ook al de geschiedenis in hun zak. Er zullen er natuurlijk nog wel meer
zijn die het begrepen hebben. In ieder geval begrijpen het ook de revolutionairen van
1947: zij noemen zichzelf Mapen. Daarvoor moet de geschiedenis van de Mapen
allicht voor het goede doel omgewerkt worden tot een: boosaardige bedoeling met
een boosaardige inkleding. Maar dat juist is het wat de grootste pret oplevert voor
de redactie van het revolutionaire dagblad De Forse Maap. Eerste jaargang. Eerste
nummer. Bulderend van het lachen stellen de revolutionaire kopstukken het
hoofdartikel samen waarin zij de arbeiders efkens een blik gunnen op de grenzeloze
minachting die de heersers voor
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hen koesteren en waarin zij het besluit nemen zich voortaan met trots Mapen te
noemen.
Heerlijke toekomst der arbeiders volgens het recept der regering: wij zijn de
Mapen.
...ongelooflijk is het cynisme dat uit deze woorden spreekt. Men stelle zich voor:
een officieel staatsstuk waarin de regering volkomen argeloos belooft alle pogingen
in het werk te zullen stellen om de arbeidende klasse in een toestand te brengen
waarin ‘de arbeiders fysiek de meeste gelijkenis zullen vertonen met de mens (homo
sapiens), psychisch evenwel met de aap (simia), zodat zij fysiek de arbeid van de
mens zullen kunnen blijven verrichten zonder nochtans aanleiding tot wroeging te
geven aan de heersende klasse.’ Voorwaar, geen halfslachtige Herrenmoral! Wij
wijzen nog op de kindse grappigheid van de Latijnse woorden tussen haken. En
vragen ons vervolgens af welke middelen, die natuurlijk niet anders te karakteriseren
zijn dan door-en-door ploertig, de regering tot dit doel, dit afstompingssysteem zal
aanwenden...
Niet om niets heten wij voortaan Mapen. Het zij voor ons een aansporing temeer
ons te verlossen uit de klauwen van individuen die met ons zeker het goede niet voor
hebben, om het in alle kalmte maar eens zacht uit te drukken. Wij hopen dat de
arbeiders weten wat het zeggen wil wanneer dergelijke individuen met hen ‘het goede
niet voor hebben’. Wij zijn dus de Mapen...
Te wapen Mapen
Te wapen
Blijf niet slapen en gapen
Maar schiet ze in hun raap en...
Te wapen Mapen
Te wapen!!

2. Petroff en Godoroff
Dit geschrift is niet gewijd aan de overwinnaars. Wij wijden het aan de overwonnenen.
Wij konden de woorden niet ver-
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geten van de gladiatoren: Morituri te salutant, ave Caesar. Stof zijt gij, tot stof zult
gij wederkeren. Wij hebben meer met de gladiatoren op dan met Caesar. Wij herhalen
de woorden van de poëet Catullus: Of gij een blanke zijt danwel een neger, Caesar,
het gaat mij niet aan. Wij zamelen hier de laatste botten bijeen van een luttel aantal
ancien régime-individuen, wij schoffelen het boeltje bij elkaar, wij maken er een
grafje van, wij hopen dat daar mettertijd een linde, een olm of een cipres zal groeien
en heerlijk ruisen... Wij zijn gevoelig, op het gevoelerige af.
Vooralsnog: de harde feiten. De Mapen behalen de overwinning; hoe kan het ook
anders als men zelfs op ‘raap’ kan rijmen? De heren vieren feest, aan een stuk door,
waarbij het vallen van eens machtige hoofden een belangrijke rol speelt. Op bepaalde
uren kan men op het Rode Plein hoofdeloze rompen zien verbloeden uit bloedrode
stompjes hals.
Het beste bewaart men voor het laatst, wanneer men zichzelf tenminste in de eerste
woede van het ogenblik niet de kans van het beste-voor-het-laatst ontnomen heeft.
Dat is natuurlijk ook ditmaal gebeurd: ze mosten d'raan, verschillende
hoogwaardigheidsbekleders! Maar anderen, die zich voorlopig wisten schuil te
houden, maken het gevalletje weer goed. De appetijt voor het beste-voor-het-laatst
kan bevredigd worden.
Blote formaliteit is het, die de appetijt moet versterken, wanneer de Mapen
verklaren dat op het eerstvolgende Congres Aller Mapen zal beslist worden over het
leven der leden en aanhangers der vorige regering die zich nog schuil houden. De
schuilplaatsen zijn door spionnen reeds bekend en het vonnis is reeds onherroepelijk
geveld. Wij laten de overwinnende Mapen hun bacchanalen vieren. Wij keren tot
onze overwonnenen, van het ene huis naar het andere opgejaagden, terug. Tijdens
het luidruchtig Congres aller Mapen zal de samenloop der omstandigheden een groep
zeer heterogene elementen bijeenbrengen in een zaal van het gebouw van de
voormalige GPOE, alwaar tenslotte voor de laatste akte (de definitieve afslachting)
aanwezig zullen zijn: ten eerste een voormalig lid
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van de GPOE; verder nog een luiaard die in zijn jeugd komsomol was; de volgens
zijn zeggen te Angoulême geboren Jean-Jacques de Brie Crozme; de jeugdige
secretaris van Godoroff en ook de oude Godoroff zelf. Het GPOE-lid liet hun heimelijk
weten dat zij hier voorlopig in veiligheid zouden zijn... Voorlopig: een groot uur,
misschien nog maar een klein uur lang... Tot het Congres aller Mapen voorgoed zal
beslist hebben over hun leven.
Met het zwaard van de Mapen boven het hoofd zullen zij deze laatste ogenblikken
doorbrengen. De minuutstrepen van de klok tellen als de deelstrepen van het
nauwkeurig maatglas; ieder streepje verbeeldt een van de weinige druppels leven
die nog worden toegekend. Bovendien is de omgeving niet bemoedigend, zij is
ouderwets en saai. De zaal dateert uit de tijd van versoberde interieur-architectuur
met stalen meubelen. De vloer, en de wanorde die er heerst, vertoont de sporen van
de nalatigheid van de werkvrouw die, reeds voor een week, van het revolutionair
enthousiasme gebruik maakte om zonder kennisgeving weg te blijven. De druipende
dweil, die er nu uitziet als een grote gepetrificeerde spons, en de emmer met goor
water liet zij achter op een met zaagsel overstrooide vloer, waarop hier en daar de
afdruksels van de voetzolen nog te zien zijn, telkens met de vijf ronde teenafdruksels
die regelmatig in grootte afnemen als de wichten van een sterk met kinderen
gezegende familie. De interieur-architect die dit interieur schiep, zou zich dood
geërgerd hebben aan zoveel verwaarlozing van zijn geesteskind; een dergelijke
sloddervosserij kan zelfs een versoberde en gestaalde interieur-architectuur met geen
mogelijkheid goed maken. De wanden blijven intussen duidelijke vlakken, want
volgens de veelgeprezen esthetiek uit die lang vervlogen tijd moesten wanden, die
nu eenmaal vlakken zijn, ook duidelijk vlakken blijven. Dat belette natuurlijk niet
dat een cirkelrond venstertje werd aangebracht om het vlak te breken, want esthetische
opbouw is nu eenmaal niet zonder esthetische afbraak denkbaar, doch, beantwoordend
aan het principe van de wiskundige versobering, werd het cirkelrond venstertje
aangebracht op het kruis-
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punt van twee onzichtbare maar daarom nog niet afwezige coördinaten. Per ongeluk
herinnert het ding aan een patrijspoort, maar een erdoorheen gesmeten voorwerp
wordt niet geruisloos opgenomen in de deining van een willekeurige zee, maar kletst
eenzaam neer op een rottende binnenplaats of veroorzaakt consternatie in het
aangrenzende vertrek. De beroemde architect bouwde het vertrek niet met het oog
op krankzinnigen die cirkelronde openingen niet met rust kunnen laten en erdoorheen
smijten. Leden van de rechterlijke macht en van de geheime politieke politie mochten
geacht worden bij hun verstand te zijn, ja zelfs evenzeer aan het verstand verslaafd
te zijn als beroemde architecten aan de charmes van statistiek en grafische
voorstelling. De produktie van suiker in Indo-China: een lat 0,6 meter hoog; van
rijst: een lat 0,35 meter; van sago: een andere lat; van weer iets anders: weer een
andere lat. Maar er bestaan nog andere charmes dan die van latten die domweg
rechtovereind staan. De toeneming van de bevolking in Nieuw-Guinea: niet een lat
ditmaal, maar een curve. Er bestaan grillige curven, hyperbolische. Er bestaan ook
meer sobere: in rechte lijn maar schuins opstijgend of afdalend. Wanden zijn duidelijk
vlak en onbeschreven blank als onbeschreven statistisch papier, niets is zo aanlokkelijk
als om er een curve overheen te trekken. De curve is een stalen trap die leidt naar
een platform waar de bek van een luidspreker wijdopen staat.
Van het vijftal, dat naar alle waarschijnlijkheid in deze statistische omgeving zijn
einde zal vinden, zijn reeds drie aanwezig. Het wachten is nog slechts op Brie Crozme
en de secretaris van Godoroff. Dan zal de dood zich te goed kunnen doen. Niet in
de sjofele vorm van skelet met zeis en zandloper zal hij verschijnen. Neen, in de
vorm van beschonken jongelieden die hun kracht willen beproeven aan de wankele
pilaren van een vorige maatschappij.
Een pilaar was de ex-komsomol niet bepaald. Hij huilde met de wolven in het bos
en ook dat niet zonder een zekere stompzinnige afwezigheid: hij schreeuwde Leve...,
maar in werkelijkheid dacht hij aan het huisje aan het slootje met de
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zeven kippetjes. Nu is het uit met Leve (onverschillig wie dan ook). Nu is het uit
met het huisje. Nu is het uit met de zeven vrouwelijke hoenderen. De vroegere
komsomol zit nu vormeloos, als een zoutzak, op de onderste trede van de stalen trap;
met de vlakke handpalm strijkt hij over de haren, onnodig eigenlijk, want deze sluike
geelgrijze haren zullen altijd vlak blijven liggen, in eendere richting vanaf de grote
duidelijke kruin (formaat: kleinste maat tonsuur) naar de periferie verlopend als ter
illustratie van het feit dat haren in een bepaalde richting zijn ingeplant, wat een
belachelijke, suffe indruk maakt; zonder het hoofd al te zeer te bewegen richt hij de
ogen sloom bewegelijk en vochtig als van een hond, nu eens naar de luidspreker,
dan weer naar de twee andere gedoemden die op fluisterende toon zich met elkaar
onderhouden.
De ex-komsomol begrijpt weinig. Nu begrijpt hij ook al niet waarom de twee
anderen erom verzochten de radio af te zetten, die de Mapen waarschijnlijk uit
nonchalance niet hebben afgesneden en die de ex-komsomol nu toch trouw alle
besluiten van het Congres aller Mapen verklapt. Met vragende ogen kijkt hij weer
eens de twee anderen aan, maar die schijnen hem nauwelijks op te merken en die
zijn voor hem in ieder geval volkomen onbegrijpelijk...
Godoroff is dus een van deze twee anderen. Hij mummelt nu voor zich uit:
‘Dramatischer was het einde van Caesar. Mogelijk is het wel een vondst: zich te
hullen in een mantel als in een donkere schaduw... Of het einde van de een of andere
koning die in een hoek werd teruggedrongen in de Tuilerieën of elders. Wij zullen
de grimassen van de opstandelingen niet eens met een verbaasde hooghartige blik
beantwoorden. Mogelijk hebben wij ons tezeer gewend aan de gedachte dat het einde
van ieder behoorlijk mens dient te zijn: overhoopgestoken worden... Mogelijk zijn
we laks. Weinig ambitieus. Geen cent waard.’
De andere laat hem voorlopig zijn korte zinnetjes zonder veel verband mummelen.
De andere is het gewezen GPOE-lid Petroff, die altijd raad wist om apostate figuren
te vangen, maar nu radeloos het norse hoofd van links naar rechts be-
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weegt, als zegt hij neen tegen het verleden, neen tegen de toekomst, een tic die men
anders eerder bij ongevaarlijke neurasthenici dan bij strenge rechters of geheime
agenten zou verwachten.
Blijkbaar prikkelt deze gevallen grootheid de weer tot het agressieve leven geroepen
Godoroff. Geheel onverwacht legt de oude Godoroff op zeer geraffineerde wijze de
neiging tot treiteren aan den dag. Hij heeft al eerder opgemerkt: ‘Je hebt veel
overeenkomst met een portret dat ik van Lord Kitchener ken. Dezelfde norse blik.
Dezelfde snor. Dezelfde lage inplanting van ravenzwarte haren. Niettemin hebben
jullie qua fysionomie niets gemeen. De norsheid van Kitchener doet twijfelen aan
de definitieve efficiency van de goedheid. Bij jou denkt men aan slecht geventileerde
lokalen waarin zelfs de huid van lagere postbeambten zich mefistofelisch rimpelt...’
De goede oude Godoroff heeft er schik in met deze burgerlijk luchthartige
terminologie tot Petroff te spreken: ‘Neen, waarde Petroff, anatomische gelijkenis
staat nog verre van fysionomische gelijkenis. Door de gelaatstrekken heen van
Kitchener schemert de civilisatie van de Londense society waar hij slechts koel aan
deelnam. Ik vrees dat jij als rechtschapen communist het niet op prijs zou stellen
wanneer men je het compliment maakte van Babylon te zien schemeren in je trekken,
zelfs niet met de reserve van een slechts koele deelname...’
Klagelijk beweegt zich het hoofd van Petroff, van links naar rechts. Naar links;
zegt hij dan neen tegen het verleden? Naar rechts; zegt hij dan neen tegen de
toekomst? Of andersom? In ieder geval heeft Petroff zich voorgenomen de plagerijen
van de oude man over zijn kant te laten gaan. Maar dan plotseling bijt hij toe, als een
roofdier dat uit volmaakte rust verraderlijk onverwacht met de nijptang van zijn
wijdopen kaken naar de vijand grijpt: ‘Ik niet. Ik zeker niet. Ik huldig niet de opvatting
dat een behoorlijk mens dient overhoopgestoken te worden. Ik niet. Zeker is het niet
uit laksheid dat ik mij nu weerloos stel. Ik heb mijn plicht gedaan tot het laatste
ogenblik. Wanneer daarop de doodstraf staat, dan wens ik dat de doodstraf over mij
worde uitgesproken...’
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Met een hartelijke lach, toch niet vrij van venijnigheid, dient Godoroff van repliek:
‘Dat kennen we, het doodsverlangen van hooggeplaatste en plichtsgetrouwe heren.
Enfin, goed, Petroff, ik zal er geen oordeel over hebben. Ik voor mij denk er evenwel
anders over. Doodjammer vind ik het te moeten doodgaan nu ik de onwerkelijkheid
heb leren begrijpen van wat de monden spreken. Ik weet ook dat ik de man die het
wonder van de onbevlekte ontvangenis prees, niet mag verwijten dat zijn enige actuele
verlangen was penningmeester te worden van het Eucharistisch Congres te Chicago.
Ja, Petroff, vanuit jouw marxistische leerstellingen en jouw marxistisch land mag je
mij gerust met verwondering aankijken. Niettemin heb ik toch zoiets gekend. Zoiets
dat penningmeester wilde worden van Eucharistische Congressen. Datzelfde zou
hier in het marxistisch land ook penningmeester hebben willen zijn, van de Commissie
bijvoorbeeld Tot Seksuele Voorlichting. Zoiets heb ik ook gekend. Maar verwijten
doe ik niet. Want het aantrekkelijke aan deze heren lag ook weer op ander totaal
afzonderlijk terrein: driften groeven de scherpe trekken op hun facies; soms waren
het niet alleen de driften, maar allicht ook de geldzorg of de gesteldheid van een ruw
klimaat. Soms was het uitsluitend hun ongunstige lokalisatie op de aardbol. Ik
verwaarloos dus geen enkele factor, al zijn er licht nog meerdere andere. Ik weet ook
niet in hoeverre ik in dit alles Brie Crozme napraat, die natuurlijk jouw vriend niet
is, maar wel weet ik de aandoenlijkheid die een oude man smaakt wanneer hij niet
de onwerkelijkheid der woorden, niet de actualiteit der ambities, maar de
noodlottigheid van de driften voor ogen houdt...’
De oprechtheid waarmede hij zijns ondanks de laatste woorden had uitgesproken,
stemt hem tot nadenkendheid, tot overpeinzingen. Hij zwijgt; stil en mijmerend kijkt
hij voor zich uit. De middag wil maar niet in volkomen helderheid voor zijn geest
komen, toen Brie Crozme met veel nutteloze omhaal van woorden deze opvatting
van wat hij noemde de drie-eenheid van de menselijke fysionomie had ontvouwd,
met toevoeging van de sententie, dat alleen een zeer oud man
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of een levensmoede zich zou kunnen beperken tot het gadeslaan van de (algemeen)
menselijke driften zonder zich rood en paars te ergeren aan de leegheid van de
woorden, aan het versjacherde der ambities...
Hij kijkt voor zich uit, met halfdichte ogen, en weet niet in welk verband hij over
deze dingen met de eigenaardige Brie Crozme heeft gesproken, die zich zelden
trouwens dergelijke hoogst ernstig gemeende uitspraken liet ontlokken... Maar op
dit onbewaakt ogenblik hapt dan ook de muil van de voormalige GPOE-er naar de
tegenstander: ‘Het spijt mij dat ik ook in deze omstandigheden mijn innigste gevoelens
moet uitspreken. Ik behoorde steeds tot de orthodoxe factie. Wanneer ik de woorden
die je nu gesproken hebt, ernstig overweeg, begrijp ik eens te meer de
noodzakelijkheid waarin wij verkeerden om een geheime politieke politie in te stellen
en zodoende de partij zuiver te houden van ongunstige elementen.’
De ogen van Petroff flikkeren, oude tijden van machtspositie smeulen: ‘Ik erken
je verdiensten, Godoroff. Maar ook jou moet ik veroordelen. Het is met zulke vage
en in ieder geval ook maar zeer ten dele juiste denkbeelden dat men een volk
vergiftigt. Vanuit het zuiver marxistische standpunt moet ik je denkbeelden
veroordelen. Moet ik je veroordelen.’
Maar Petroff stokt. Een ogenblik rondkijken door de zaal: een sponzige dweil,
zaagsel, een half slapende ex-komsomol, brengt hem in zijn vorige mistroostige
toestand terug: ‘Ook ik heb herinneringen, minder dan jij waarschijnlijk, in ieder
geval niet aan Eucharistische Congressen, aan wierook of ikonen. Maar herinneringen
zijn nauwelijks zo gedefinieerd, het is walmende gasmassa boven een moeras.
Niemand kan voor deze walmende gasmassa aansprakelijk worden gesteld. De
wetmatigheid van de natuur is niet afhankelijk van de economische orde. Maar iets
anders is overstelpt te worden met de zwaarmoedigheid van herinneringen, wat een
persoonlijke zaak is, en iets anders zijn ideologie te laten beïnvloeden door de laagheid
en omkoopbaarheid van de menselijke natuur, want dit zou een zaak zijn van het
gehele proletariaat... Bitter is het, Godoroff, zeer bitter, te moeten waken voor de
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belangen van het proletariaat. Mensen van wie wij de verdiensten erkenden; mensen
die soms onze vrienden waren, moesten wij soms als maatschappelijk schadelijk
brandmerken...’
Strak kijkt Petroff Godoroff aan, maar in diens ogen vindt hij geen begrijpen, vindt
hij allerminst sympathie, en wanneer Godoroff erom verzoekt de radio weer aan te
zetten is het duidelijk dat hij daarmede tevens te kennen geeft dat er nu eens eindelijk
een einde moge komen aan hun beider aanhoudend zwetsen, maar vooral toch dat
hij nu eens eindelijk volop genoeg heeft van het afgezaagde sprookje van hoge
functionarissen die anderen voor eeuwig nekken maar daaronder zelf nog het meeste
lijden en dat hij, om dit alles te vermijden, nog liever beleefd blijft tegen Petroff.
Weldra hebben dus de twee voormalige heersers van de RSFSR een onverschillig
gesprek geëntameerd over de derde die met hen het einde van hun leven tegemoet
ziet, de exkomsomol.
Petroff: ‘Merkwaardig zo snel als hij, die anders toch onbeschrijfelijk lui is, weer
de radio aanzet. Blijkbaar stelt hij nog genoeg belang in zijn eigen leven.’
Godoroff: ‘Je vergist je, Petroff, het is het gewone proletarische reflex om alles
wat maar radio is, schielijk aan te zetten.’
Prompt bedient inderdaad de ex-komsomol het apparaat, niettegenstaande hij het
blijkbaar verleerd heeft zijn lichaam recht te houden; krom en half hangend trekt hij
zich de trap op als een haastige maar dronken matroos op een valreep.
Groot gekraak komt eerst uit de luidspreker, vervolgens een bulderend lachen,
doch eindelijk, na enige hoog gierende geluiden, worden de stemmen van de
woordvoerders steeds duidelijker en duidelijker. De duidelijkheid beperkt zich
evenwel alleen tot de stemmen, alle heldere of zelfs ernstige argumentatie is zoek.
De woordvoerders zijn reeds feestredenaars, zij verkeren reeds in de roes van de
overwinningsvreugde. De toespraken verliezen aan tactiek en begrijpelijkheid. De
sprekers vervallen in spitsvondigheden of trachten uit de depri-
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merende moeizaamheid van de voorafgaande zware dagen de gemakkelijke bevrijding
via erotiek, althans losbandigheid, te vinden. Een stem recapituleert de bezwaren
tegen de bolsjewiki: de grote misdadigheid van de bolsjewiki was de verkrachting
van de menselijke natuur; slechts afschuw moest het afstompingssysteem dat de
bolsjewiki zich ten doel stelden, wekken bij iedere rechtschapen Maap. De natuur
moest in ere hersteld worden. Daarom stelde spreker voor, deze eerste dag van de
Grote Revolutie niet alleen te wijden aan de executie van de voormalige regeerders,
maar ook aan de rehabilitatie van de natuur. De natuur zelve had er rekening mede
gehouden: het was zomer en de zon scheen.
Nog is er iemand die te kritisch is om op slag en stoot zich te laten inpalmen: Wat
wilt gij met de natuur? het gaat om mensen.
Een hysterisch argument is evenwel het ongare antwoord: ‘Ik voor mij durf ervoor
uitkomen dat ik meer waardering koester voor de dames uit de tijd van madame
Récamier, die geen broeken droegen en uit liefde voor de natuur nalieten een
onberispelijk leven te leiden, dan voor de dames van onze bolsjewiki die overalls
dragen en uit haat tegen de natuur een bepaald besmettelijk leven leiden.’
De kritische geest acht het ogenblik gekomen om de hystericus af te slachten: ‘Nu
zijn wij hier ook al om de mode te bespreken; wanneer onze vriend zo doorgaat met
zich op te winden over de broekeloosheid van de dames Récamier, doe ik hem het
voorstel aan de hand om Leningrad, dat nu eenmaal bij iedere omwenteling
naamswisseling ondergaat, met bekwame spoed om te dopen tot Sans Culottograd.
Deze naam, in de aanbiddelijke taal van de nog aanbiddelijker Récamier zoveel
betekenend als Hechte Burcht der Broekeloosheid, komt mijns inziens in de allereerste
plaats voor keuze in aanmerking.’
De wilde lach van de menigte komt over, door de luidspreker, als ruiten die
stukgeslagen worden en rinkelen, als vellen papier die snel doormidden gescheurd
worden...
Maar de hystericus heeft, hoe onwaarschijnlijk ook, zijn
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verdediger gevonden. Een forse stem beheerst de menigte en wendt zich allereerst
tot de al te kritische opponent: ‘Kameraad, het is geen aanbevelenswaardige tactiek
de uitlatingen van kameraden direct met sarcasme te overladen. Deze dag is schoon.
De overwinning is aan ons. Laten wij als overwinnaars voor onze vroegere beulen
verschijnen. Naakt. Bekleed slechts met de wapperende sjerpen der overwinning om
lendenen en hals. Laten wij tonen dat hun afstompingssysteem niet het minste of
geringste spoor bij ons heeft achtergelaten. Laten wij onze namen veranderen. Vanaf
heden heet ik niet langer Kolja Pitsikoff maar Apollo. Enkel maar Apollo. Ik verzoek
het Congres mij en degenen die dezelfde gevoelens koesteren als ik, te belasten met
de executie van de heren van het voormalige regime die op het ogenblik sidderend
onze besluiten aanhoren in het gebouw van de GPOE.’
Bij de laatste woorden sidderen inderdaad even - evenwel meer uit verwondering
danwel uit angst - de wenkbrauwen van de ex-komsomol. Dus het toestel verraadt
met medeweten van de Mapen. De ex-komsomol knippert driemaal snel met de
oogleden. Alle begrip van de situatie is hij kwijt. Hij legt zich dan ook languit ergens
in een hoek te slapen en bekommert zich niet langer om de bevelen van zijn vroegere
superieuren. Het is Godoroff die de radio afzet. Petroff zit vastgenageld aan zijn
stoel, vernietigd, minder door angst voor de executie die hem wacht danwel door de
vrolijkheid waarmee deze executie besproken wordt door mensen die Kolja Pitsikoff
en Alexej Protsipoef heten, maar zich voortaan zullen noemen Apollo en Ajax en,
vandaag tenminste, als huppelende naaktmodellen, met tomahawks en hakbijlen,
hier zullen komen binnenstuiven. Beledigingen worden inderdaad Petroff niet
gespaard. Er is niets dat wijst op een minder behagelijk gevoel bij Godoroff.
Integendeel, wanneer hij weer op zijn plaats zit, sluit hij de ogen en er krult zich een
tevreden zoetelijke glimlach om zijn lippen. Ten eerste is het weer eens uit met dat
lawaai van de radio. Ten tweede zakt zijn treiterige stemming weer terug in de soepele
soezerigheid van de oude dag. Maar waarschijnlijk verwacht hij ook spoe-
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dig zijn twee vrienden: de egocentrische Brie Crozme en zijn aardige maar wel wat
ijdele jonge secretaris, die lang voor de tijd van de Mapen leed aan de zucht tot
naamsverandering. Sinds enige jaren pronkte immers deze jonge Rus met de even
vlotte als bekoorlijke naam: Johnny.

3. Rien ne va plus
In zijn zoetelijke glimlach comprimeert Godoroff al het genoegen dat hij smaakte
wanneer hij op zijn oude dag op het Mapenlaboratorium naar de drukke
verhandelingen luisterde van Brie Crozme: over wetten van Mendel, over
bloedgroepen van aap en mens, over de toekomst van de mens die volgens Brie
Crozme gebaseerd zou zijn niet op de eu- maar op de kakogenetica, niet op de
stelregel: mens sana in corpore sano, maar: in corpore multum sano mens multum
insana (mens minima).
Bijna tot een lach verbreedt zich de glimlach van Godoroff. Toen hij eens Brie
Crozme gevraagd had naar de vertaling van de vele Latijnse woorden, had deze de
handen aan het hoofd geslagen en, met grote passen door de kamer lopend, het
uitgeschreeuwd: ‘In wat voor land ben ik terecht gekomen, geen Latijn verstaan ze,
de edele taal mijner vaderen. Ik ben ver, ver ben ik van de oase afgedwaald.’
De laatste tijd had Godoroff vaak dit woord uit zijn mond vernomen: de oase. Het
stond weinig vast wat hij ermee bedoelde. Godoroff genoot ervan als van het
stopwoord van een clown. Brie Crozme zou ook zelf nauwelijks een omschrijving
hebben kunnen geven van het zot-romantisch woord.
Maar het spreekt vanzelf dat Brie Crozme nog andere doeleinden had dan alleen
maar tot amusement dienen voor een half-kindse, door ouderdom genarcotiseerde,
steeds sluimerende oude man.
Andere doeleinden: zichzelf grondig vernietigen?? Tegenover de anderen drukte
hij zich uit in de ridiculiserend jammerende vocalen van OASE. Dit gebeurde evenwel
in het trei-
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terige licht van overdag. De nacht veranderde het gevoelsaccent, lichtelijk. Even
onbestemde, even romantische woorden waren het, die hij dan uitsprak, maar dan
geschiedde het met een gevoileerde stem die men bij hem nauwelijks mogelijk zou
hebben geacht, waarin nochtans tegenstrijdige elementen om de voorrang bleven
strijden: smalen en weemoed. ‘Van toen ik een dromerige gentleman was,’ prevelde
de veertigjarige Brie Crozme die zich niet met halfzachte romans maar met de
onomwondenheid van laboratoriumfeiten ophield. In alle modulaties verandert de
nacht het accent; er is niets dat treitert, niets dat het qui-vive gaande houdt, niets dat
breidelt. Hol klonken, als uit een andere wereld, de woorden die hij tenslotte uitsprak
als noemde hij de titel van een boek waarachter driehonderd pagina's mysterieus
leven stak. Met een dergelijke best-seller vergeleken, welk een povere oogst! De stof
die zijn herinnering met deze woorden opwoei, was maar matig: een pyjama, wit
met brede zalmkleurige banen; de kruin van een boom voor een wijdopen raam; en
in zijn rugstreek en zijn lange benen het heerlijke gevoel van een zacht bed waarin
zij totaal waren uitgerust... Eensklaps stuitte de toevloed van weelde-artikelen! Maar
wat beduidde deze andere, blijkbaar inhoudrijker herinnering? In de tropen was het.
Met zijn moeder moet hij lang in zuidelijke landen hebben doorgebracht. Wat bleef
er weinig van dat alles hangen. Vrijwel alleen dat hij ook slapen moest als zij 's
middags haar siësta deed. Dat gebeurde in een geheel afgesloten kamer. Op zekere
middag was hij voorzichtig vanaf het bed gekropen waar hij onrustig achter de flank
van zijn slapende moeder lag, was hij naar het venster toegeslopen, had - vóór hij
wist wat hij eigenlijk deed - aan de handle getrokken die de jaloezieën dichthield:
ineens had zich het zonlicht als een traliewerk op zijn kindernachtpon afgetekend en
zag hij door de smalle jaloeziespleten de top van een boom zwiepen over de
glinsterend-gloeiende savanne. Gefascineerd was hij door dit glinsteren en gloeien...
Toen hij zich evenwel omkeerde, niet anders verwachtend dan een slapende vrouw
te zullen zien, en haar langzame ademhaling in de diepe slaap, ontmoetten zijn
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ogen angstig-onverwacht de blik van zijn moeder die roerloos naar hem lag te kijken,
het hoofd op het hoog opgepropte kussen, zoals een zieke op bezoekuur ligt.
De moeder berispte zelden, had een eigenaardige manier van met haar kind omgaan;
alsof het een volwassene gold; zij noemde hem eigenaardigerwijs zelden bij de
voornaam, zij zou zeggen: ‘Kleine De Brie Crozme, hoor 'ns, als je die jaloezieën
dichtmaakt, is het hierbinnen minder hel...’ ‘Zal ik ze dichtmaken,’ vroeg het kind
nog maar, overbodig, om het ogenblik dat hij zijn moeder in de grote ogen keek nog
eventjes te rekken...
De Egyptenaren hadden zulke ogen geschilderd, in de Romeinse periode: de
portretten uit het Fayûm. Bijna als een verlichting vervolgde nu de veertigjarige Brie
Crozme, die in vele opzichten de mentaliteit van een kind behouden had, tegelijk
grinnikend en berustend: ‘Laten we maar gemakshalve aannemen dat zij geleidelijk
aan allerlei psychosen te gronde ging, terwijl ik even geleidelijk opgroeide tot een
kleine dromerige gentleman...’
Een dromerige gentleman? Bitter weinig dat aan deze woorden - deze lispeling
van het onderbewustzijn, zullen we, ook maar gemakshalve, zeggen - beantwoordde,
dook verder met de herinnering op. Ook het gezicht dat hij zich uit een scheerspiegel
herinnerde - blijkbaar de eerste keer dat het eigen gezicht hem was opgevallen dateerde reeds uit een latere periode. Een mager gezicht, met hoge jukbeenderen,
met een blosje daaronder als een smurrie rouge, zoals ook teringlijders soms zijn
toegetakeld; stugge asblonde haren, die alleen in glans, bijna niet in tint van de
huidskleur verschilden; het gezicht was niet pokdalig, had niettemin kleine groeven
en bobbels... ‘Een gezicht eigenlijk ten dode opgeschreven,’ had hij zijn spiegelbeeld
onvriendelijk toegevoegd.
Inderdaad: ten dode opgeschreven. Brie Crozme was toen al de rush begonnen
door Westeuropese en Amerikaanse laboratoria die moest eindigen in het laboratorium
van Mapen, eigenlijk doodgewone apen, in Moskou.
Was het een eervol einde te moeten aanzien dat de chim-
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pansee trots voor zich uitpiemelt, als Manneke Pies, en vervolgens met
wetenschappelijke accuratesse de abstracte piemeltekening op de grond met de tong
volgt en aflikt?
De orang is een lui dier met hopeloze ogen en haren als droge roestbruine
palmvezels. Veel beter resultaten zouden de proeven afwerpen wanneer hij een gorilla
in Moskou kon krijgen, en in leven houden, maar waarom was die ene gibbon in drie
dagen doodgegaan? Belangstelling voor de orang letjo berustte op flauwe
mystificaties... Zo van allerlei dat niets opleverde. Niet één ding dat het kruimelen
van de verwachtingen tegenging... Zodat alles goed en wel beschouwd, de grote
proefneming daarmede eindigde dat de eens hoopvolle experimentator nu een enkele
maal overdag in de apenhokken voor zich uitstaarde, met de handen de droge
roestbruine nek van de orang bekloppend of strelend over de glanzend zwarte vacht
van de gibbon of met een draai om de oren de ondeugende baldadigheden van een
jeugdige chimpansee bestraffend. De knechten, die voedsel voor de dieren brachten,
vonden daar ook weleens hun baas op een veldstoel zitten, waarover zij zich echter
allerminst verwonderden. Deze westerling gaf er nu eenmaal de voorkeur aan putti's
te dragen en zich niet te bekommeren om de vouw in de broek, de pli, die uit de
modecentra van het Westen tot Moskou doordrong; zo gaf hij er blijkbaar soms ook
de voorkeur aan in dit kubische hok te zitten, waar plakken kalk van de wanden
loslieten, waar de cementen vloer langzaam doch zeker in barsten openbrak, zonder
zich een ogenblik te bekommeren om de society-salons die door de eens charmante
madame Litvinova, de Engelse echtgenote van de toenmalige volkscommissaris voor
Buitenlandse Zaken, in de sovjethoofdstad waren geïntroduceerd. Bepaald ten onrechte
evenwel kenden de geduldige niet altijd lakse knechts hun baas de meest diepzinnige
gedachten toe. Een enkele maal slechts schoot hem zijn oorspronkelijke bedoeling
te binnen. Een dolzinnig plan rijpte dan plotseling in het lange El Greco-hoofd,
waarvan de haren reeds aan levenskracht inboetten, zodat het niet lang zou duren of
zij zouden zich plakkerig samendringen, dicht tegen de schedel aan, levenloos als
een pruik.
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Nu was het nacht. Brie Crozme stond voor het raam, vlak voor zich de grote nacht
van het onherbergzame land en in zijn brein een dolzinnige gedachte die hem enige
ogenblikken lang in beslag nam. Misschien was het wetenschappelijk onverantwoord
en brutaal, maar alleen brutale onverantwoordelijkheid beantwoordt Fortuna met
haar veile glimlach: alle wijfjesapen die binnen het bereik kwamen van het
Mapenlaboratorium moesten blootgesteld worden aan de onverantwoordelijkheid en
brutaliteit van het dappere menselijke spermatozoe. Alle apen? Ja, alle apen. Allemaal.
Het was nacht. Brie Crozme stond aan het raam, keek uit op de Tverskaya. Elders
had hij zo 's avonds ook aan het raam gestaan. In fijne stralen verbond toen de regen
een donkere boomgaard met de lichtere, nauwelijks drijvende, enkel maar zich bij
schokken verschuivende uitgebreide wolkenmassa's.
De halfapen ook? Brie Crozme grinnikte tegen de Russische hemel. Meteen deed
de oude gewoonte uit West-Europa weer haar heerschappij over hem gelden.
Mijmeringen zijn mijmeringen, mijmeringen! Halen niets uit! Brie Crozme schoot
de regenjas aan, greep naar een van zijn vele knoestige wandelstokken, bonkte met
veel lawaai de trappen af... Wat ging hem het beperkte woningtal aan en de 4,3
proletariërs per kamer? Wie wakker wordt, trekke zich de schoen aan, de schoen van
de denunciator: de vreemdeling van de apen heeft op die en die tijd de nachtrust
verstoord van de producerende arbeidersklasse.
Brie Crozme wandelde reeds over het Rode Plein. Niet wandelen was dit, doch
zinneloos slenteren. De lange man, even voorovergebogen, tikte met zijn knoestige
stok, afkomstig uit Bondstreet, de Leidsestraat of Broadway, tegen de keien die netjes
gerangschikt vastzaten aan de aarde van het Rode Plein. Niet alle keien zaten rotsvast.
Sommige mensen spelen met hun losse kiezen, zo speelde Brie Crozme met de losse
keien. Een enkele raakte los, sprong een paar meters verder... Nameloos uitgestrekt
was het Rode Plein... De krankzinnig weelderige torens van de Basiliuskathedraal
zou men kunnen bewonderen of de ommuring van het Kremlin of een zekere
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booggang die hier ook ergens zijn moest. Brie Crozme bewonderde geen sikkepit.
Op dit uur was het trouwens, zonder onderscheid des gebouws, schaduw en nog eens
schaduw. Fantastische silhouetten in de lucht, die zich naar de grond toe verloren in
de logge damp waarin ook Brie Crozme zich nu voortbewoog. Dit alles zou Brie
Crozme eigenlijk de kleine middeleeuwse stad in herinnering hebben moeten brengen,
in deze atmosfeer was het dat hij met fladderend open jas diep in de nacht slenterde
naar zijn studentenkamer. Doch slechts enkele partikels uit het leven van de gentleman
doken met de herinneringen op: pyjama's, boomtoppen, wolken, die enkel maar
verschuiven. Bij deze enkele bleef het zeker niet. Doch het was de eruptieve willekeur
van het onderbewustzijn die besliste welke beelden uit het verleden hem iedere nacht
opnieuw weer zouden kwellen.
En waarschijnlijk was het nog het beste zo. Bracht immers dit alles Brie Crozme
glashelder de feiten en illusies van vroeger - zo verwerpelijk idioot als men ze later
overdenkt - in herinnering en gaf Brie Crozme zich glashelder rekenschap van de
weg die hem ten slotte voerde naar dit Rusland, dit Mapenlaboratorium, dit Rode
Plein, dan zou aan zijn zelfbeklag, of beter, aan zijn gevoel van ontreddering, geen
einde komen. De wanhoop was ook in het onbestemde, vage, grillige, al erg genoeg.
Daarom was het ook maar het beste dat Brie Crozme, niettegenstaande de schijn van
het tegendeel, wanneer hij om oase gilde of om de dromerigheid van een zekere
gentleman zuchtte, niet van zichzelf vervuld was. Paradoxaal klinkt het, zelfs door
de Russen was hij verwezen naar de Commissie voor Egocentrische Vreemdelingen.
Maar wat weten de Russen daar nou van? Brie Crozme was vervuld van grillige
fantasieën, noodlottige verlangens en verdraaide complexen die hem vrij willekeurig
dreven, de-ci de-là en van Pontius naar Pilatus. Dreven naar Berlijn, Angoulême en
Rusland. Dreven tot het kapot tikken van loszittende keien op het Rode Plein. Dreven
tot het grinniken wanneer hij een paar keien lossloeg: Daar gaat hun roowje plein...
Wij ontveinzen ons niet dat er velen zullen zijn die hem wat
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meer bezonnenheid zouden hebben toegewenst, met name degenen die van
psycho-analyse alle heil verwachten. Wanneer hij immers een paar graden meer
bedaarde belangstelling had gehad in het verloop van het eigen bestaan; wanneer hij
zich niet alleen met zulke vunze onderwerpen als apen en vervaarlijke spermatozoën
had afgegeven; wanneer hij ook wat meer aandacht had geschonken aan de crème
de la crème van zijn medicinale vak: de psycho-analyse, dat aardige psychische
speelveld, met honkjes voor onderdrukte aantijgingen, met honkjes voor stil staan
snikken, met ringen voor ejaculaat en trapezes voor onwaarschijnlijke grootspraak;
wanneer dus Brie Crozme in alles het omgekeerde was geweest van wat hij was (dus
ook op geregelde tijden behoorlijk van zichzelf vervuld), zou hij ongetwijfeld met
gemak het raadsel in alle finesses hebben opgelost, de puzzel die zijn onderbewuste
hem middernachtelijk opgaf met het vage zinnetje dat - welke modulaties men er
ook aan late voorafgaan, welke modulaties men er ook op late volgen - op zichzelf
mijmerend dient te worden uitgesproken: Van toen ik een dromerige gentleman was...
Brie Crozme bewonderde geen sikkepit; noch het Kremlin, noch de kathedraal
gewijd aan de heilige Basilius. Evenmin loste hij psychische fantasterijen op: zowel
de oase als de dromerige gentleman bleven in het veilige volmaakte duister. A chacun
sa chimère! Aan ieder ook het eigen onderbewuste! Niettemin mogen wij ons met
het volste recht afvragen waarom een onderbewuste ons zo een mens (in welke
periode van zijn leven dan ook) trachtte voor te stellen als een dromerige gentleman:
niet met halfzachte romans, niet met een fraaie snor à la Napoleon III hield hij zich
op, maar met de feitelijkheden van laboratoria. Ook in zijn verleden was exceptioneel
het gebruik van weelde-artikelen als zalmstrepige pyjama's en walmden de
appartementen, waarin hij zijn leven doorbracht, minder de geuren van lavendel of
goedverzorgde blondines dan wel stank van zwavelwaterstof en knoflook.
Ogenschijnlijk was er weinig reden om scheiding te maken tussen zijn verleden, dat
zich schaakmat speelde in het Westen en zijn
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heden dat in het Oosten schaakmat raakte. Want evenmin was het de gemakkelijke
geprikkeldheid die de Jean-Jacques de Brie Crozme van vroeger onderscheidde van
de Jean-Jacques de Brie Crozme van vandaag. Ook vóór de Moskouer radeloosheid
anno 1947, waarin hij keien lossloeg en trappen afbonkte, leed hij reeds aan andere
vormen van woede-uitbarstingen, andere vormen van overprikkeling. Bij een van
zijn onderzoekingen, lang voor zijn idee van Mapen, had hij de hagedis waarbij hij
enige voor zijn hypothese teleurstellende waarnemingen deed, met een wilde zwaai
door het laboratorium van zich weggeslingerd. Bij een andere proef, maar in weer
een ander laboratorium en ditmaal met de hond zonder hersenen, had hij evenzeer
de zelfcontrole verloren: de hond had dus geen hersenen, keek blind voor zich uit,
zocht het voedsel niet op maar nam het tot zich wanneer het hem werd voorgehouden,
desnoods opgedrongen; ook van de reukorganen was hij beroofd, waardoor ook alle
seksuele leven hem vreemd was. Brie Crozme had, geobsedeerd door het automatisme
van dit schimmige bestaan, naar het psychisch volkomen lege dier getrapt.
Evenwel, wij hebben ons bereids bezonnen. Wij hebben ons vooral ingeprent dat
het onderbewustzijn werd ontdekt omdat het bewustzijn zonder de minste gêne loog.
Nu kunnen we moeilijk ook het onderbewuste van leugens gaan betichten. Liever
dus à tort et à travers het onderbewuste van Brie Crozme geloven en ons inprenten
dat de dromerige gentleman in de eerste plaats niet wordt gekarakteriseerd door de
parfum die blondines om hem heen zouden verwekken et cetera, maar dat de
dromerige gentleman, zowel een grote als een kleine, in de allereerste plaats wordt
gekenmerkt door de omneveling waarin hij leeft en waarin hij slechts het
hoogstnoodzakelijke opmerkt van de om hem heen krioelende medemensen die hij
welhaast overbodig acht...
Er was een tijd dat Brie Crozme als kind met een tas op de rug door een tropisch
stadje naar school liep; nu en dan bleef hij stilstaan waar een groep hurkende
kleurlingen naar vechtende hanen keek. Hij bleef even stilstaan, keek gespannen,
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ging dan weer zijns weegs. Er was ook een tijd dat hij zich bewoog in de kringen
van een noordelijke deftige stad; ook hier bleef hij een enkele maal stilstaan en ook
hier keek hij een enkele maal gespannen toe. Dan speelde zich af: een struggle for
life. De strijd bijvoorbeeld tussen een kleine rode man, in blauw pak, met kleine
ronde varkensogen, tegen een iets grotere meneer in grijs kostuum met ruitenpatroon,
met rouwband om de arm en, in het vrijpostige gezicht, een verachtelijk krullende
bovenlip. Last not least fungeerde als scheidsrechter een lang heer, wiens bolle
schoenpunt onder de correcte broekvouw de vorm nabootste van het een meter tachtig
hogere wipneusje dat bovendien nog misvormd werd door de scheef klemmende
lorgnet.
Brie Crozme bleef even stilstaan, keek gespannen, ging ook hier weer zijns weegs.
Een dromerige gentleman merkt nauwelijks iets van de mensen op; meer geniet hij
van het asfalt waaroverheen de rode lichten van de automobielen als smeulende
vonken glijden, voorzover hij zich tenminste, sterker dan Laocoön, kan bevrijden
uit de gedachtenkronkels en sentimentenkronkels die hem genadeloos omstrengelen.
Een schoolkind was hij toen niet meer, maar de rush door de laboratoria was hij
evenmin begonnen, en de jonge chef van een anatomisch laboratorium, in welke
functie hij werkzaam was in de noordelijke stad, verschilde van het kind uit de tropen
slechts door de stereotiepe grinnik die reeds vroeg zich in ogenblikken van
gevoelsspanning - smart, spot, plezier - op zijn gezicht aftekende. Maar als jongeling
grinnikte hij meer uit blijdschap of overmoed danwel uit radeloosheid of
kwaadaardigheid. Allesbehalve vrolijk gezelschap was het overigens, waarin hij zijn
leven moest doorbrengen, maar evenzo had hij gegrinnikt indien hij zich bevonden
had op plezierreis door Spanje, juist een bezoek brengend aan het Alhambra.
De chef van het anatomisch laboratorium maakte geen plezierreizen, maar betrad
stipt op tijd, iedere nieuwe dag die God gaf, de kleedkamer waar de massa witte
jassen, die naast en over elkaar hingen, associaties met zich meebracht van grote
witte vogels die men in een uiterst klein lokaal in het
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wilde weg had geplukt en vervolgens afgeslacht. De afslachting slechts ter wille van
het macabere... De snijzaal zelf zag hij van hieruit sterk in het perspectief door een
boog-ingang: een lange zaal met aan iedere zijde, telkens tussen twee kalkwitte
pilaren, de lijkentafels (aan iedere zijde tien). Door het perspectief deden zich de
voorste tafels voor als enige malen groter dan de verderop staande. Doeken waren
gespreid over de kadavers, bulten en verhevenheden lieten niettemin ligging raden
van tenen, een hoofd, een ribbenkast. De broeierige atmosfeer van zalen die op
constante temperatuur gehouden worden... De onaandoenlijkheid van witgekalkte
wanden, irritant als hygiënische restaurants, Childs in New York, Lyons London,
Heck Amsterdam... Wat er aan mensenleven was op dit ogenblik in de vreemde
brouwerij, beperkte zich vrijwel tot een oude bediende die, met de tenen binnenwaarts,
voortsjokte, een tafel op wieletjes voor zich uitduwend. Telkens rolde de tafel op
zijn eentje een eindje verder. De voorwerpen op de tafel bibberden: embryo's, stukken
arm of been, een strot.
Bibber maar, klein grut op tafel die schokt! De nog jeugdige Brie Crozme schoot
zijn witte jas aan, haastig, omdat hij mogelijk haast had, maar in ieder geval omdat
het abrupt aanwenden van energie hem een specifiek genot verschafte. Bruisend van
leven betrad hij de snijzaal. Bruisend bloed: voor wie en voor wat bruiste eigenlijk
dit bloed...? In een verre hoek stond iemand zijn handen af te drogen boven een vaste
waskom, zich met een luide maar trage stem erover beklagend dat er een teveel was
aan werk en dat alle werk, alle vuile werk, tenslotte op hem neerkwam. Ter uiting
van zijn luide trage klachten draaide hij het hoofd niet om, doch bleef voor zich
uitkijken tegen de witte muur aan, alsof hij tegen heiligen, spoken of geesten sprak.
Waarschijnlijk was het evenwel niet tegen de onaardse creaturen noch tegen de oude
bediende dat hij als jonge dokter zijn gal uitstortte, maar tegen de jonge man die
ergens met een kokkerd van een neus en dikke brilleglazen over een lijk gebogen
stond, met het pincet prikkende bewegingen makend.
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Beklaagt u maar en droogt uw handen af! Beide zijn het nuttige dingen! Brie Crozme
sprak geen woord, zette zich ergens aan een tafel neer, waar iets lag dat niet zoveel
meer was dan een stuk been, enige repen oud vlees en enige smalle vezels, die wit
glansden. Stilte. Lange stilte. Dan veranderde weer het schouwspel. Uit de twee of
drie boogdeuren, die de snijzaal met andere vertrekken verbonden, kwamen enige
heren aanschuifelen, ouderen, laboratoriumratten, die een voor een zich naar de tafel
van Brie Crozme begaven. Brie Crozme hief het hoofd op, keek de aankomende
ouderlingen aan, met een ongelovige glimlach. Een was erbij die Brie Crozme
begroette met een kinderlijk-open lach, wat het voortdurend grinnikende en sceptisch
glimlachende gezicht van de jongeman een onweerstaanbaar blijmoedig licht deed
uitstralen: het was een vijftiger met een embonpoint die de glimmend witte jas spande,
met een rose gezicht dat bijna te regelmatig was; en die periodisch langzaam met de
handen streek over buik of borst, wat hem iets vrouwelijks, iets goedigs gaf. Brie
Crozme zou hem later in de eenzaamheid van de Russische winters noemen: de
vriend uit de lijkenzaal... Maar waarom eigenlijk? Tegelijk met de anderen strekte
ook de ‘vriend’ de hals naar voren, wanneer Brie Crozme hen grinnikend aankijkend
met de punt van het fijne mes naar een minutieuze plek wees. Deze houding, met de
hals gestrekt naar voren, deed de oudere heren in witte jassen lijken op nieuwsgierige
pinguïns.
Waarom eigenlijk een ‘vriend’? Misschien wel omdat hij de enige was die het
hoofd niet alleen maar naar voren strekte om de merveille van een preparaat in
ogenschouw te nemen doch ook om in de ogen van de talentvolle maar eigenaardig
grinnikende jeugdige anatoom te speuren naar het lot dat beschoren zou zijn aan deze
mens die niet minder getekend was dan een gestigmatiseerde heilige of een
getatoeëerde zeerob.
Best mogelijk dus dat het onderbewuste van Brie Crozme alweer gelijk had, toen
het eens in de droom de vriend uit de lijkenzaal voorstelde als een vader die zijn
zoon De Brietje waarschuwingen uitdeelde. Brie Crozme had de lippen zien
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bewegen. Doch woorden had hij niet vernomen. Reden waarom het onderbewuste
de droom toen bereids aanvulde en bij Brie Crozme erop aandrong om aan een van
zijn vele oasegillen de vertwijfeling toe te voegen: Ja, verre vriend, je had gelijk, ik
had bij jullie moeten blijven!
Mogelijk was de verre vriend inderdaad van zins geweest de volgende woorden
uit te spreken, maar had de gelegenheid zich niet geboden of was de oudere
teruggeschrokken voor de grinnikende jongere: Zie je, Brie Crozme, je hebt
eigenaardige gewoonten, we hoeven nu over je grinniken en je ongelovige glimlach
niet te vallen, maar je moet het maar aannemen op mijn gezag. Ik ben een oudere
man. Mijn ambities gingen op in damp. Damp is het leven, niet eens een droom,
maar damp en walm. Dank de hemel dat er een métier is waarin je uitmunt en waarin
men dus allerlei over het hoofd zal zien. Werkelijk, mijn beste, je grinnikt op de
meest ongelegen ogenblikken. In een struggle for life, waarin je met gelijke wapenen
zou moeten vechten, zouden de anderen direct hun strijd staken en direct tegen jou
een bondgenootschap aangaan. Laat de hagedissen en honden zonder hersenen aan
anderen over, die geen uitmuntende anatomen zijn en zich langs die kant een weg
door het leven moeten prutsen. Blijf bij ons. Daarbuiten zou bijvoorbeeld de kleine
rode man in blauw pak zich direct verenigen met de rouwband en de afschuwelijk
klemmende lorgnet om jou het bestaan onmogelijk te maken. Ze zouden gillen: Die
vent daar grinnikt. Die moet eraan. Die moet er voor alles aan. Die is een verpester
van de atmosfeer. Een grinnikerd? Wel god hier en god daar. Met huid en haar moet
hij eraan.
Mogelijk. De mensen zijn lichtgeraakt. Bovendien gillen zij bizonder gaarne. Maar
in de strijd tegen de rode man plus de man met de rouwband plus de kleine neus met
de klemmende lorgnet zou hij waarschijnlijk toch stand gehouden hebben.
Een enkele maal bezat ook Brie Crozme taaie sluipmoordenaarstalenten. Dat was
evenwel uitzondering. Tot overmaat van ramp knoopte zich de rest van zijn leven
vast aan volkomen tactloosheden, wat evenzeer uitzondering bij Brie
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Crozme was, maar uitzondering naar de andere kant: een volkomen afzien van alle
dekking.
Wanneer hij bij de anatomen gebleven was, zou zijn leven verlopen zijn als van
een leien dakje; wanneer hij zich van hen had afgewend maar niettemin zich gehouden
had aan de beproefde gepatenteerde laboratoriumdieren, zou hij hoogstens ten prooi
gevallen zijn aan enige onschuldige woede-uitbarstingen.
Van beide zag hij af. Zo kon het gebeuren dat hij met een enkele half krankzinnige
uitroep zich begaf op het meest gevaarlijke terrein: Wat reutelen die Hansworsten
over het arbeidersvraagstuk? Wij zullen het uit de wereld helpen. Daarvoor gaan we
naar Moskou. Daarvoor maken we: de Mapen.
Al dadelijk waren de vijanden legio... Doch er was een vriend in de enge lijkenzaal
en ook zou er een vriend zijn in de wijde mensenwereld. Godoroff, die juist het geloof
verloor, verkneuterde zich in het bijgeloof, al bestond dit bijgeloof ook alleen nog
maar uit de hersenschimmen van een ander. Bovendien was die ander in de ogen van
de goedige Godoroff een van de typische kapitalisten, die aan de tobberijen van een
oude communist het zout bracht van de zelfironie.
Zo fraai zag het er ook met de typische kapitalist niet uit. De jaren hadden dat
verdoemde onderbewuste van de typische kapitalist boordevol gevuld en zolang Brie
Crozme nog prijs stelde op het leven moest hij hulpeloos toezien dat de vulkaan de
meest vreemdsoortige voorwerpen uitstiet: een pyjama van vijftien jaren her, de
oase-gil, de blik van zijn moeder die hem een raadsel bleef. Wanneer hem het
onderbewuste met rust gelaten had, was hij op zijn oude dag nog een prettige tijd
tegemoetgegaan temidden van zijn zwijgzame apen.
Rust was evenwel uitgesloten! Vóór vijftig jaar had hij misschien het geschikte
milieu gevonden om te mediteren over de blik waarmee zijn moeder hem aankeek,
toen hij als kind eens zich plotseling omdraaide en haar zag liggen, met het hoofd
op het hoog opgepropte kussen: het was de afwezige maar geconcentreerde blik van
iemand die aan een gedachte, aan een gevoel afsterft...

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

39
Wat had zij toen gedacht? Wat had zij toen gevoeld?
Maar het was onmogelijk met piëteit aan een stervende blik te denken temidden
van deze menigte die zoveel erger was dan de rode man plus de man met de rouwband
plus de man met de klemmende lorgnet, daar zij al haar kattekwaad uithaalde, verdekt
opgesteld achter de grote leuzen, met op het gezicht de brutale tevreden lach van het
kuddedier dat zich geapprecieerd weet door de andere componenten van de kudde
en dat veilig wentelt in de modder van elkaars toejuichingen...
Maar goddank! Nu kwam alles tot zijn bitter einde. Brie Crozme zou niet meer
dwalen door nacht en mist. Niet meer stenen wegtikken op het Rode Plein. Niet meer
lastig gevallen worden door de grote ogen van een jong gestorven vrouw. Niet meer
vermaand worden door het rose regelmatige gezicht van een zorgelijke anatoom.
Klaarlichte dag is het nu. Een der maapse feestredenaars heeft reeds opgemerkt dat
ook de natuur zelve er rekening mede gehouden had: het was zomer en de zon scheen.
Lodewijk XVI maakte op een van de ernstige revolutiedagen van 1789 een zeer
gewone opmerking: Wat vallen de blaren vroeg dit jaar... De Maap zou hebben
kunnen opmerken: Wat vallen de blaren laat dit jaar... Maar tjiriboemdira, laat de
vogels fluiten
laat de trommels slaan
laat de bomen bloeien,
't is toch niks gedaan...

Tot zijn bitter einde kwam dit alles dat immers grondig verwerpelijk was! Brie
Crozme stapt met Johnny naar het gebouw van de GPOE, de Mapen zullen korte
metten maken, dat weet ook Brie Crozme die zulke grote passen neemt dat zijn
schouders rijzen en dalen. De punt van zijn wandelstok maakt kabaal op de keien,
als zwaar metaal. Brie Crozme onderbreekt geen ogenblik zijn woordenstroom: Dat
was een mooie zet van je, Johnny, dat je indertijd Petroff, die je vroeg naar de
oorsprong van je Engelse naam, antwoordde dat je als Rus ook nog een Russische
naam had Haha. Ik heb geen andere Rus gekend die laconiek kon antwoorden. Ik
geloof dat je de enige Rus bent, Johnny, die werkelijk sceptisch is. In mijn
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land beweerde iemand dat scepsis een vorm was van asepsis. De Engelsen, van wie
je je tweede naam hebt, spreken van sceptical, en zouden deze woordspeling
nauwelijks kunnen maken Haha. Ik ben de scepsis al voorbijgestreefd, vergeef me
Johnny, ik ben dada, gaga, cuckoo Haha.
De laatste haha is niet de ongelukkige schriftelijke aanduiding van een lach, maar
wordt zuiver gearticuleerd uitgesproken als: dada en gaga. De stappen van Johnny
en van Brie Crozme klinken door de lege straten van Moskou. Brie Crozme neemt
hoe langer hoe groter passen, slaat hoe langer hoe feller met de stok tegen de keien.
De enige bepaald gelukkige dag van deze half geschifte Europeaan: de dag dat hij
tenslotte zijn einde tegemoet gaat...

4. Operetta!
Nog altijd stilte in het GPOE-gebouw. Nog stiller zelfs. Bij Petroff is er geen
verandering ingetreden; zijn hoofd schommelt tragisch of alleen maar traag boven
de tafel. Daarentegen is de oude Godoroff door slaap overmand. Blijkbaar heeft hij
juist op zijn horloge gekeken. Het nikkelen ding hangt langs zijn been aan een ketting
die aan het ander einde aan zijn vest vastzit, zoals men dat voor vijftig jaar zag.
Rust in vrede, Godoroff! Misschien heeft de oude baas toch maar zelfmoord
gepleegd en is het horloge maar een clandestien vergifdoosje. Waarschijnlijk zelfs;
hij reageert niet op de stappen van de binnenkomende Brie Crozme en Johnny.
Wij zullen het niet weten. In de drukte aan het einde van het feest zal geen aandacht
meer aan hem geschonken worden. De kinderen hebben het te druk met het zich
bezorgen van het volle pond aan dwaasheid. Brie Crozme heeft zich op een stoel
gezet, vlak voor het schommelende hoofd van Petroff; met de kin rust hij op zijn
wandelstok uit kapitalistische landen; eerst sluiten zich zijn ogen en ontspant zich
zijn gezicht, alsof hij in deze enkele seconde nog een laatste groet wilde brengen aan
zijn steeds wijkende maar steeds ook weer aanstuwende her-
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inneringen, voordat hij met verwilderde blik en een stortvloed van slechts gedeeltelijk
juiste opvattingen en aantijgingen naar zijn einde raast. Zijn aanval richt hij eerst op
zijn oervijand Petroff:
‘Daar ontmoeten we elkaar weer, heer Petroff. Aan de laatste kruisweg. Eens heb
je aan Johnny gevraagd waarom hij zijn Engelse naam had. Ik zal het je vandaag
maar vertellen. Onder vier ogen. Ik zal het je vertellen: hij heeft als Rus ook een
Russische naam Haha. Er was een tijd, Petroff, dat je omringd was door lachende
gezichten. Een levenseis voor jou; de brutaal tevreden lach van alle lachers die alle
lachers op hun hand hebben. Omringd door dergelijke lachers kan geen behoorlijk
mens zijn gedachten bij elkaar houden. De enige reden waarom de Mapen maar niet
komen willen. Natuurlijk bedoel ik míjn Mapen, de kruising tussen M(ens) en aap.
Tussen homo sapiens en simia anthropomorpha. Haha. Niet die andere Mapen die
wel degelijk komen zullen, dadelijk, en ons zullen overhooplopen, afmaken, misschien
wel opvreten. De mens is omnivoor...’
Brie Crozmes spraakzaamheid stuit op de houding van Petroff, die hij dan ook
opeens indringend-onderzoekend recht in de ogen kijkt; reigers ziet men soms zo in
vijvers eensklaps de hals strekken op een of ander slobberend, een of ander ritselend
geluid, dat zij niet dadelijk kunnen thuis brengen. Wat is er op dit gewichtig ogenblik
van de wereldgeschiedenis aan de hand? Niets verrassends. Petroff mocht voor Brie
Crozme al de oervijand zijn, voor anderen en voor zichzelf bleef hij in de allereerste
plaats, en ook temidden van wereldschokkende gebeurtenissen, de ambtenaar. En
bedenkend dat het eerste ding dat niet alleen een ambtenaar doch ook ieder ander
zakelijk mens zich aanschaft, juist is een harde schaal tegen baldadige argumenten,
wordt het makkelijk begrijpelijk waarom de woorden van Brie Crozme stuiten op
Petroffs onverschilligheid. Bovendien neemt Brie Crozme, die de jammerlijke Petroff
zo scherp onderzoekend opneemt, een bij deze als het ware zienderogen uitblussen
van het leven waar, dat allerminst geschikt maakt voor het medeveroorzaken van
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die combinatie van rumoer en deining die sommige naturen behoeven om de komst
van de dood te begroeten, als de opgang van de uiteindelijke zon, of om dezelfde
onontkoombare dood als het grote malheur, dat het après tout toch ook is,
verstandiglijk-hysterisch maar over het hoofd te kunnen zien. Brie Crozme had reeds
zijn zin afgebroken; nu wendt hij zich tevens, met krassend piepende verschikking
van zijn stalen stoel, van Petroff af, tot de enige andere die in dit vertrek nog niet
slaapt, niet dood is of niet uitblust:
‘Johnny, Johnny, ons laten afmaken als lammeren, zonder tegenstand noch wraak,
mogen we niet! Ik begrijp waarom je Johnny heet. Je wilt ook door je naam niet
meedoen aan de botheid van je Russen. Misschien ook omdat het je innige wens is
dat het jouw naam is, die Marlene Dietrich uit het ebonieten graf van haar
grammofoonplaten galmt. Misschien ook, omdat je ze alle vijf niet bij elkaar hebt
Haha. Maar aan al je bedoelingen hecht ik mijn onvoorwaardelijke goedkeuring.
Maar deze hier, deze Petroff, is precies hetzelfde als de Mapen die dadelijk zullen
komen, met het enige verschil dat de ene het spiegelbeeld is van de ander.
Spiegelbeelden: daarom verbrijzelen ze elkaar! Eender zijn ze in de rest. Of het
gebeurt met elektrificatie of met broekeloosheid, wat ze willen is: in de rug als
dekking de leuzen, op hun hand de lachers, in hun vestjeszak het traktement. Wreken
moeten we ons, wreken! Ik telde laatst hoeveel hypothesen ik in mijn leven had
opgesteld. Ik raakte de tel kwijt zoals ik ook de hypothesen was kwijtgeraakt. Maar
mijn bestaan staat dit laatste uur in het teken van de veine. Ik maak mijn enige juiste
en laatste hypothese...’
Er is een ziekelijke glans in de ogen van Brie Crozme nu hij opspringt van zijn
stoel, in een soort spasme raakt, met duizenderlei bewegingen als de stuiptrekkingen
van een Jan Klaassen om zich heen slaat, en met speeksel van opwinding in de
mondhoeken zich vooroverbuigt over het met wijdopen ogen hem aanstarende gezicht
van Johnny:
‘Deze hypothese is goud, ik bedoel tserwontsen waard. Als naaktlopers hebben
deze Mapen licht een paar mooie vrouwen bij zich. Lelijke ook. Ik stel het probleem:
treft men onder

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

43
naaktlopers meer mooie vrouwen aan dan onder niet-naaktlopers? Ik persoonlijk
geloof het tegendeel. Ik geloof trouwens altijd het tegendeel. Maar het antwoord
luidt: men kan zich makkelijker een oordeel vormen over de bouw van een naaktloper
dan van een niet-naaktloper. Eenvoudige hypothese, niet Haha.’
Brie Crozme kijkt Johnny strak aan. Zijn gezicht trilt van nervositeit. Met de
nadrukkelijkheid van iemand die door zijn stemvolume de werkelijkheid zijn
krankzinnige wil wenst op te leggen en aandringt tegen alle waarschijnlijkheid in:
‘Ik zal de mooiste voor je stelen.’
En herhaalt langzaam en vast: ‘Ik zal de mooiste voor je stelen.’
Dan breekt de spanning en verdwijnt de nadrukkelijke afgemetenheid uit zijn
woorden zoals een solist plotseling door de andere instrumenten wordt overstemd.
Met de hele scala van beweeglijkheid en nuances, in stem en gebaren, vervolgt
hij: ‘Willen ze de operette van de brutale zelfgenoegzaamheid? Soit. Wij zullen
medewerken aan de operette. Met onze beste krachten. Wij zullen hun mooiste deerne
stelen. Wij leven weer in langvervlogen tijden. Onder de Sabijnen!’
Een gekraak wordt hoorbaar, als ratten die zich tegoed doen achter het behang en
zich een weg krabben: de eerste geluiden uit de luidspreker die de een of ander (doch
gewis en zeker niet de ex-komsomol die er de brui aan gaf) weer heeft aangezet.
Maar de curve van Brie Crozmes opwinding nadert weer een top, zijn stem maakt
de luidspreker onverstaanbaar. Met de handen houdt hij Johnny bij de schouders vast
of juister: maakt hij knedende bewegingen aan Johnny's schouders waardoor Johnny's
voortreffelijk volgens de laatste coupe gesneden colbertjas pijnlijk schots en scheef
getrokken wordt.
‘Neen kostbare Johnny, jij mag niet sterven. Eeuwig is al het banale. Wraak is
zoet en minstens even oud.’
Brie Crozme vangt een losse zin op uit de luidspreker; hij zwijgt, gespannen
luisterend. De luidspreker voltooit de zin: ‘Dus wordt aan het peloton onder
aanvoering van Apollo op-
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dracht gegeven zich naar de GPOE te begeven en zonder vorm van proces de
gevaarlijke aanhangers van het oude regime die zich daar op het ogenblik bevinden,
te executeren.’
De knedende bewegingen van Brie Crozmes handen gaan over in een krampachtig
samenknijpen van de vingers waardoor Johnny's verleidelijke jas tot boven de heup
raakt opgeschoven. Johnny heeft een prachtige dandy-riem om, uit Parijs of Londen?
Brie Crozme staat ademloos, hijgt naar adem. Dan is het in huilkreten dat zijn perverse
vreugde haar uitweg vindt:
‘Daar gaan we! Voorgoed! Das ist der schöne Thanatos, hij komt op zijn vurig
ros! Petroff wordt op zijn minst geradbraakt of gevierendeeld. De heer De Brie
Crozme behoort tot degenen die zich juichende werpen op het zwaard, met al de
retorica en passie die zij een levenlang verkropten. Ieder heeft zijn taak, mijn beste
Johnny, de jouwe is aanzienlijk zwaarder. De wraak! De wraak! Ik zou benieuwd
zijn naar de rol van Petroff wanneer ik niet zelf vervuld was, boordevol, van de mij
opgedragen buitengewoon charmante beau rôle: het schatje schaken maar daarbij
zelf onder de voeten gelopen worden. Dodelijk onder de voeten gelopen...’
Armetierige tranen zijn het niettemin die nu roerloos Brie Crozme in de ogen staan.
Doch de wijze waarop hij de tweeentwintigjarige Johnny ten afscheid omhelst, mist
niet de plechtigheid van Franse maarschalken. Dan vat hij Johnny bij de arm, trekt
hem plotseling met zich mee, naar de plaats waar een gordijn een smalle zijuitgang
afsluit. De blik waarmee de tweeëntwintigjarige zijn vriend Brie Crozme volgt in de
minste zijner bewegingen, is vol van een mengeling van medelijden en onwankelbaar
vertrouwen.
‘Johnny! Hier blijven. Achter het gordijn. Het meisje wordt je toegeduwd. Johnny!
Beloof dat je je door de schurken een uitweg baant. Beloof Johnny Beloof.’
Maar reeds is Brie Crozme weer de zaal ingesprongen. Bij de aanblik van de
Mapen die nu - Apollo vooraan - door de hoofdingang binnendringen, wordt hij een
ogenblik door haat bedwelmd en overmand. Hij mummelt met bleke bloede-
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loze lippen: Ongelofelijk, de botheid van de mensen! Men zou het niet geloven te
Angoulême of Amsterdam dat de veelbelovende Brie Crozme werd afgemaakt door
naakte kaerels in berevellen Haha. Maar de lach breidt zich uit tot grimas, en vergeten
zijn, in deze bedwelming van haat, Johnny, hypothese van mooie vrouwen, zelfs
wraak. Brie Crozme stort zich in de menigte.
Een jong meisje is het evenwel op wie hij als eerste stoot in zijn wilde vaart. Zij
vestigt op hem haar half verlegen, half ironische blik. Weerloos als een lief konijntje
is ze... Een van die toevalligheden en vergissingen van het noodlot waardoor een
zieke zeeman, die thuisblijft, niet met zijn schip vergaat, een assepoester een prins
trouwt, en een stervende Brie Crozme zijn woord getrouw blijft. Blijkbaar een zeer
jong kind is het dat tussen de tierende Mapen is verzeild geraakt in de hoop nu weer
eens deel te nemen aan het jolijt van een maskerade; ook in haar kleren weerspiegelt
zich haar verrukkelijke naïveteit: zij heeft oude wollen slofjes aan, maar verder het
lange zwartfluwelen kostuum van de amazones van West-Europa, met, scheef op
het hoofd, de driekanten steek waaronder de kastanje haren zachtkrullend golven.
Waarschijnlijk is zij de doodsbleke man genaderd omdat zij in haar nieuwsgierige
feeststemming zich het meest aangetrokken voelde tot de koddigst zich opwindende
feesteling. Brie Crozme kijkt haar in de ironische kinderogen. Een ogenblik is hij
vertederd door het lieftallige en argeloze van het tussen deze verscheurende dieren
verdoolde jonge kind. Onmiddellijk beantwoordt het meisje deze vertedering, haar
ironische verlegenheid gaat over in een volgzaamheid die roerend is, want trouw
weerspiegelt het gezichtje de zelfs in de weinige seconden nog wisselende
gemoedsstemmingen van de grillige partner.
Bitter weinig begrijpt zij er dan ook van wanneer hij haar opeens op het voorhoofd
kust en met de woorden: vaarwel mijn kind, pijlsnel naar de zijuitgang duwt en
aflevert aan Johnny.
Pijlsnel! Maar op dit ogenblik steekt hem de angel van het weke sentiment zoals
hij hem nooit eerder heeft gestoken; fel!

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

46
Pijlsnel heeft hij steeds, een levenlang, het liefelijke en argeloze aan anderen
doorgegeven, afgeleverd... Om welke duistere reden...? Wie zal het zeggen...?
Weinige minuten later en de executie is voltrokken aan de heren van het vroegere
regime. Bleek en ontdaan door het vermoeden van iets zeer liefelijks dat hem is
ontgaan, sterft De Brie Crozme; in een gevoelsstaat waarin hij niet heeft geleefd. De
gewezen komsomo daarentegen sterft even onbeduidend als hij heeft geleefd:
gemakzuchtig en afwezig. Godoroff hikt nog geheel onverwacht, doch het is zeer de
vraag of hij überhaupt nog leefde. De enige die nog ernstige weerstand biedt, is
uitblussende Petroff, die onmiddellijk het hoofdschudden staakt, van zijn stoel
opspringt, zich schrap stelt in een hoek, zijn handen voor zich uitstoot als de klauwen
van een roofdier en, als een gorilla de romp krommend, het grimas trekt van iemand
die tot iedere prijs wil blijven leven en zelfs een natuurramp tracht af te wenden met
een schrikaanjagende expressie; het stuk ongeluk! Langer dan enige seconden kan
ook hij zijn kostbaar leven niet rekken, waarna ook zijn lichaam in de kar geladen
wordt en gereden naar het soortement laboratorium waar eens Brie Crozme in zeker
métier heeft uitgemunt...
Maar nog is het niet genoeg. De uren gaan voorbij. Schaduwen verzamelen zich
in het lege GPOE-vertrek, waar nu slechts zichtbaar is het blinken van de eens moderne
stalen curven. Schaduwen verzamelen zich gedurende het matte verloop der uren.
Dan kondigt zich weer voor de zoveelste maal op deze dag de luidspreker aan met
zijn krakende geluiden. Rommelend als onweer trekt het kraken weg, waarna Vox
Humana haar allerbelangrijkste mededelingen doet: Hier Warschau... de Mexicaanse
dollar noteert... de yen... de Nederlandse gulden... De internationale voetbalwedstrijd
Polen-Tsjechoslowakije: 2-3. Ongelukken waren er ook: een vader, door
godsdienstwaan bevangen, meende de stem te horen van Jehovah sprekende tot
Abraham... Onze afkeer voor de daad mag geen beletsel zijn, het lot van de vader
moeten wij evenzeer betreuren als dat van de zoon... Anna Maria
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Lakofski verzoekt ons mede te delen dat Petrus Paulus Potofski dadelijk naar Krakau
moet overkomen: zij heeft... De revolutie in Rusland is geëindigd met een volledige
overwinning van de Mapen. De eerste vluchtelingen komen te Warschau aan. Met
de nieuwe Hispano-Fokker is in de recordtijd van een half uur te Warschau
aangekomen de vroegere secretaris van Godoroff. Wij zijn zo gelukkig geweest ons
van zijn medewerking te verzekeren. Wij wijzen erop dat wij het eerste station zijn
dat authentieke berichten over de Russische revolutie uitzendt. Hier dus, dames en
heren, de secretaris van Godoroff persoonlijk aan het woord. Met een gelijkmatige
stem begint de voormalige secretaris: Dames en heren, het zal u bekend zijn op welke
wijze de revolutie werd voorbereid. In korte trekken kunnen we de voorgeschiedenis
het beste volgen aan de hand van het revolutionaire dagblad De Forse Maap...
Somber is het nu in Moskou. De zon verschool zich achter wolken. De wolken
zwollen. Water stortte uit de breuk van deze zware wolken. De regen klettert op de
daken, alleen nog maar arme mensen lopen op straat, en in het lege donkere van de
zaal verklinkt een stem die op het correcte af de jongste gebeurtenissen opsomt en
redelijk aan elkander schakelt tot een van die eentonige relazen waarvoor kinderen
de tong uitsteken, doch welke ‘verkleumde grijzen’ niet zonder spanning aanhoren.
Wat zullen wij nog hopen? Zullen we maar voortmarcheren door de op Moskou
neerkletterende regen, met gebogen hoofden, als ongelukkigen die onder het juk
doorgaan? Zullen we maar afzien van het heden, onze hoop op de toekomst vestigen
en van de volgende generatie en van Johnny alle heil verwachten? Maar waarom van
Johnny zo'n heleboel verwachten? Om de twijfelachtige originaliteit van zijn Engelse
naam? om zijn inderdaad te appreciëren sympathie voor Brie Crozme? om zijn
antwoord aan Petroff? om zijn handige vlucht uit Moskou? om zijn ongelofelijk snel
maar weer iets nieuws aan de haak slaan: radio-engagementen...?
Wij houden eerder ons verstand bij elkaar, ook houden wij
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eerder ons hart vast. Russische Johnny was al in Moskou de grote branieschopper
die vuile antwoorden gaf aan in de dienst vergrijsde GPOE-leden; die een zwak had
voor dubbelzinnige figuren als Brie Crozme en die zijn naam wenste te horen galmen
door Marlene Dietrich die van movie-paleizen bordelen maakte voor de heren
voyeurs...
Bovendien: Caliban has a new master - get a new man! Niet meer idealistische
gesprekken met Godoroff. Niet meer de wartaal van Brie Crozme. Voortaan:
radio-engagementen. Stof voor lezingen bij de vleet. Noodzakelijk gevolg: f 25; een
glas water welks helderheid het enige smetteloze is dat nog het leven aankleeft; een
handdruk bij het komen, een handdruk bij het gaan. I Godoroff en pantoufles (met
gemoedelijke stem). II De schurk Apollo (met verontwaardigde stem: Pitsikoff of
Protsipoeff!). III Het offer van Brie Crozme (met stem vol kreukels of barsten). IV
Mijn geestigste antwoord aan Petroff: Als Rus heb ik ook nog een Russische naam
zoals gij, kameraad Petroff, als Rus ook nog een joodse naam hebt: Goldstein! Brie
Crozme had het antwoord niet begrepen; hij herhaalde altijd alleen maar de eerste
helft, de gein was Brie Crozme ontgaan. Brie Crozme was bepaald ongeinig.
Kan dan ook het jonge kind ons niet langer bekoren: de lieftallige wier wollen
slofjes zich zo aandoenlijk paarden aan het fluweel van de amazonerok? Wij zullen
ook in dit geval maar gemakshalve, zoals wijlen Brie Crozme placht te zeggen,
voortreffelijke versregels citeren: Ons diepste omarmen heeft de droom omgebracht...
Neen, wij zullen niets meer hopen. Wij zullen maar voortmarcheren, met gebogen
hoofden, als ongelukkigen die onder het juk doorgaan, door een regen die neerklettert
op de Tverskaya zogoed als op de Leidsestraat.
For the rain it raineth every day.
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Mijn zuster de negerin
De haven van het Nederlands-Westindisch eiland begon met een lange geul die
eindigde in een grillige baai; op de kaart een stengel met een tros bloemen. De toegang
was zo breed, dat vrij grote steamers er makkelijk in konden keren, en zo lang, dat
de schepen aan beide zijden langs de kaden konden aanleggen.
Op een middag, gelijk aan zovele middagen van de tropen, wendde zich juist een
steamer in de haven; kleine sloepen trokken aan kabels, die telkens tegen de
wateroppervlakte aansloegen, alsof er onzichtbare reuzinnen bezig waren touwtje te
springen. Een jongeman stond op het dek, keek naar dit alles en dacht: Alles is
wonderbaarlijk. Het is eigenlijk al wonderbaarlijk dat ik Frits Ruprecht heet, wat
voor een ander alleen maar mag betekenen: zijn twee voornamen. Het is ook
wonderbaarlijk dat ik hier op dit eiland, waar ik geboren ben, terugkom omdat mijn
vader mijn moeder volgde, nu ook dood is, en misschien ook omdat ik genoeg heb
van Europa waar men veel te weinig negers ziet. Ik ben blij dat ik voorgoed rijk ben.
Bij een negerin wil ik leven. Ik zal haar noemen: mijn zuster de negerin. Ik haatte in
Europa de bleke gezichten met hun visachtige kilheid, hun gebrek aan broederlijke
en zusterlijke sympathie.
Met als achtergrond de kade, waar een rij oudhollandse spitsgevels zich uitstrekte,
kwam eensklaps een particuliere motorboot op het grote schip aanschieten en legde
zich - na een woeste zwaai - doodstil, nauwelijks hobbelend op de golving, tegen de
valreep aan. De mulat, die eerst achter het stuur zat, hield nu met een haak het kleine
vaartuig vast aan de hoge romp der mailboot, vlak bij een van de stralen die met
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ritmische onderbreking uit het naburige spuigat spoot. Toen stapte een gezet en klein
heer, in grijze shantung, met strooien hoed, van zijn motorboot op de valreep over,
die hij langzaam beklom. Boven aangekomen werd hij begroet door de kapitein en
door een heer in wit linnen met een tropenhelm op. Ruprecht zag toe. Zij vormden
voor de tropen een typische groep: een tropenhelm, een strooien hoed, een mouw
met drie of vier gouden strepen. De drie babbelden met elkaar, als mensen die haast
hebben maar nog even willen roddelen. Zij trokken lachende gezichten, waarbij
vooral bij de kapitein zich diepe hanepoten kerfden om zijn ooghoeken. Zij maakten
buigingen. Toen keerde zich de kapitein de kant van Ruprecht uit en riep vanwege
de afstand met luide stem: ‘Mijnheer Ruprecht, deze heren wensen u te spreken.’
Voordat Frits Ruprecht zich goed en wel van de situatie rekenschap had gegeven,
stonden de twee tropische mannen reeds voor hem. De heer in het wit, die iets jonger
was en rooie aartjes op zijn gezicht had gelijk de nerfjes van een blad, stak hem beide
handen toe: ‘Je bent natuurlijk erg veranderd sinds je hier het laatst was vóór veertien
jaar, ik ben dokter Wellen.’
‘Ik herinner mij u nog, dokter.’
De gezette heer in grijze shantung, wiens gelig-grauw gezicht hem eerst even
afschrikte, omdat hij sinds lang niet meer gewend was aan de uitwerking van de
tropen, hield onder het praten zijn hand in de zijne totdat de handen begonnen te
kleven: ‘Het spijt mij natuurlijk dat ik niet voor je lichamelijk heil kan zorgen als
onze vriend dokter Wellen, ook voor je zieleheil ben ik niet de man...’ Bij deze laatste
woorden onderbrak hij zijn zin, lachte verlegen en keek voor zich uit alsof hem
plotseling een gewetensangst stak, ‘maar je vermogen is voorlopig nog altijd in mijn
handen...’
‘Ik had mij u ouder voorgesteld, notaris, daarom heb ik u niet dadelijk herkend.’
‘Neen jongeman, maak geen complimenten, ik word oud, je arme vader zal ik
binnenkort wel volgen.’
‘Ik herinner mij dat u vaak bij ons kwam whisten, als kind
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keek ik vooral naar de fiches. Ronde en langwerpige, rode en witte, groene en zwarte.’
‘Oude herinneringen...’
De notaris vatte zijn voorhoofd tussen de vingers, stiet toen een korte lach uit en
kneep Frits in de bovenarm alsof hij diens biceps aan een onderzoek onderwierp.
‘Laat ik beginnen, Frits Ruprecht, zoon van Alexander Ruprecht en Marie
Antoinette Clémence Villeneuve, geboren 4 mei 1902, met je deze bos sleutels over
te reiken zoals vroeger de stad de sleutels aan de overwinnende veldheer
overhandigde. Ik heb er van die dingen aan gehangen, een soort fiches. Zo kun je ze
uit elkaar houden. Ik heb erop aangetekend waar zij bij horen: het huis in de stad,
het koetshuis waarvan je overigens zult opschrikken, het is vreselijk vervallen; het
huis op de plantage en, zoals je weet, heet een plantage hier nog altijd koenóekoe.
Je krijgt er dus ook bij: de sleutel van het hek van de koenóekoe. Enfin, het staat er
allemaal precies op. Hier heb je dus je sleutels. Het is warm hier aan boord. Ik zal
geen lange redevoeringen houden. Ik hoop dat je er hetzelfde gebruik van zult maken
als je arme vader.’
‘Ik dank u, notaris.’
‘Natuurlijk ga je nu met me mee. Je kunt eerst bij ons een kleinigheid eten, mijn
vrouw zien, en Tonia die je natuurlijk niet zult herkennen.’
‘Ja, in die veertien jaar zal ze een flinke meid geworden zijn.’
‘Ja, een flinke meid. Dat is het juiste woord. Daarna kun je dan mijn auto en
Wansitoe hebben voor vandaag. Begrijp je mij niet? Wansitoe is mijn chauffeur.’
‘Het is zeer vriendelijk van u, notaris. Ik hoop dat u het niet erg vindt als ik uw
aanbod niet aanneem. Ik zou zelf alles met eigen ogen willen zien, alles eigenhandig
willen doen.’
‘Wat wil je daarmee zeggen? Ik word tegenwoordig oud. Zodra de mensen vreemd
beginnen te doen, kan ik het niet meer bijbenen.’
‘Ik wou alleen maar de oude Ford gaan halen die nu in het koetshuis staat en
waarvan u mij geschreven heeft dat hij nog
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goed bruikbaar is. Daarmee zou ik naar de koenóekoe willen rijden. Ik zal het allemaal
wel vinden. Ik herinner mij nog alles precies, ik was zestien toen ik hier het laatst
was.’
‘Het is lastig. Mijn vrouw verwacht je. Bovendien had ik zo gedacht dat je eerst
hier in een hotel je intrek zou nemen. Daar zou je helemaal vrij zijn. Daar zou je tot
rust kunnen komen.’
‘Ach, wilt u mij alstublieft niet kwalijk nemen, het is voor mij misschien prettiger
deze eerste dagen alleen te zijn.’
‘Ik begrijp, ik begrijp, mijn jong, maar ga dan tenminste mee in mijn boot.’
De dokter, die even weg geweest was, kwam weer terug en mengde zich in het
gesprek; ‘Nog even een kleine medische formaliteit. Je voelt je gezond, nietwaar
Frits?’
‘Afgrijselijk gezond, soms voel ik mij zelfs een bruut.’
‘Daar hoef je niet bepaald gezond voor te zijn.’ Ze lachten. Frits moest nog even
allerlei in orde maken voor zijn bagage. Het meest noodzakelijke duwde hij in zijn
aktentas. Hij vervoegde zich weer bij de notaris. Langzaam liepen zij de valreep af.
Ruprecht maande tot voorzichtigheid.
Boven, gebogen over de reling, wuifden de kapitein en de dokter. De dokter bracht
zijn mond aan het oor van de kapitein en fluisterde alsof hij een vuile mop vertelde
die niet door anderen mocht worden verstaan: ‘Een fraai heerschap, hij heeft zijn
vader duizenden gekost, het zal niet lang duren of de erfenis is ook opgesoupeerd,
naar de maan, foetsie...’
De kapitein knikte en grinnikte met zijn hanepoten.
Aan een kleine aanlegplaats, waar het heldergroene water in schommelende
beweging raakte en tegen de lage steiger opspatte, zou Frits de boot verlaten.
‘Kan ik je alleen laten gaan, Frits?’
‘Ik hoop dat ik op mijzelf zal kunnen passen,’ antwoordde Frits met een lach.
De notaris zei nog, doch met zijn gedachten al weer elders: ‘Ja, dat zal wel. Je ziet
eruit of je je hele leven in Parijs hebt doorgebracht. Ik ben er ook weleens geweest,
lang geleden, Folies Bergère, Moulin Rouge, Claridge-Hotel.’ En lachend: ‘In Parijs
ziet men vaak van die types als jij. Ik weet zelf niet
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wat ik hiermee bedoel. Maar het beste, mijn jong, en als je iets wilt weten, kom dan
bij ons. Je kunt dan mijn vrouw zien en Tonia die, zoals je zelf zei, een flinke meid
geworden is.’
De oude en de jonge man drukten elkaar de hand. Met een welgemikte stap ging
Frits over van boot op steiger. Met een sprong schoot weer de sneeuwwitte boot de
haven in waar men de achtersteven van de stoomboot, als een enorme reclameplaat,
zag draaien, met erop geschreven de naam en de plaats van herkomst.
Frits stond geheel alleen op het eiland waar hij geboren was, maar dat hij in zoveel
jaren niet had teruggezien. De eerste opwelling was niets dan heerlijkheid. Zijn vader
was dood, zijn moeder was ook dood, maar deze vreselijke feiten wekten bij de
jongeman geen onoverkomelijke neerslachtigheid. Zij vormden bij hem die
ondergrond van zwaarmoedigheid waardoor het leven iets fataals krijgt; men geraakt
in een half-somnambulistische dronkenschap, en, nu eenmaal zowat alles verloren
ging, acht men die toestand geschapen waarin ook alles geoorloofd lijkt en men van
het leven niet anders mag verwachten dan het meest bizarre avontuur. Frits Ruprecht
zou zijn bizar avontuur hebben: die interessant doende blanke vrouwen van Passy
of van de wintersportplaatsen, van Den Haag of van Wimbledon, je m'en fous et je
m'en fous pas mal. Ik wil hebben: mijn zuster de negerin. Geen geklets meer. Maar
zwartheid en aanhankelijkheid.
Deze vrolijke opwelling moest de nodige plaats inruimen voor een bepaald sombere.
Frits werd tegelijk bevangen door het gevoel van maar dadelijk harakiri te zullen
plegen, nu hij hier alleen op deze steiger stond en zo meteen gebieden op moest,
waarvan hem alle hoeken en gaten weer glashelder voor de geest kwamen, Er was
niet het geringste heil te verwachten van iets dat zo weinig speling toeliet aan
fantaserende onwetendheid. Nog altijd bestond dit eiland, deze verre uithoek van de
wereld, uit twee delen: een oostelijk en een westelijk deel, gescheiden van ekaar door
de haven die diep instulpte in het smalle eiland. Een weg liep van de haven tot naar
de westpunt, een weg van de haven tot aan de oostpunt. Zowel in

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

54
het oostelijk als het westelijk deel werd de weg aan beide zijden geflankeerd door
meer of minder uitgestrekte plantages. Er was maar een enkel duidelijk verschil: de
heining van de weg bestond in het westelijk deel uit cactussen, in het oostelijk deel
uit agaven. Bij het vallen van de avond kon men soms, in de uiterst korte schemering
van de tropen, op de top van een lange smalle cactusstengel een papegaai zien zitten:
roerloos, afgodisch terwijl rose plekken van de afgrijselijk bloederig ondergaande
zon het landschap van kale heuvelen zo eigenaardig kleurden, dat Frits hierbij niet
alleen terugdacht aan het westelijk landschap van het eiland, maar ook aan de baljurk,
aan het lichaam van een femme de trente ans, die hij op een avond had staan zoenen
onder de geur van de kastanjebomen ergens in Europa... Zoiets was niet uit te maken:
zoende ik haar zo diep omdat zij op Sylvia Sydney leek, die ik alleen maar uit de
film ken, of omdat zij een baljurk aan had in de kleuren die het verre landschap in
de schemering aannam?
De plantage van de Ruprechts lag in het westelijk deel. Het oostelijk deel kende
hij alleen omdat hij er als kind vaak had moeten logeren, bij een oom, een tante, of
op zijn minst een verre neef. Op het kleine eiland waren alle blanken bloed- of
aanverwant. De negerkoetsier Pedritoe bracht hem dan in de tilbury naar de oom, de
tante of de verre neef. In zijn jongenspak met knickerbockers had hij urenlang zitten
hobbelen naast Pedritoe, die sprookjes vertelde, over spinnen, over prinsessen die
zingen in de hemel, over het spook dat als witte ezel verschijnt met een blauwe ster
tussen zijn rechtopstaande oren; de neger wilde geruststellen, hoe dan ook moest hij
de kleine jongen bezighouden, die begon te zeuren over zijn broek, die aan zijn billen
plakte, en een enkele keer zich tegen de koetsier aandrukte en fluisterde: ‘Pedritoe,
ik voel mij hier zo angstig worden, het is hier alles anders.’
Frits wist nu wel beter: oost of west, het was eender. De agaven alleen gaven het
landschap een ander karakter. Het was dit andere karakter dat de kleine jongen
afschrikte. Niet de agaven zelf. Met de agaven kon men een van de fraaiste
stoutigheden uithalen. In de blaren kon men met een glas-
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scherf of met een oude verroeste spijker die men ergens op de grond zag liggen, de
woorden kerven die de jongens in Holland neerkalken op schuttingen en waterplaatsen.
Men kon er van alles opschrijven. Men kon er ook zijn hart, dat hoogst kwetsbare
orgaan van de mens, blootleggen en vertellen: ik hou van Lydia of Jane of Carlota.
Na enige dagen kwam er een korst op en stonden er de woorden op het groene
blad in duidelijke perkamenten letters. Wanneer de agaven bloeiden zag men er de
kolibries als grote vlinders om de bloesems trillen...
Welke namen zou Frits Ruprecht kerven als hij nu met een verroeste spijker in de
hand stond voor een onbeschreven vers-groen agaveblad? Hij zou het niet weten
waarschijnlijk. Ruprecht kon hier niet op de steiger blijven staan, zich bedwelmend
aan herinneringen. Hij moest handelen. Snel liep hij de hoofdweg van de stad op.
Een enkele keer bleef een negerin staan, keek om naar de voor de tropen te snel zich
bewegende jongeman; zij riep naar een andere negerin, die languit op een stoep lag
voor haar siësta: ‘Wie is dat? Is dat een vreemdeling? Of is dat iemand van het
eiland?’ Een enkele keer gaf Ruprecht antwoord in het negerpatois. De vrouwen
raakten dan in de wolken en schreeuwden kakelend terug. Ruprecht liep door. Aan
de brede straat lagen de meest ongelijksoortige huizen. Grote herenhuizen met
galerijen en balkons, die zich over de gehele gevel uitstrekten, wisselden af met
huizen zonder veel vertoon en huizen die eerder krotten waren. De krotten waren
nog het levendigst; daar lagen zwarte vrouwen op de grond elkaar te kammen en te
kappen; het kroeshaar werd met olie lang uitgetrokken; de vrouw die uittrok, maakte
van de gelegenheid gebruik om pijn te doen; de vrouw aan wier haren werd getrokken,
antwoordde met een reeks van vloeken waarin vooral de Moeder Maagd niet werd
gespaard. Doodstil echter lagen de grote huizen, met alle jaloezieën dicht. Ruprecht
herinnerde zich opeens dat een jong meisje tussen twee pilaren van een dezer galerijen
gestaan had: enigszins lang en spichtig, met vrij grote voeten; maar ook met
helderblauwe ogen en lang blond haar. Zij stond tussen de
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twee pilaren en lachte zo stil en wreed als alleen meisjes van veertien dat kunnen.
Nog altijd, na zoveel jaren, lachte zij Frits Ruprecht uit. Pijn flitste hem door het
hart, alweer een oude wond die werd opengestoten. Op dit ogenblik klapten
jaloezielatten open. Ruprecht keek scherp toe. Tussen de kieren van de jaloezieën
zag hij een deel van een mensengezicht, dat deel dat ongesluierd blijft bij
haremvrouwen: ogen, de wortel van de neus en maar weinig meer van de wangen...
Waarschijnlijk loerde nu een eenzame blanke vrouw naar de vreemdeling die zij niet
kon thuisbrengen. Wat een melancholieke inval: ‘Een dertigjarige die nu naar mij
loert, en een veertienjarige die mij vroeger uitlachte; werkelijk zot zou het zijn en
ongelofelijk, wanneer het toevallig dezelfde was.’ Zo mooi was evenwel niet het
toeval. Het toeval betekende niet veel meer dan dat hij op dit ogenblik een
benzinestation in het oog kreeg, met de gele pomp van de Shell; benzine zou er wel
niet in het koetshuis zijn. GoodYear-banden hingen er, Dunlopbanden, het mannetje
van Michelin, als overal ter wereld. En onderdelen van auto's: bougies, lampen,
carburatoren. De man die op Ruprecht afkwam, was een Amerikaan in hemdsmouwen,
zonder boord; een riem snoerde de witlinnen broek om zijn zwaar middel en een wit
ovaal stelde zijn gezicht voor.
‘Kan ik twee blikken benzine van u hebben?’
‘Neemt u dat zelf mee?’
‘Neen. U heeft toch zeker wel een bediende?’
De man gaf geen antwoord, doch ging even buiten staan en riep iets, de straat in.
Weldra stond er een neger met een kruiwagen waarop de twee blikken benzine
geladen werden. In het negerpatois zei Ruprecht tegen de neger: ‘Volg mij maar.’
Bij het horen van zijn eigen taal overlaadde de neger Ruprecht met vragen over
zijn herkomst.
‘Ik heb uw vader goed gekend. Ik heb ook vaak benzine voor uw vader gehaald.
Ik deed trouwens vaak boodschappen voor uw vader. Brieven heb ik bij duizenden
naar de post voor uw vader gebracht.’
Ze lachten beiden. Er waren tijden dat de vader van Ruprecht, door angst voor
god weet wat bezeten, aan een ware
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schrijfwoede leed; daarbij kwam nog zijn stapel zakelijke correspondentie. Deze
lach maakte tevens het einde aan het gesprek. Ruprecht gaf geen antwoord meer.
Men hoorde het rollen van het ene wieletje; wanneer de twee blikken tegen elkaar
aansloegen, rammelden ze even.
Tenslotte sloeg Ruprecht een kleine zijstraat in van niets dan krotten waar een
zoetige bananelucht hing. De negerinnen zaten op krukken tegen de krotten aan.
Schreeuwend stelden ze hun vragen aan de neger die, enigszins onder de indruk door
het zwijgen van Ruprecht, slechts schuchter antwoord gaf. Het was evenwel
voldoende, de negerinnen riepen luid: ‘De jonge heer is teruggekomen, de jonge heer
is teruggekomen.’ Want voor deze negerinnen had hij een speciale betekenis, hij was
de huisjesmelker van deze buurt.
Het straatje eindigde waar het erf van de Ruprechts begon. Het grote huis zelf
stond enigszins terzijde, het was een vierkant huis, met piramidedak; slechts aan één
zijde was het huis vergroot met een uitbouw, die evenwel gelijkvloers bleef en ter
hoogte van de eerste verdieping werd afgedekt door een half zadeldak. Dit vierkante
witte huis met overal dichte jaloezieën, waaraan de lichtgroene verf bladderde, deed
denken aan een mausoleum; voor niets ter wereld zou Frits Ruprecht dit huis ontsloten
hebben; voor zijn gevoel lagen zijn dode ouders eerder in dit grote huis dan op het
kerkhof waar hij straks in vliegende vaart aan voorbij zou gaan - veertig kilometer
zou de Ford toch wel kunnen halen; zijn ouders lagen in het dichte huis naast elkaar
met de ogen wijdopen gericht naar het plafond. Dit huis zou hij voorlopig niet
binnendringen.
Het erf bestond uit verschillende delen. Vanaf de grote poort, waar het zoetige
straatje eindigde, leidden kleine paadjes tussen agaven en anglo's (de madelieven
van het tropische eiland) naar het huis; naar het bleekveld verderop; naar het koetshuis
dichterbij; naar het alleenstaand kleine huis waar de oude naaister woonde die,
niettegenstaande de steeds heersende droogte, bloemen kweekte: fluwelen dahlia's,
rozen waar men aan rook, camelia's en amaryllissen die men vooral met de ogen
bewonderde. Behalve de agaven en de gele kleine
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anglo's op de grond, zag men op het erf nog rode trossen bloeien aan de karawara's.
Dicht bij het huis breidde een grote tamarinde zijn kroon in de lucht; onder aan de
stam van de zware boom zag Ruprecht grote zwarte plekken; dat waren de vlekken
geronnen bloed van de schapen en geiten die Pedritoe hier in de loop der tijden bij
tientallen had geslacht. Ruprecht herinnerde zich als de dag van gister de korte heftige
stuiptrekkingen van het dier wanneer de halsslagader leegspoot; met een enkele streek
van het scherpe mes, dat eerst langdurig werd gewet op de slijpsteen, werd het dier
zijn leven ontnomen...
Bloed, bloed is dit leven... Een enkele tamarinde liet juist los van een twijg en viel
geluidloos op de grond; het enige geluid dat Ruprecht hoorde, was het piepen van
het wiel van de kruiwagen. Ruprecht stond voor het koetshuis. Na een korte druk
met zijn sleutel in het lipsslot kon hij verder de deuren naar de kanten openslaan, als
de bladen van een zeer zwaar boek. De zwijgende neger, die zich nu en dan het hoofd
krabde, was hem daarbij behulpzaam. De notaris had gelijk: dit koetshuis was vreselijk
vervallen, zijn vader moest het jarenlang hebben verwaarloosd; van buiten was al
duidelijk te zien dat de planken, die nooit waren opgeverfd, geheel vermolmden. Hij
keek door de geopende deur tegen de achterkant van de oude Ford-carrosserie; men
zag duidelijk het nummer, stippels opgedroogde modder en, door de achterruit heen,
het stuur, het schakelbord... Terzijde van de wagen, tegen een der wanden aan, rustte
een plank op twee steenblokken; daar had Pedritoe, in de tijd van de tilbury, geslapen...
Er lagen speelkaarten besmoezeld op de grond, rode ruiten en zwarte schoppen,
herinnerend, als de fiches van de notaris, aan de opwinding van allang vergeten
spelen. Ook hing er, aan een balk van de zoldering, een halster uit de tijd van de
rijtuigen. Ruprecht schrok even: daar zag hij tegen de kant drie verroeste
benzineblikken. Met een tik van de schoenpunt overtuigde hij zich: zij waren niet
leeg. Hier was de benzine waarvan zijn vader geen gebruik had kunnen maken omdat
hij dood ging.
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De tank werd gevuld met de benzine die hij zelf had meegebracht. Enige minuten
later zat hij achter het stuur, buiten op de landweg. Cactussen links en cactussen
rechts. Een glooiend dor landschap. De weinige bomen op de toppen of hellingen
der heuvels waren klein en bovendien geheel verbogen door de noordoostpassaat die
sedert de voortijden waait, die ene kant uit, die ene kant uit...
Na enige kilometers bloeide telkens het landschap open met een grotere of kleinere
groep kokosbomen die wapperden met hun palmblaren. Dan wisselde ook de
cactusheining tijdelijk af met een witgekalkte muur en doemde op een der heuvels
een wit landhuis op. Bij een dergelijk landhuis was het, dat hij over een paar uur zijn
tocht zou beëindigen achter het stuurwiel dat hij, vanwege de vele oneffenheden van
de weg, telkens naar links en rechts rukte. Groepen negerinnen, met bakken of manden
vis, meloenen, groenten, die zij naar de stad droegen, sprongen opzij, drukten zich
tegen de heining aan bij de nadering van de auto. Hij zag ze reeds uit de verte
aankomen; de vracht droegen zij los op het hoofd, de handen steunend op de
wiegelende heupen. Bij de nadering van de auto grepen zij naar hun hoofd, zetten
het op een lopen, lachten als vluchtende zwarte nimfen. Het stof dat de wagen opjoeg,
onttrok ze aan het gezicht. In de spiegel, waarin hij nog een laatste glimp van de
vrouwen trachtte op te vangen, zag hij niets dan het geelrose stof dat langzaam
wegtrok, als damp na een schot.
Frits Ruprecht remde, zette de wagen stil, stapte uit. Hij was beland op een plek
waar de weg zich verbreedde tot een soort dorpsplein. Daar stond een kleine witte
kerk met zadeldak en een wit stenen kruis op de nok, dat in deze armoedige omgeving
bepaald te veel ophef maakte. Bijna evenveel ophef als de agent in witte broek,
blauwe jas en een blauwlakense helm waarop het wapen van de Oranjes met de
woorden: je maintiendrai, in koper prijkte. De agent stond, met de stok in zijn ene
hand, voor het enige herenhuis van het dorp. Kleine negerjongens verzamelden zich
om de Ford, verdrongen elkaar om naar binnen te kijken op het schakelbord. Elders
bij de bruine lemen hutten met rieten daken liet een ezel, vastge-
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bonden aan een in de grond gestoken staak, zijn hoofd laag hangen; zijn ene oor en
het vel van zijn ene been rilden soms. Frits Ruprecht liep naar de agent toe: ‘Is de
districtmeester binnen?’
De agent tikte aan zijn helm.
‘Ja, zal ik u aandienen?’
‘Dat is niet nodig, ik doe het zelf wel.’
Frits Ruprecht liep naar de dichte deur van het huis waarvoor de agent stond. Uit
Europese gewoonte zocht hij eerst naar een bel, maar klopte toen tegen het paneel
aan met de vingerknokkels. Een negerin deed open. Ruprecht riep over haar schouder
heen: ‘Karel ben je daar?’
‘Wie is daar?’ klonk het uit de verte.
‘Ik ben het, Karel... Frits Ruprecht.’
‘Kom, kerel, kom.’
De stem volgend liep Ruprecht het huis door, zijn stappen klonken hol door de
leegte van de kamers die, wat in de tropen meer voorkomt, eerder gestoffeerd dan
wel gemeubeld waren. Merkwaardigerwijs verschilde dit huis verder slechts weinig
van het eerste het beste huis waar men in Den Haag kon aanbellen, waarschijnlijk
een caprice van de gouvernements-aannemer die zijn vaderland niet uit zijn gedachten
had kunnen verjagen. Tenslotte kwam Frits door de achterdeur op een klein erf,
waarvan het grootste deel werd ingenomen door een bleekveld. Nog vochtige
kledingstukken werden uitgespreid gehouden door middel van grote zware keien.
De stem riep: ‘Hier ben ik.’ De man die hij Karel noemde, zat in een houten tuinhuis,
een kleine barak, waarvan een zijde zonder wand was, zodat men er de man zag
zitten zoals een schilder iemand in een kamer zou voorstellen. In een rieten stoel zat
hij, met een flodderige roman in de handen; op de rieten tafel stonden een groene
fles en een paar oude verweerde glazen; daarnaast lagen enige opengesneden
kokosnoten.
‘Wel alle bliksems, jij Frits. Ga zitten. Wil je rum met kokoswater? Dat is ook
voor een Europeaan niet te versmaden. Dat moet een leventje zijn, daar in Europa.
Maar om zelf mee te maken, niet om ervan te horen kletsen door een ander.
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Daarom had ik ook maar het liefst dat je je rum met kokoswater omsloeg en dan je
hoed nam en maar weer vertrok. Veel nieuws is er toch niet.’
‘Ik kom ook niet om je wat te vertellen. Ik wou je alleen maar even zien. Ik
herinnerde mij plotseling dat vader mij geschreven had, voor vier jaar, dat je hier
districtmeester was geworden. Districtmeester is zoiets als de Amerikaanse sheriff,
niet?’
‘Begrijp mij goed, Frits. Ik ben niet boos dat je plotseling zonder waarschuwing
hier komt aanzetten. Ik had trouwens van de notaris gehoord dat je dit jaar nog zou
komen. Maar waarom kom je zo binnenzweven als een schim?’
‘Karel, ik hoop niet dat je in die tijd angsten bent gaan koesteren voor schimmen...
Herinner je je nog de tijd dat wij samen gingen jagen? Op konijnen, steenduiven,
wilde eenden, parkieten, papegaaien...’
‘Ik heb alle tijd om mij alles te herinneren, ik heb niet door alle steden van Europa
geslenterd. Daarom vraag ik je: blijf een schim. Zeur niet over de jaren dat wij elkaar
niet hebben gezien. Niets is er wat mij zo vermoeit en tegenstaat als mensen die hun
leven onthullen.’
‘Kom cheer up, Kareltje, of zoals de negers je noemden: de witte duivel. Schenk
mij de rum in, met kokoswater. Ik zal je niet overladen met veertien jaren Europa.
Ik geloof overigens dat je dat werelddeel overschat, ernstig overschat.’
‘Maar geef toe dat alle goeds dat men over dit stuk grond, waarop ik leef, zou
zeggen, op zijn zachtst uitgedrukt toch ook overschatting zou zijn.’
‘Ik weet het niet, misschien ben ik niet helemaal toerekenbaar, maar twee maanden
geleden voelde ik mij zó beroerd in de een of andere plaats van Europa, dat ik
plotseling alle koffers pakte en het uitschreeuwde: ik slaap hier in de armen van
vissen, hun vinarmen klappen spottend tegen mijn lijf, een negerin zal ik hebben...
Bovendien is het zo gek niet, nu mijn ouders dood zijn en ik niemand anders heb,
om maar verder een opzettelijk krankzinnig bestaan te leiden.’
‘Drink uit, Frits, ik zal je een tweede glas schenken, mis-
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schien heb je dit ook weleens in Europa gemist: rum met kokoswater. Je bent
opgewonden. Niemand zal je verhinderen om in dit land een negerin te hebben. Voor
mijn part drie negerinnen, ik heb er zelf maar twee. Maar dat je het zo uitschreeuwt,
bewijst dat het dieper zit. Over diep gesproken...’
Karel brak zijn zin af. Hij schoof met de ellebogen over de tafel zo dicht naar Frits
toe, dat deze hem enigszins verwonderd aankeek; ‘Je denkt natuurlijk dat dit boek,
dat ik hier lees, een soort detectiveroman is waarmee ik mij in de rimboe onledig
hou, een Wallace of jullie Ivans, terwijl ik eigenlijk ook aan de drank verslaafd ben.
Het is geen detectiveroman. Het is Shakespeare; ik had Othello nog niet gelezen.’
Ruprecht zette grote ogen op. Hij begreep niet dadelijk wat Karel zei, meende
zelfs te hebben misverstaan. Nog minder begreep hij de strakke blik van Karel en
het plotseling omslaan van de toon waarop deze tot nu toe had gesproken.
‘Wat zeg je toch, Karel? Vergeef mij, ik heb tegenwoordig weleens hallucinaties,
en hoor soms zinneloze woorden en stemmen.’
Karel keek hem met zijn fletsblauwe ogen recht in het gezicht, zijn lippen gingen
langzaam vaneen en langzaam weer naar elkaar toe: ‘Othello, van Shakespeare.’
Het gezicht van Frits werd leeg van verbazing. Dat Karel Shakespeare las, was op
zichzelf al bevreemdend op dit verlaten dorpsplein, maar nog meer bevreemdde hem
de toon waarop hem de mededeling werd gedaan, een toon die het midden hield
tussen wilskracht en vijandschap; geen flauw spoor was overgebleven van de stem
die in het begin wel onverschillig maar toch niet onvriendschappelijk had geklonken.
Frits had het liefst nogmaals willen uitroepen: kom cheer up, maar de gemoedelijke
woorden bestierven hem ditmaal op de lippen. Hij bleef tegen het gezicht aankijken
van de districtmeester. Langzaam spreidde zich over het rode gezicht een glimlach,
tegelijk kil en zelfgenoegzaam. Het was onzinnig te veronderstellen dat Karel hem
wilde beledigen. Niettemin stond Frits op, de stoel achter zich schuivend. Rechtop
stond hij voor Karel die bewegingloos bleef zitten, voor Karel, die
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eens zijn vriend was geweest, maar die zich nu op onbegrijpelijk dubbelzinnige wijze
gedroeg. Misschien maakten de afschuwelijkheden van het leven tenslotte iedereen
zo half en half ontoerekenbaar; weifelend stak Ruprecht de hand uit alsof hij voor
het laatst een vroegere vriend begroette. Karel legde zijn hand als een dode vogel in
die van Frits; daarbij wendde hij het gezicht af, niet omdat hij de blik van de andere
niet verdroeg, maar alsof hij de andere geen blik meer waardig keurde. Langzaam
liep Frits het holle huis door; stap na stap weerklonk met een klank die als het ware
ook los van Frits scheen te bestaan. Buiten tikte de agent aan zijn helm. Nog
napeinzend over het onbegrijpelijk gesprek, sloeg hij aan met de onhandige zwengel.
Een rookwalm achter zich uitstotend verdween de Ford, nageoogd door de kleine
negerjongens met hun gezwollen armoe-pensjes.
Nadat de districtmeester de deur had horen dichtslaan achter Ruprecht, was hij
nog even wezenloos voor zich uit blijven staren. Opeens was hij toen in lachen
uitgebarsten. In zijn eentje in het kleine tuinhuis klapte hij zich daarbij van plezier
op de dijen. Hij schonk zich nog een glas rum met kokoswater in en greep naar zijn
flodderig boek; niet de Othello van de grote Engelse dichter, maar een detectivestory
van Wallace waarin een Chinees, die in Oxford had gestudeerd en over vele geniepige
eigenschappen beschikte, een Brittanniek meisje trachtte te schaken. Meteen sloeg
hij het boek echter weer dicht en legde het terug op de tafel. Geeuwend en zich
uitrekkend schreeuwde hij enige woorden in het negerpatois die onmogelijk rauw
klonken in de mond van deze blanke wiens rood gezicht bobbelde als bij sommige
alcoholici. De woorden werden luid herhaald door een negerinnenstem in het huis,
zoals in Afrika consignes worden doorgegeven door de telegraaf van levende mensen.
Dadelijk daarop verscheen de agent voor het tuinhuis.
‘Hoor eens Toontsji,’ begon de districtmeester, ‘wij hebben in lang niets te doen
gehad. Vanavond moeten wij eropuit, al zou het alleen maar voor de afwisseling zijn.
Als wij ons eens posteerden bij het landhuis van die mijnheer Ruprecht die
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juist hier geweest is. Ja, dat was mijnheer Ruprecht. Er zal wel niets gebeuren, het
was altijd een grote praatjesmaker. Ik had hem juist geweldig te pakken. Toontsji,
lees nooit Othello van Shakespeare! Dat fijne meneertje heeft maar niets te doen, die
laat maar alles in de steek omdat hij een negerin wil hebben. Nou, jij en ik, wij hebben
niks dan negerinnen, en wij maken er niet zoveel woorden over vuil. Gun hem zijn
negerin. Zijn Othella. Wij zullen misschien nog kunnen lachen vanavond.’
Het grauw-zwarte gezicht met mongoolse jukbeenderen van de negeragent
grinnikte. Het deed hem goed de ene blanke te horen afgeven op de andere; te zijnen
behoef sloeg de gerechtigheid een wig tussen die mensen die hem als mindersoortig
beschouwden. Hij maakte snel enige gebaren, sprak snel woorden uit die vogelachtig
luid klonken en waarmee hij alleen aanduidde dat hij graag erop uitging met de
districtmeester en de districtmeester aanried op een bepaalde plek de heining van de
plantage over te klimmen en een bepaalde weg te volgen naar het landhuis waar zij
zich gemakkelijk in het donker zouden kunnen schuilhouden. Er vlogen niets dan
schilderachtige namen van weggetjes, bosjes en heuvels uit zijn beweeglijke mond.
Snijdende gebaren van zijn hand in de lucht moesten zorgen voor de verbinding en
koppelden deze namen tot een strategisch plan.
‘Op mijn woord,’ viel hem de districtmeester in de rede, ‘je lijkt wel een Chinees.
Weet je misschien wie je vader was? Ja? Nou ik verbaas er me iedere dag opnieuw
over dat die niet een Chinees was. Je hebt iets van een zwarte Chinees.’
De agent schaterde. Het gezicht van de districtmeester bleef evenwel onbewogen.
De agent zag zelfs hoe over het rode gezicht zich de stille glimlach uitspreidde, die
hij steeds opvatte als het teken om zich weer te verwijderen.
De avond begon al te vallen toen Frits Ruprecht aan het hangslot morrelde van het
houten hek van de plantage Miraflores. Achter hem leek de Ford opgetild in de ruimte
door de vage kleuren van de naderende avond. Het heuvelig landschap, met de enkele
verwrongen bomen, was overtrokken door het
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doorzichtig-groene vlies van de schemering die zich weldra zou verdichten tot zwarte
nacht.
Het was de oude negerrentmeester die op het morrelen aan het hangslot afkwam.
Hij ging recht voor Frits staan, aan de andere zijde van het hek. Het wekte bij Frits
wrevel op dat de oude Wantsjo hem niet dadelijk herkende, maar als het ware door
hem heen keek met zijn in de blinde verte starende ogen. De zwartheid van zijn
gezicht stak scherp af tegen de witheid van zijn hemd, als zwarte lak op een witte
envelop; over de broek droeg hij nog een strak aansluitend voorschoot. Zijn grijs
kroeshaar was zo pluizig dat het wel leek of de wind het zou kunnen wegwaaien.
‘Herken je me niet, Wantsjo! Ik ben Frits Ruprecht.’
‘Mijnheer Frits!’
Het hangslot haakte los, de twee poorten van het hek klapten achterwaarts open,
terwijl de oude Wantsjo praatte en zich verontschuldigde.
‘Vergeef de oude Wantsjo, hij wordt oud, zijn ogen worden zwak en mijnheer
Frits komt zo onverwachts tegen het vallen van de avond.’
‘De notaris kon natuurlijk ook niet veel vertellen.’
‘Nee, alleen maar dat u zou komen, dit jaar nog.’
Frits zat weer achter het stuur. Maar hij drukte niet terstond op het pedaal. Hij
keek weemoedig om zich heen. Met gebogen hoofd stond Wantsjo opzij van het hek,
met het zwaarijzeren hangslot in zijn tengere oude negerhanden. Verder geen spoor
van mensen. Een ogenblik boog ook Frits het hoofd en keek op het stuurwiel waarvan
het lak aan de kanten was weggeschuurd door de handen van zijn vader en van een
chauffeur die hij niet had gekend. Dan volgden zijn ogen weer de lijnen van het
landschap. Krijtachtig wit, als een gil in de doorzichtig-groene avond, strekten zich
de witgekalkte muren uit, overdadig opgetrokken in een tijd dat slaven uitentreuren
muren optrokken, zodra er geen ander werk aan de hand was, zodra geen kalk of
houtskool te branden viel, niet om kokosnoten in de hoge stengels geklauterd werd,
het vee niet om aandacht vroeg, de irrigatiewerken niet werden verzorgd...
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Witgekalkt waren de heiningmuren die zich uitstrekten ter weerszijden van het hek
en witgekalkt de muren aan beide zijden van de oprijlaan.
Dichter bij de ingangstonden de gevels van de bijgebouwen, als grote witte
plakkaten waarvan de vergankelijke woorden door stromen regen waren weggewassen.
In de verte zag hij, op de top van de heuvel, het landhuis schemeren op het wijde,
stenen terras.
Op deze afstand deed het door zijn witheid en door de vorm van zijn dak denken
aan een overgrote tent, hier achtergelaten door mensen die inderhaast waren verder
getrokken. Met zijn wanden van wit linnen zou het kunnen deinen bij zwaar weer
als de vlerken van een grote vogel.
Frits drukte het pedaal neer, met een ruk schoot de wagen de oprijlaan op. De
rentmeester duwde het hek achter hem dicht. De weg naar de garage, een vroegere
stal, herinnerde hij zich slechts vaag; hij wist de richting ervan, maar de gesteldheid
bleek hij vergeten. Nu merkte hij dat in veertien jaar wel het een en ander in
vergetelheid kan raken. Het was onzinnig Wantsjo kwalijk te nemen dat hij hem niet
direct herkende; ook de notaris zou zonder hulp van de kapitein hem niet zo hartelijk
hebben verwelkomd. Frits reed langzaam, tastte met de voorwielen de weg af. Wantsjo
stond reeds met de deuren wagenwijd open toen hij de garage bereikte.
‘Ga maar liever aan het huis vertellen dat ik gekomen ben. Ik zal zelf wel sluiten,
ik heb de sleutel van de notaris.’
Hij bleef de laatste schokken van de stoppende motor aanhoren en stapte toen uit.
Met tegenzin. Bij het dichtklappen achter zich van het portier, kreeg hij het gevoel
of hij een ongewisse toekomst tegemoet ging, nu hij weer het huis zou betreden waar
hij vele jaren geleden had geleefd met zijn moeder en zijn vader. Zij hadden
herhaaldelijk aangedrongen dat hij eens zou komen kijken op het eiland waar hij zijn
jeugd had doorgebracht... Toen was, vele jaren geleden, zijn moeder gestorven en,
voor enige maanden, ook zijn vader... Gedachteloos bleef hij aanleunen tegen de
wagen, met de ene voet op de treeplank... Zijn moeder... Zijn vader... Soms versche-
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nen zij hem voor ogen, zo helder, zozeer in levenden lijve, dat hij er zelf van schrok.
Soms ook waren het slechts begrippen, namen. Hij vroeg zich af waarom hij zo
dadelijk deze eerste dag hierheen gekomen was. Hij vroeg zich af of hij hier wel
blijven zou vannacht. Hij zou nu terug naar de stad kunnen gaan. Hij zou er zijn
intrek kunnen nemen in een hotel, zoals de notaris hem had aangeraden. Hij zou dan
van een balkon af kunnen uitkijken op de haven waar nu het licht uit de patrijspoorten
sprankelend over het water viel. Hij zou zelfs nog eenmaal aan boord, in de
vertrouwde hut, kunnen overnachten. Langzaam sloot hij de garage. Buiten heerste
nu volslagen duisternis. Langzaam ging hij door de oprijlaan, maar toen hij de trap
naar het terras moest opklimmen, had hij zich wel willen omwenden en hard
wegsnellen. Diep in hem schreide een oude, bijna dode stem: in het duister zit je
moeder op het terras in een schommelstoel... je ziet haar niet... het is het geluid van
het schommelen en de geur van je moeder die je leiden... dan stoot je tegen de
schommelstoel aan... je raakt het kleed van je moeder... je tast de kanten kraag af om
haar hals... je moeder steekt je haar hand toe... je speelt met de hand... je draait ook
aan die ene ring die niet, en die andere die wel haar trouwring was...
Schrijnend was de herinnering aan deze hand waarmee hij vroeger in het duister
speelde en die hij ook weleens naar de lippen gebracht had, om uit een vreemd soort
speelsheid in een van de vingers te bijten. In de herinnering beleefde hij dit opnieuw:
de moeder lachte gelukkig, maar trok niettemin de hand terug. Het kind drukte dan
het gezicht tegen het gezicht van de moeder aan, dat tegen het zijne terugdrukte.
Evenzeer uit speelsheid, doch ook uit een overmaat van tederheid, maakten zij beiden
daarbij een zoemend geluid, diep uit de borst, en waarbij de tanden niet vaneengingen.
Dit alles was evenwel lang geleden. Nu liep hij over een leeg terras. Hij zou niet
meer aanstoten tegen een stoel, waarop een jonge vrouw langzaam schommelde. En
dit bracht een gevoel mee van grote bijna misselijke leegheid; alsof hij zich stortte
van leegte in leegte.
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Er kwam licht uit het huis. De oude Wantsjo stond in de deur en keek Frits aan met
zijn blinde ogen die in de verte staarden. De man bleef hem aankijken. Ruprecht
keek fronsend terug. Voor de tweede maal wekte de oude Wantsjo zijn wrevel. De
rentmeester draaide zich toen om, buigend: ‘Goedenacht, mijnheer Frits.’
Wat wou deze man? Oud werd hij waarschijnlijk. Terwijl Frits zo in gedachten
verzonken stond, hoorde hij een rok voorbijruisen, hoorde hij hoe een vrouw hem
groette; met de officiële term: ‘Welkom op Miraflores, mijnheer Frits. Ik zal nog
wat eten voor u klaar maken.’ ‘Goed,’ had Ruprecht geantwoord die de oude neger
nog nastaarde totdat deze geheel in het duister was verdwenen. Toen trad hij het huis
binnen. Daarmee was het of hoge sluizen zich openden. Werkelijkheid en herinnering
stortten zich, om de voorrang strijdend, over hem. Eerst was hij in gedachten terug
op de zolderruimte die hij vroeger als kind bereikte door een ladder op te klauteren
en dan onhandig met hoofd en handen een luik open te duwen... Een wirwar van
spanten en binten. Daar hingen zwermen vleermuizen, aan hun poten, met de kop
omlaag. Roerloos hingen ze. Maar ze begonnen langzaam te slingeren zodra stappen
op de vloer stampten. Spookachtig slingerden de dieren, als vlokken zwarte watten.
Dan was het van het interieur de overzichtelijkheid, die hem opschrikte. Hij voelde
zich bedrogen. Hij had zich al die jaren in Europa met hersenschimmen opgehouden.
De indeling van het huis had nauwelijks iets uitstaande met de ingewikkelde,
halfduistere voorstelling die hij er zich van gemaakt had, de talloze malen dat hij
eraan had teruggedacht, des nachts, wanneer hij de slaap niet kon vatten, halfovereind
in zijn bed, met zijn armen zijn knieën omknellend en starend in het donker, of
overdag, languit liggend in een zonnig bos, met een zakdoek over zijn gezicht en
muggen om zijn oren. Dezelfde twee binnenmuren die nu de eenvoud zelf waren,
hadden zich toen als iets geheimzinnigs aan hem voorgedaan. Zij liepen evenwijdig
aan de lange zijde van het huis en verdeelden de ruimte in een smal voorhuis, een
smal achterhuis en een
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breder middenstuk. Dit middenstuk was op zijn beurt ook weer in drieën verdeeld:
het slaapvertrek van zijn ouders, links; de kamer, waar hij zelf vroeger sliep, rechts;
en in het midden de woonzaal. De geheimzinnigheid werd versterkt door de
boogvormige openingen waarmee de muren der woonzaal naar voor- en achterhuis
doorbroken waren. Daar kon het licht doorheen vallen, als in een oude verlaten kerk.
De pijlers van de bogen rustten op een dik muurtje dat niet hoger dan de knie reikte,
zodat de kleine jongen makkelijk onder de bogen kon klauteren waar hij zijn
kinderboeken las. Frits wreef zich met de hand over de ogen om de hersenschimmige
voorstellingen, die er zich nog staande trachtten te houden, te verdrijven. De
lichtwisseling onder de arcaden had in zijn verbeelding dat onwerkelijk labyrint
geschapen dat allengs de werkelijkheid was gaan vervangen.
Frits bleef dralen voor de doorgang van voorhuis naar woonzaal, waar arcade en
muurtje ontbraken. Er was iets dat hem weerhield zich in de woonzaal te begeven.
De glans, ongelijkmatig verdeeld over de cementen vloer als het licht over de vacht
van een dier, vertoonde een bijna felle schittering bij deze doorgang, die in zijn
verbeelding zoiets had betekend als de poort die twee werelden scheidde. Zou het
leven uit de architectuur ook niet grotendeels verdwenen zijn tegelijk met de
menselijke gezichten waarop de uitdrukkingen even grillig wisselden als het licht in
de bogen van de arcaden? In de woonzaal waren het steeds zijn vader en moeder of
blanke verwanten die hij ontmoette. In het smalle voor- en achterhuis zweefde steeds
lichtelijk de geur van kleurlingen. Een geur waar hij in Europa vaak heimwee naar
had. De geur van de huisbewaarster, van de rentmeester of van andere kleurlingen
die kwamen om zijn vader te spreken. Zijn vader bleef dan aan de deur met hen staan
praten of voerde hen naar de kamer aan het uiteinde van het voorhuis.
De uiteinden van voor- en achterhuis waren met schotten afgesloten tot ruimten
die voor verschillende doeleinden waren in orde gebracht. Zo was aan het linker
uiteinde van het voorhuis de keuken ontstaan, waar walmplekken op wereld-
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delen leken en waar de negerinnen soms bedrijvig bezig waren, soms ook doodstil
lagen te slapen op matjes. Zo ook ontstonden de badkamer en de vroegere slaapkamer
van de huisbewaarster in het achterhuis; wanneer deze kamers op slot gingen, had
hij als kind wonder wat vermoed achter de dunne deurpanelen, waarop hij een enkele
maal zelfs met de vuist had staan bonzen. Dan was er nog in het voorhuis de kamer
waar zijn vader vroeger zijn correspondentie afdeed als hij op de plantage was. Deze
kamer had diepe indruk op hem achtergelaten. Waarschijnlijk zou daar nog altijd
hangen de volgetuigde driemaster in een fles. Waarschijnlijk zou daar nog altijd de
schrijfmachine staan die hem eens vreselijk aan het schrikken had gebracht: hij had
op een van de toetsen gedrukt, de wagen was toen pijlsnel van het ene eind met een
harde slag tegen het andere aangestoten. In zijn foedraal zou de schrijfmachine er
nu staan als overdekt met een rouwhoes. (In Holland had hem de vraag van een
familielid of hij geen rouwband om de arm droeg, bijna misselijk gemaakt.) In de
schrijfkamer van zijn vader moesten ook altijd in een hoek de geweren aanleunen,
waarmee hij vroeger ging jagen met Karel die nu districtmeester was en een wrok
tegen hem koesterde waarvan hij de reden onmogelijk kon nagaan.
Maar het was niet alleen de districtmeester, het was het gehele eiland dat een wrok
tegen hem koesterde. Met lege handen was hij teruggekomen in zijn land. Daarom
moest hij dwalen over lege wegen en door lege kamers en voorbij mensen wier harten
leeg bleven voor hem. Liever had hij de wegen, de kamers, de mensen vermeden,
zoals hij zich ook met het woonhuis in de stad niet had ingelaten. Daarom ook
weifelde hij op het glanzend cement in de doorgang, de woonzaal had hij liever niet
betreden. Een grote angst maakte zich van hem meester toen een macht sterker dan
hijzelf hem daar binnen dreef. De petroleumverlichting van de zeer zwakke lampen
van voor- en achterhuis en van de sterkere hanglamp van de woonzaal spreidde zich
in cirkels van verschillende grootte over vloer en wanden uit. De cirkels wentelden
langs elkaar of sneden elkaar. En de segmenten van sterker en zwakker licht
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vormden, samen met de slagschaduwen in de bogen van de arcaden, een overgrote
bloemkroon van licht. Het was Frits of hij in deze bloemkroon van licht stapte. En
tegelijk daarmee ook in een hinderlaag, in iets onstoffelijks, in een gaping van de
ruimte. Zijn blik zocht een houvast in dit luchtledig en hechtte zich aan de deur van
de kamer aan zijn linkerhand. Daar sliepen vroeger zijn ouders. Daar was hij weleens
in de vroege morgen komen binnenstuiven, had zichzelf bekeken in de kapspiegel
van zijn moeder, was tegen zijn moeder aan gaan liggen; zijn vader dwaalde dan
reeds over de heuvels van de plantage, soms te paard, op de schichtige vos die
Boulanger heette, soms ook te voet met een bijl in de hand om cactussen en lianen
weg te kappen... ‘Achter die deur slapen nog altijd mijn ouders, mijn vader, mijn
moeder,’ riep overluid een stem in hem. De stem weerkaatste ook buiten hem.
Ruprecht bedacht zich nauwelijks. Hij maakte een sprong naar de deur, sloeg die
open. Hij zag nog lichtschijnsel in de kapspiegel. Maar op ditzelfde ogenblik was
het of iemand of iets met gloeiende ogen uit de duisternis een sprong naar hem terug
maakte, hem bij de schouders greep, hem in de oren gilde. Doodsbleek smeet hij de
deur weer dicht. Het angstzweet brak hem uit. De voorwerpen leken onder stroom
te staan, bij iedere aanraking kreeg hij een schok. Maar hij bezon zich. Dat ging te
ver. Er was iets van aan, hij was niet geheel toerekenbaar, hij verkeerde in een toestand
van overspanning. Bizarre avonturen moest hij uit het hoofd zetten, van het hoogste
gewicht was: tot rust komen. Een mens moet zijn opwellingen weerstaan.
Het was alleen om een gevoel van veiligheid tegenover zichzelf voor te wenden
dat hij zo achteloos naar het achterhuis slenterde. Knarsend draaide de deurknop in
zijn greep. De deur woei open als een flard bij windhoos; de achterdeur lag aan de
noordkant en daar blies de volle noordoostpassaat op... Een ogenblik voelde Frits
zich besprongen door de wind. Dan wende hij eraan en liet de bries koel door zijn
haren spelen.
Hij keek in een ondoordringbare duisternis. Geleidelijk
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wenden zijn ogen zich ook aan het duister. Maar het was zo donker dat de dingen
zich slechts door een meerdere of mindere mate van zwartheid of enkel maar door
hun geruis lieten onderscheiden. Alleen heel in de verte zag hij enige uitwaaierende
lichtlijnen op de zee, tussen de donkere hoge armen van de rotskust. De noordkust
van het eiland was zo ontoegankelijk dat de kleine baai, die hij van hieruit zag,
indertijd alleen maar diende als speelplaats voor Frits, en zijn blanke en zwarte
vrindjes en vriendinnetjes. Daartoe behoorde ook Karel, die later met hem ging jagen
en hem vandaag een hand gaf als een dode vogel. Daartoe behoorde ook het nichtje
dat hij zich die middag pijnlijk herinnerd had in de stad; zij stond tussen de pilaren
met haar spichtig lichaam, met haar vrij grote voeten, maar ook met haar helderblauwe
ogen en haar haren van goud: zij lachte hem uit. Ook bij hun spelletjes op de plantage
had zij hem steeds uitgelachen. Alle spelletjes, die Karel, met zijn ogen van een
fletsblauw als vergeet-me-nieten, verzon, vond zij prachtig. Zelfs voor de mooie
schelpen met hun inwendig rose, die Frits aan het strand van de kleine baai vond,
trok zij pretentieus de lippen op, terwijl zij met vinnig gebaar van de hand het haar
dat naar voren wapperde, weer naar achteren terugwierp over haar schouders. Neen,
bijster veel had zij niet van hem gehouden. Ginds hadden zij ook gespeeld. Ginds
waar de waaiers van de kokos- en dadelbomen ruisten. Een enkele lichtflits, god
weet van welke eeuwenverre ster, stuitte op de metalen blaren. Het ruisen van de zee
vermengde zich met het ruisen van de blaren om zich er weer uit los te maken, zodat
de twee motieven ook afzonderlijk hoorbaar waren... De ruisende muziek wekte in
hem de herinnering aan een ander veertienjarig meisje... Een gevoel van dankbaarheid
steeg op in het hart van Frits Ruprecht tegenover het negervriendinnetje Maria dat
hem als het ware verdedigde tegen de kleine nicht en op haar beurt alle spelletjes
van Karel beslist vervelend vond en ook aan de meest onnozele van Frits de voorkeur
gaf.
In de tuin, waar de kokos- en dadelpalmen zich hoog verhieven boven de trosachtige
groepen mango- en mispelbo-
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men, stonden hier en daar met mos begroeide stenen banken; ten tijde van de slaven
gebouwd, met geen andere bedoeling dan om de verschillende Elizabeths, Virginia's
en Carolina's in de gelegenheid te stellen het geruis van het palmbos te beluisteren:
het ritmisch schuren van de waaiers langs elkaar, de perioden van ademloze stilte,
het verre kraken van een twijg. De kleine Frits had toen het spelletje uitgevonden:
op de oude stenen banken klauteren en daar zitten, zo maar naast elkaar zitten. Het
nichtje kon het natuurlijk niet dwaas genoeg vinden en holde met Karel verder.
Minutenlang zat dan Frits daar met Maria en samen telden zij hoe vaak zij in de verte
de woudduif hoorden koeren. Een innig koeren, diep uit de borst.
Frits herinnerde zich levendig dit jonge zwarte meisje. Zij was zo zwart als men
onder de vrij gemengde negers van het eiland bijna niet aantrof. Maar er was iets
zeer bijzonders aan haar: haar schedelvorm, haar neus, haar lippen waren die van
een blanke, hadden niets negers. Zelfs de bewegingen waren typisch van een blanke,
met het hoekige en geknakte in de gewrichten, het quattrocento in de allure, dat bij
de soepeler negers niet voorkomt en bij de blanken kan ontaarden in houterigheid.
Maria maakte niet de indruk van een mulattin, maar van een rasechte negerin bij wie
zich echter zeer bepaalde eigenschappen van een verre niet negerse voorvader hadden
doen gelden. Ruprecht had ook later, toen hij al in Europa rondliep, zich ertoe
gedwongen gevoeld te informeren naar dit kleine meisje uit zijn jeugd. Langzaam
aan hadden de mededelingen over haar zich geordend tot een samenhangend verhaal
dat hij evenwel weer jarenlang vergeten was geweest. Zij was het kind van de oudste
dochter van de rentmeester. De moeder had de bevalling niet overleefd. Haar vader
had zich verder weinig aan haar gelegen laten liggen.
Het was een van die mannen van wie men zonder weifeling kan zeggen dat hij
niet ‘oppassend’ was. Hij heette Theodoor. Evenals Frits Ruprecht was hij in Europa
verdwaald geraakt. Frits Ruprecht was hem tegengekomen als waiter van een net
Haags restaurant, maar ook als portier van een Parijse gele-
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genheid waar Frits voornamelijk heen ging om enige lesbische vrouwen met elkaar
te zien dansen, met gezichten zo smartelijk dat zij eruit zagen als drenkelingen die
men juist uit het water ophaalt. Dat was de vader Theodoor. De dochter Maria had
met de hulp van de ouders van Ruprecht kunnen studeren op de normaalschool in
de enige stad van het eiland voor onderwijzeres derde klas. Daarmee kreeg zij de
bevoegdheid dag-in dag-uit met haar enigszins verwonderde ogen te staan voor de
arme negerkinderen die, de armen netjes voor de borst, hun eentonige rijtjes in koor
herhaalden ab, bc, cd... drie vier vijf, een twee drie. Die middag in de stad was hem
uit een der gebouwen dit galmen toegewaaid maar hij had er toen nauwelijks op
gelet. Misschien was zij het, die dit galmen had staan dirigeren. Hij nam zich voor
haar in ieder geval op te sporen voordat hij op de boot stapte en het eiland weer achter
zich liet. Want niettegenstaande alle verwachtingen van bizarre avonturen wist hij
wel dat hij hier niet lang zou blijven en dat dit korte verblijf zich zou beperken tot
besprekingen met de oude notaris. Hij deed enige stappen terug, totdat zijn hakken
de drempel raakten.
Al mijmerend was hij naar buiten geslenterd. Met de smalle drempel tussen hak
en zool wiebelde hij op en neer. Hij voelde hoe een glimlach over zijn gezicht trok,
hij was allerminst gelukkig maar voelde zich opgenomen in een sfeer van welbehagen.
Vóór hem lag de duisternis, die hij bevolkt had met tedere beelden uit de kinderjaren.
Achter hem hoorde hij in de woonzaal het rinkelen van vorken en messen, de bons
van borden die op het tafelblad stootten. Het was de huisbewaarster die voor hem
het eten gereed maakte.
‘Wat is het donker vannacht, in Europa denken ze dat er alleen maar heldere maanen sterrennachten bestaan in de tropen.’
De huisbewaarster gaf geen antwoord.
‘Wanneer komt de maan op?’
‘Er is geen maan vannacht,’ antwoordde zij met een heldere stem die hem er bijna
toe verleidde zich om te draaien en de vrouw aan te kijken bij wie deze heldere stem
hoorde. Maar
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hij wendde zich niet om. Nog even wilde hij zo staan; op en neer wiebelend met de
smalle drempel tussen hak en zool en, achter zijn rug, het licht van de hanglamp, het
rinkelen en bonzen van het eetgerei, het schuiven over het cement van de sandalen
der vrouw.
Het gaf hem een veilig gevoel, strelend bijna, dat de huisbewaarster zich
voortdurend om hem heen bewoog; zoals een kat, die men ook nauwelijks ziet maar
waarvan men zich voortdurend de aanwezigheid bewust is. Hij vond het een waar
geluk dat hij zich niet omgedraaid had; het was precies goed zo: haar om zich heen
te weten zonder haar te hebben aangezien. De huisbewaarster, een smalle negerin,
stond gebogen onder de hanglamp, die door het witte tafelkleed enige malen sterker
licht scheen uit te stralen; zorgvuldig schikte zij nog iets op tafel. Toen zij klaar was,
nam zij het lege blad op waarop zij borden en eten had binnengebracht, en liep
langzaam langs de arcade naar de keuken waar zij het lege blad op een tafel neerzette.
Bij het verdwijnen uit de zaal had zij tersluiks gekeken naar Frits Ruprecht die nog
steeds met de rug naar haar toegekeerd stond. In de keuken blies zij nog het vuur in
het komfoor aan, zette zich toen aan een tafel, en begon nadenkend met de vingers
aan het voorhoofd te wrijven. Toen stond zij op, stak een lantaarn aan, ging naar
buiten. De wind wapperde tegen haar rok die slechts tot even over haar knieën reikte.
Langzaam liep zij het terras af, wandelde langzaam in het donker rond het terras. De
lantaarn schommelde zachtjes als een wierookvat. Het licht viel een enkele maal op
een cactusstengel die plotseling uit het donker sprong en tot aan de hemel reikte. In
de struiken schoten de hagedissen wakker en vluchtten ritselend langs de blaren. Het
licht slingerde over de kale grond, waar ook het geringste keitje voorzien was van
een duidelijke slagschaduw. Bij een weelderig begroeid stukje grond, dat in scherpe
tegenstelling stond tot de omgeving, zette zij de lantaarn neer en hurkte. Plekken
licht en duister wisselden elkaar af tussen de blaren en de stengels. Ook het lichaam
van de vrouw werd slechts fragmentarisch bestreken door het licht: haar hals, haar
ge-
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zicht, haar benen. Een enkele lichtstraal streek over de punt van haar ene sandaal.
Zij zag toe hoe een slakkehuisje waggelend zich verplaatste over enige klonters aarde.
Op een hartvormig blad werd een rups verontrust door de wijziging in de verlichting
en kronkelde met de helft van het lichaampje in de lacht. Een bloemknop dook op
uit het duister, waardoor hij gescheiden werd van zijn stengel die pas onderaan weer
het volle licht kreeg. De vrouw woelde met beide handen tussen de blaren en ranken
van de meloenen, rukte en wrong een van de meloenen los, terwijl haar lippen zich
kordaat samendrukten bij de inspanning.
Met een lach op het gezicht zat inmiddels Frits Ruprecht aan tafel. Een tevreden
onverschillige lach, nu het kauwen op voedsel hem weer teruggebracht had tot de
werkelijkheid en tot wantrouwen tegenover de meer of minder omslachtige verhalen
waarmee de ene mens de ander tracht om de tuin te leiden. Men had hem verteld dat
Maria de dochter was van Theodoor. Dat kon zo zijn. Maar dat kon ook heel anders
zijn. Hij onderbrak het eten, legde vork en mes neer. Met op elkaar geklemde kaken
en met ogen die zich slim dichtknepen, volgde hij zijn eigen malicieuze gedachten.
Hij was ook zelf van dit eiland, de toestanden kende hij, verdichtselen doorzag hij.
Dus zou het hem niet verwonderen als hij de een of andere dag zou moeten besluiten
tot een vaderschap niet van de slordige Theodoor maar van Alexander Ruprecht,
Frits' vader. Hij wist dat zulke mannen als Theodoor, die zouden eindigen in Europese
bars, vaak werden uitgekozen als dekmantel voor de zonden van de blanke heren.
Maar er bleef één ding over waarmee deze blanke zondaars zich niettemin verrieden:
zij gaven aan hun verborgen kinderen een opvoeding die de kinderen en ook henzelf
verdacht maakte in de ogen van anderen. Wat de mens het meest verraadt, blijft nog
steeds zijn eigen hart met de enkele onweerstaanbare opwellingen... Frits wendde
het hoofd om. Hij had het schuiven van de sandalen gehoord in het achterhuis. Hij
had wel met een medemens willen spreken maar zij was al in de kamer verdwenen
rechts in het achterhuis, waar zij waarschijnlijk sliep. Frits
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lachte en herhaalde veelbetekenend, bijna obsceen, tegen zichzelf: ‘Waar zij
waarschijnlijk sláápt.’ Halfluid vervolgde hij, terwijl hij de wijsvinger opstak en de
denkbeeldige persoon tegenover hem bedreigde: ‘Ja papaatje, papaatje, wat weet ik
ervan wat je hier allemaal uitgehaald hebt. Wij zijn, allen hier op de plantage,
misschien wel kinderen van u, o vader die in de hemelen zijt.’ Dadelijk daarop
versomberde zijn gezicht, de misplaatstheid van de opmerking en vooral de vrolijkheid
van de stem drongen als van een ander afkomstig tot hem door. Muisstil at hij verder,
terechtgewezen door het eigen kinderlijk geweten. Dan veegde hij de mond af en
klemde het servet tussen de vingers. Hij stond op. Van de stoel naast zich nam hij
de aktentas, waarin hij het meest noodzakelijke had meegebracht. Hij ging de kamer
in waar hij vroeger sliep, rechts van de zaal, tegenover de deur die hij gesloten had
omdat de gloeiende ogen op hem afkwamen. Hij liet de deur openstaan, totdat hij op
een tafel een petroleumlamp had gevonden met een koperen plaat als reflector. Hij
knutselde aan de lamp, stak de pit aan, schoof het lampeglas er weer over. De kamer
had geen vensters, wel een tweede deur die uitzag op het terras. Er was een soort
veldbed. Hij herinnerde zich hoe vaak hij in Europa ernaar verlangd had in zo'n bed
te slapen, voornamelijk omdat men geen dekens gebruikte, slechts twee heel dunne
lakens. Aan de wand hing een ingelijste plaat, die hij ook van vroeger kende,
voorstellend een heel jong meisje, geknield, in nachtjapon, en biddend met gevouwen
handen. Prerafaëlitisch. Het origineel was hij eens in de Tate of National Gallery
tegengekomen, als hij zich niet vergiste was het de Tate Gallery. Daarvoor was hij
lang blijven stilstaan, omdat het een kopie leek van de plaat op de verre plantage,
zoals ook het gezicht dat hij nu in de ronde spiegel boven de tafel onderzocht, een
verfomfaaide kopie leek van zijn vroeger kindergezicht. Hij herinnerde zich dat hij
zijn haren kort moest laten knippen; zelfs maar enigszins lange haren betekenden
voor zijn vader iets grenzeloos vies. Daardoor wervelden de twee kruinen op het
voorhoofd zijn haar tot een spits lokje, een miniatuur Napoleon-lokje, dat hij zelf al-
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tijd belachelijk had gevonden. Bars trok hij de lade open van de tafel. Daar lagen
allerlei schelpen in. Hij herinnerde zich dat zijn vader, die in weinig genoegen placht
te vinden, een enkele maal zich verrukt toonde over de schelpen: ‘Geef je vader deze
schelp, Frits.’
Zouden de schelpen die hij zijn vader geschonken had nog altijd bestaan? Dan
moesten zij in een van de laden liggen van zijn vaders bureau. Frits zou dadelijk
maar een onderzoek hiernaar instellen. Haastig liep hij zijn kamer uit. Hij had reeds
de deur opengetrokken. Hij wilde naar de volgetuigde driemaster in een fles; naar
de schrijfmachine in rouwhoes; naar de geweren en de revolvers; van de schrijfkamer
uit was het ook, dat hij bij afwezigheid van zijn vader een enkele maal via ladder en
luik naar de vleermuizen was geklommen die slingerden, als vlokken zwarte watten.
De herinnering aan de spookachtige dieren vermocht hem geen angst aan te jagen
nu hij, zich veilig wanend als vroeger, toen de kleine jongen in een druk ogenblik
de ene kamer in, de andere uitholde, heen en weer ging door het ouderlijk huis. De
deurkruk, waarvan zijn hand weer de oude deuken herkende, voelde vertrouwd aan
in de greep. Reeds was hij een eindweegs voortgeschreden door de woonzaal, reeds
boog zijn weg af naar de doorgang van het voorhuis, toen hij onwillekeurig de stap
inhield.
In de verste boog, de kant uit van de keuken, had hij gezien: het gezicht van Maria.
De schrik dreef het bloed onregelmatig door zijn lichaam. Zijn vingertoppen tintelden,
deden pijn bijna. Hij stond daar als een onnozele figuur, met beide handen
vooruitgestoken, en met een lege verbazing in ogen en gezicht.
Langzaam vloeide de schrik af, hij hoorde het tikken van de mahoniehouten
hangklok, die in het achterhuis hing maar waarvan het geluid die avond nog niet tot
hem was doorgedrongen. De rust van de woonzaal, beschenen door het petroleumlicht,
stroomde weldadig in hem over. Merkwaardig hoezeer het aspect der dingen zich
met onze gemoedstoestand kan wijzigen. Dezelfde zaal die hem aan het begin van
de avond
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verontrust had met haar bloemkroon van licht, waarin hij zich als in iets onstoffelijks
stortte, stelde hem nu gerust door het ongevaarlijke van haar landelijke verlichting.
In lang had Ruprecht niet gestaan in dit kalme licht. Hij keek op naar de
petroleumlamp. Hij keek als voor het eerst naar de kleine lichtflitsen op het reservoir.
Zijn blik volgde, rondom het reservoir, de metalen rand die met oogjes bevestigd
was aan drie kettingen waaraan het geheel vanaf het plafond boven de tafel hing.
De minutieuze klemmen waarmee de brander zich vaster tegen het lampeglas
aandrukte, vertederden hem zelfs, omdat zo'n klein detail uit het verleden hem weer
voor ogen stond. Het leek bijna onmogelijk dat men in deze vredige atmosfeer door
dwangvoorstellingen zou worden achtervolgd. Was het werkelijkheid geweest of
opnieuw hallucinatie? Hoe vredig het licht ook in de zaal scheen, wellicht hadden
de slagschaduwen in de bogen der arcaden meegewerkt tot het oproepen van het
aanbiddelijk beeld: het gezicht van Maria. Of beter, zoals hij zich voorstelde dat het
gezicht van de kleine Maria zich tot volwassenheid moest hebben ontwikkeld. In de
omraming van de boog leek het wel de piëteitvolle vergroting van de huiselijke foto
van een vrouw, die jong was gestorven. Zij had een witlinnen blouse aan, gestoken
in een zwarte rok. Het was het Europees profiel; ook het haar stond wijder uit dan
meestal het geval is bij negerinnen... Maar het was niet mogelijk... Het schuifelen
van de sandalen van de huisbewaarster had hij ook gehoord. En huisbewaarster kon
Maria hier onmogelijk zijn. Die was onderwijzeres in de stad, bij de paters en nonnen
die hun godsdienst en hun godsdienstachtig onderwijs brachten aan de kleine negers
van het eiland. Louter toeval: de huisbewaarster had enige gelijkenis met Maria, wat
niet te verwonderen was, zij was misschien wel, ja zelfs hoogstwaarschijnlijk familie
van Maria...
Niettemin liep hij snel, bijna op een draf, naar de keuken. Terwijl hij aan de arcade
voorbijliep, zag hij zijn eigen schaduw als een zwarte mantel aan zijn schouder
wapperen. In de keuken vond hij niemand. Het vuur was reeds geblust in het
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komfoor, in het halflicht zag hij een kat om zichzelf gekruld op de rieten zitting van
een stoel.
Hij keerde weer op zijn schreden terug. Eerst gloeiende ogen zien en nu het gezicht
van Maria. Waar moest dit heen? Waarom waarde die vrouw zo onzichtbaar om hem
heen? De tafel had zij afgenomen terwijl hij in zijn slaapkamer mijmerde over
schilderijen in de Tate Gallery. Waarom dit onzichtbaar rondwaren? In de schrijfkamer
trok hij een van de laden van het bureau open. De la was leeg, alleen een van de
planken was doordrenkt met opgedroogde plassen inkt. In een andere lade lag een
browning, naast een gele houten centimeter en een elektrische zaklantaarn die hij
even liet functioneren; de browning en de zaklantaarn legde hij op tafel, schoof de
la weer dicht. In de volgende la lagen slechts enige proppen papier op een aangebroken
pak kaarsen. Pas in de vierde vond hij de schelpen die hij voor zijn vader had geplukt
op het witte zand aan de zee. Frits draaide de schelpen om en om in zijn hand; met
zijn vingers voelde hij de stekels, maar hij had geen oog meer voor de bontheid der
schalen en de paarlmoeren glans, die hij vroeger had bewonderd. Hij keek vaag voor
zich uit, hij zag het gezicht in de omraming van de arcade; hij had de ogen even naar
opzij zien bewegen, angstig alsof Frits voor haar onheil zou kunnen betekenen. Had
hij ooit onheil betekend voor Maria? Weer waren zijn gedachten bij het jonge meisje,
met wie hij eens in de palmentuin zat op de bemoste stenen bank. Zijn hart werd
week van medelijden... Hij herinnerde zich hoe hij eens Maria een standje had
gemaakt. Hij had toen haar lippen zien trillen, maar zij had ze dadelijk samengedrukt,
op elkaar geperst, als een flink meisje, dat niet huilen wil... Voordat de eerste traan
viel, had hij haar gekust, ergens op de wang...
Wie weet hoe ongelukkig zij zich later had gevoeld... Wanneer een negerjongen
onderwijzer werd, dan was het duidelijk wat hem dreef, wat hij beoogde. Hij wilde
hogerop, geen knecht meer zijn. Een meisje daarentegen als Maria werd onderwijzeres
omdat zij voldoen wilde aan de eisen die men aan haar stelde, meer niet... Wie had
haar die eisen gesteld: on-
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derwijzeres te worden?... Een meisje als Maria zou ook in staat zijn naar haar
oorsprong terug te keren, zoals ook Frits naar zijn oorsprong was teruggekeerd...
Wie weet had zij dus inderdaad het onderwijzerschap in de meisjesschool van de
stad uit innerlijke drang weer omgeruild voor het leven op de plantage. Uit innerlijke
drang naar haar oorsprong. Zij had de kousen afgelegd, tegelijk ook de schoentjes
met de hoge hakken.
Frits fantaseerde maar, met de schelp in zijn handen. De schelp liet hij tenslotte
in de la vallen, tussen de andere schelpen; hij koos er een andere uit, waar hij evenmin
veel aandacht aan schonk. Met zijn fantasieën bracht hij zichzelf de overtuiging bij
dat het werkelijk Maria was die hij had gezien. In de fantasieën sloop ongemerkt een
vreemde jubeling.
Zij had de kousen afgelegd, tegelijk ook de schoentjes met de hoge hakken. Zij
stond er weer in haar sandalen, zoals toen zij met Frits speelde op de verschillende
plekken van de plantage: het strand, de palmentuin. Misschien ook in het tuintje dat
zij samen hadden aangelegd, vlak achter het huis; daar zaaiden zij bonen, meloenen,
maar ook onbekende uit een lade weggegapte zaden waarvan de toekomst moest
uitwijzen wat daaruit gedijen zou. Wie weet had Maria dit tuintje uitgebreid en hurkte
zij nog steeds aandachtig neer naast een sprietje met twee zaadlobben, of naast de
meloeneranken die wazig en behaard zijn als insektepoten. Mogelijk kweekte zij er
zelfs de nutteloze dingen die bloemen zijn: de roos, de dahlia, de camelia... Maar
wie of wat kon haar de raad hebben ingefluisterd om het onderwijzerschap eraan te
geven en hier terug te keren op de plantage?
Zo zal het wel gegaan zijn. Zij zal ziek geworden zijn in de dorre levenloze stad.
Niet alleen de schoenen met de hoge hakken zullen haar hebben gekneld. Neen. Ook
de nonnetjes en patertjes zullen niet nagelaten hebben hun afschuwelijke druk op
haar uit te oefenen. Zij zal ziek geworden zijn en daarom enige weken hebben
doorgebracht bij haar grootvader, de rentmeester. Zij zal weer teruggegaan zijn. Weer
ziek teruggekomen zijn. En op zekere dag was de gedachte in haar
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hoofd gaan rijpen: om kalmweg maar niet meer terug te gaan, om niet meer de
schoenen met de hoge hakken aan te trekken, niet meer op de bus te klimmen die er
tweemaal daags voorbijging, niet meer haar opwachting te maken bij de
moeder-overste... Hier blijven maar... Tussen de meloenen, de rozen, de palmen...
De noordoostpassaat waait tussen je haren... Droevig wordt het leven, maar vol van
een zinrijkheid die het elders mist. Frits Ruprecht glimlachte vertederd. Om dit te
bereiken moet zij de rentmeester toch iets op de mouw hebben gespeld. Die zal er
immers met zijn in de blinde verte starende ogen van opgekeken hebben dat een
meisje haar juffrouwenbestaan wilde verwisselen voor dat van een gewoon
dienstmeisje op een plantage...
Misschien ook had zij de rentmeester niets op de mouw gespeld. Misschien ook
was zij in het geheel niet teruggekeerd op de plantage en waren het louter fantasieën
in het brein van Frits. Maar hij kon zich evenmin onttrekken aan de bijna
angstwekkende bekoring van de andere mogelijkheid: dat hij nu maar enige meters
van haar verwijderd was, dat hij slechts een deur hoefde open te stoten om weer de
mildheid te ervaren van haar tegenwoordigheid. Frits voelde onweerstaanbaar de
drang in zich opkomen om naar de kamer van Maria te gaan, haar te wekken, haar
uit te vragen. Hoe zij het had klaargespeeld. En of zijn vader haar daar ook
behulpzaam bij was geweest. En of zij altijd hier wilde blijven... En zo maar zonder
man blijven... En langzaam aan verdorren... En wegsterven zoals een herfstblad
dieper in de bodem raakt en wegsterft...
Frits legde de schelpen weer bij elkaar, schoof ze tot een bos samen, zoals hij ze
gevonden had. Langzaam begon hij de lade dicht te duwen. De lade verschoof
nauwelijks. Frits dacht: waarom zou ik niet naar haar toegaan en haar troosten, die
toch werkelijk is: mijn zuster de negerin? Men kon zelfs met vrij grote zekerheid
aannemen dat zij werkelijk zijn zuster was, dat zij niet was de dochter van Theodoor,
die deuren wentelde voor lesbische drenkelingen, maar van Alexander Ruprecht,
Frits' vader, die op zekere nacht, even onverwacht
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als over het inwendig rose van de schelpen, verrukt raakte over de dochter van zijn
rentmeester.
Met een harde slag sloeg Frits de lade dicht, liep de schrijfkamer uit. In het voorhuis
bemerkte hij dat de vrouw alweer door het huis had rondgewaard, terwijl hij in de
schrijfkamer over Maria nadacht: de lichten in voor- en achterhuis had zij uitgeblazen,
alleen in de woonzaal brandde het licht, op een lage pit. Een vrouw waarde rondom
hem in cirkels die kleiner en kleiner werden, of was hij het die zich om de vrouw
bewoog en haar naderde?
Terwijl hij naar haar kamer stapte, rees nogmaals, doch nu voor het laatst, de
twijfel in zijn hart: of zij Maria was en of Maria werkelijk zijn zuster was. Maar toen
vergat hij alle twijfel, want hij raadpleegde niet langer de berekeningen van het
verstand, hij raakte in een andere wereld. De deur van haar kamer had hij reeds
bereikt. Hij opende de deur, deed een stap en nog een stap in haar kamer, maar hield
de knop achter zich vast, en sloot de deur niet. In het donker hoorde hij hoe zij stil
lag, ademloos. Een onverwachte omkeer had in zijn gevoelens voor Maria plaats.
Hij hoorde het suizen van de stilte, hij hoorde het suizen van zijn eigen bloed. De
geur van de vrouw zweefde in de kamer. Het was hem of hij het nieuwe, het glanzende
tegemoet ging. Niet langer was het het kind in Maria dat hem vertederde, maar de
vrouw die hem eindeloos bedwelmde... Maria, of die andere, die op haar leek en die
deze nacht toch geen andere zou kunnen zijn dan Maria... Hij bedacht hoe vreemd
zij bij elkaar gestrand waren deze nacht... Hier, waar alles zo ver was van Azië,
Amerika, Europa met hun sombere strevingen waaraan hij, als hij zich niet vergiste,
ook zelf een blauwe maandag meegedaan had... Hoe nietig kwamen hem hun twee
machteloze lichamen voor, die langzaam ademhaalden - zoals de dieren in de kraal
- in dit witte huis op de heuvel, waarvan ieder schijnsel door de nacht en ieder geluid
door het ruisen van palm en zee werd opgeslorpt. Niet alleen deze vermurwende
eenzaamheid was het, die hem naar haar dreef. In zijn werkzame verbeelding zag hij
hoe het tengere zusje opgroeide tot een jonge vrouw. Verrukt keek hij
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hierbij toe. En dit verrukt toezien bij het rijpen van het vertrouwde meisjeslijfje wekte
bij hem het verlangen naar haar vrouwelijke voltooiing, naar haar omhelzingen, naar
de welvingen van haar lichaam. Nog steeds rustte zijn hand op de deurknop. Nog
steeds hoorde hij hoe zij stil lag, ademloos. Met een hart, dat hem in de keel klopte,
sloot hij de deur. Geen hand kon hij voor ogen zien, zo donker was het...
Maria of die andere, zij weerstond hem niet; zelfs schuchtere pogingen daartoe
liet zij na. De armen, die zij om zijn hals sloeg, snoerden hem een ogenblik
krampachtig aan zich vast; daarop had zij hem weer losgelaten en, hem op armlengte
van zich houdend, verteld: Weet je, Frits, hoe je altijd in mijn herinnering bent
gebleven. Als de kleine jongen, apart van de anderen, met je twee kruinen, je lokje,
je hatelijk mondje...
Even was hij geschrokken omdat nu onherroepelijk vaststond dat het werkelijk
Maria was. Maar lachend sloot zij hem in haar armen: de kleine hatelijke Frits. Zijn
lichaam ontspande zich in haar omhelzing totdat hij het was, die omhelsde, en haar
lichaam het was, dat zich ontspande. Reeds streelde zijn hand over de welving van
haar heup, reeds vloeide de innigheid uit zijn hart over tot begeerte van het lichaam,
toen er plotseling een heftig rammelen aan de voordeur tot hem doordrong. Meteen
stond Frits rechtovereind naast het bed. Tranen van woede sprongen hem in de ogen.
En in zijn mond proefde hij de verbittering. Bits beet hij haar de vraag toe: ‘Heb je
een vent hier in de buurt?’
‘Een vént, Frits?’
‘Nu geen grappen. Heb je een vent? Ja of neen?’
‘Neen. Maar wat is er, Frits? Laat mij openmaken.’
‘Neen. Jij blijft hier.’
Zij zouden hem niet krijgen. Zo makkelijk kon men met Frits Ruprecht niet
afrekenen. Hij draaide het slot op haar deur; hij hoorde nog haar stem: Ach Frits,
waarom doe je dat?...
In de zaal blies hij de lamp uit, zodat het huis in het donker lag. Hij liep naar de
schrijfkamer van zijn vader, greep naar de browning, trok de patronenhouder uit; die
was leeg. Hij trok
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de laden bij tweeën tegelijk open; nergens kogels. Wel vond hij patronen voor het
jachtgeweer dat in de hoek stond. Browning en houder slingerde hij over de tafel.
Hij greep naar het jachtgeweer, laadde het. In zijn zakken duwde hij de resterende
patronen en de zaklantaarn. De deur sloot hij af, ook van hier kon geen licht in het
huis doordringen. Door het donkere voorhuis liep hij naar de voordeur. Weer werd
eraan gerammeld. Het rammelen maakte hem hels. Bij de deur gekomen bleef hij
stilstaan, hield zijn adem in, luisterde. Juist toen er weer gerammeld werd, trok hij
de deur, die naar binnen opende, met een ruk open. Meteen richtte hij de zaklantaarn
op de bezoeker: de in de blinde verte starende ogen van de rentmeester.
‘Wat wil je hier op dit uur, Wantsjo? Ik dacht dat jullie hier nog altijd om acht uur
naar bed gingen. Dit is de derde maal dat je mij vandaag verveelt. Kon je niet tot
morgen wachten?’
‘Mijnheer Frits...’
‘Niks geen mijnheer Frits. Je pakt je biezen en maakt dat je naar bed komt. Morgen
kunnen we verder praten...’
‘Mijnheer Frits...’
‘Ik ken dat van vroeger. Midden in de nacht de mensen overrompelen en denken
dat je dan je zin krijgt...’
‘Ik wil niets, mijnheer Frits...’
‘Dat kennen we, dat niets willen. Een geit voor het feest van tante Carolina. Of
een konijn voor het feest van tante Esmeralda. Je krijgt het allemaal. Goed. Maar
morgen. Vannacht niet. En nu naar bed, Wantsjo. Ik wil geen rammelen meer horen.
Slaap wel.’
Op het ogenblik, dat hij de deur voor de neus van Wantsjo wilde dichtsmijten,
hoorde hij een gillen even onwerkelijk als daarstraks toen hij de deur opende van
zijn moeders slaapkamer: ‘Maria is de dochter van uw vader!!’
Met een ruk trok hij de deur weer open. Hij wist niet precies wat er toen gebeurde.
Waarschijnlijk gleed hij uit over de afgesleten drempel, viel met armen die in de
lucht grepen, waardoor de loop van het geweer Wantsjo tegen de borst stiet. Toen
hij zich hersteld had en weer overeind stond, was zijn
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eerste gedachte: 't Is maar gelukkig dat de haan niet overging, dat had er nog bij
moeten komen. Hij hielp de oude Wantsjo overeind die door de stoot gevallen was
en zachtjes kreunde.
Hij moest het bijna op de tast doen, zo donker was het; ook sterren zag hij niet,
de hemel was zwaar bewolkt. In het donker kon Frits Ruprecht zijn aandoening
makkelijk met woorden verbergen voor de ander, die nog niet van de schrik bekomen
was en hoorbaar klappertandde.
‘Er is niets gebeurd, Wantsjo. Ik ben maar uitgegleden, zodat ik met het geweer
tegen je borst stiet. Je borst was het toch, niet?’
‘Ja, mijn borst...’ Wantsjo kon de woorden nauwelijks uitbrengen.
‘Zullen we even licht maken en kijken wat eraan scheelt?’
‘Neen, niet naar binnen. Maria moet dit alles maar liever niet weten. Ik schrok
alleen maar, ik heb geen pijn.’
‘Nou goed, Wantsjo. Laat mij je even wegbrengen tot je van de schrik bekomen
bent.’
Wantsjo liet zich aan de arm leiden, terwijl Ruprecht hem geruststelde.
‘Ik ben alleen maar uitgegleden. Je moet er verder niets van denken. Je moet weten
dat ik ook zelf er een zwak vermoeden van had dat Theodoor alleen gebruikt was
als dekmantel. Dat vermoeden kon ik daarom zo makkelijk hebben, omdat mijn vader
Maria voor onderwijzeres had laten leren. Ik hoef niets voor je te verbergen. Je bent
een oude man, voor mijn vader was je leven meer waard dan het mijne, je hebt het
recht om alles te weten.’
Het grint van de oprijweg kraakte onder hun voeten. Een glimworm blonk en
verschoot, de enige verlichting van de duistere nacht. Aan de wijze waarop de oude
man zijn arm in die van Ruprecht liet rusten, merkte deze dat hij hem nog even moest
vergezellen.
‘Ik geef toe, Wantsjo, dat je kleindochter een mooi meisje is. Ik ben zwart, doch
liefelijk, gij dochteren van Jeruzalem. Herinner je je dat nog uit het Hooglied? Ik
vermoed dat je de bijbel beter kent dan ik. Wanneer ik er in het geheel geen ver-
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moeden van had gehad, dan was er misschien wel iets te vrezen geweest. Maar
Wantsjo, goede Wantsjo, waarom zou ik er trouwens zo'n haast achter zetten?’
Ruprecht voelde dat de arm, die hij steunde, zich langzaam aan hem begon te
onttrekken.
‘Wantsjo, ik geloof dat je mij voor ondeugender aanziet dan ik wel ben.’
Hij hoorde de sloffende gang van Wantsjo naast zich. Hij had wel urenlang zo
naast de oude man kunnen doorlopen, zwijgend en gedachtenloos. Maar hij wilde
hem vooral niet tot last zijn; zodra hij merkte dat de ander zijn steun niet langer nodig
had, nam hij afscheid.
‘Nu Wantsjo. Laten wij elkaar de hand geven. Slaap wel.’
‘Slaap wel, mijnheer Frits. Neem het mij niet kwalijk. Ik heb veel ongelukken
gezien. Ook ongelukken waarvoor ik anderen had kunnen behoeden.’
Een ogenblik rustte de tengere oude negerhand in de jonge hand van de blanke.
‘Slaap wel, Wantsjo.’
De twee scheidden. Wantsjo liep door. Ruprecht bleef kijken in de richting waarin
hij verdween, totdat hij zijn stap niet meer hoorde.
Besluiteloos bleef hij in de stilte staan, maar dan wendde hij zich met een ruk om,
achter zijn rug had hij ritselen gehoord. Hij luisterde. Het leek wel op het fluisteren
van mensenstemmen. Een ogenblik meende hij zelfs doffe voetstappen en een
giechelend lachen te horen. Hij hield zich voorbereid, scherp op zijn hoede; zo
sprekend leek het op het fluisteren en lachen van mensen. Maar het moesten
windstoten zijn in het palmbos, dat terugveert, kraakt en schuurt. Om een of andere
reden herinnerde het hem aan Karel, zoals die vroeger niet zonder leedvermaak kon
lachen. Maar Karel zat nu Othello te lezen, met zijn onbegrijpelijke glimlach die het
midden hield tussen wilskracht en vijandschap. Deze weinig behaaglijke herinnering
aan Karel streek echter even snel aan hem voorbij als de bries die door zijn haren
woei... Frits wendde zich om. Een zware weg terug naar het huis, waar hij een zuster
had
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gevonden, maar een minnares verloren. Hij was zo moe dat hij slechts een kort
ogenblik naar uitvluchten zocht tegenover Maria, om het dadelijk weer op te geven.
Kome wat komen moge! Toen hij evenwel haar deur ontsloot en licht vond in haar
kamer, begreep hij dadelijk dat de angstkreet van Wantsjo ook tot hier was
doorgedrongen. Zij lag half overeind op het bed, met de ogen wijdopen naar de grond
gericht. Hij zette zich naast haar, wist niet wat te zeggen, keek ook naar de grond.
Tenslotte legde hij zijn arm om haar schouder. Hij drukte zijn gezicht tegen het hare.
Zij liet hem begaan maar haar gezicht drukte niet, als indertijd dat van zijn moeder,
tegen het zijne terug. Zo zaten zij even naast elkaar. Toen begon hij langzaam haar
heen en weer te wiegen. Daarbij maakte hij, evenals indertijd bij zijn moeder, dat
zoemende geluid, diep uit de borst en waarbij de tanden niet vaneengaan. De tranen
rolden langzaam uit haar ogen...
Droevig werd het leven, maar het werd vol van een zinrijkheid die het elders mist.
En dit is het enige dat men de kinderen dezer aarde niet kan ontnemen.
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Het hart vol streken
Voor de zoveelste maal vertelde Marius Falk zijn verhaal aan een zijner kennissen.
Evenwel voordat hij begon richtte hij zich van zijn stoel op. Stokstijf in de kamer
staande, de handen in de zakken, keek hij naar het witgepleisterde vlak in de schouw,
waar geen kachel stond in deze zomerhitte. In het pleister, als deeg gerezen,
vertoonden zich enige barsten. Toen zette hij zich weer neer op de rand van de stoel,
vouwde de handen samen en vertrok de mondhoeken of hij iets bizonder bitters
proefde. Hij zei: ‘Zo'n lege schouw maakt de indruk van het voorgoed voorbij zijn
van het innige stille leven dat wij, noorderlingen, voornamelijk in de winter leven.’
En hij vertelde zijn verhaal. Dadelijk na hun huwelijksvoltrekking begon Maud
te zoeken naar een argument om Marius in de steek te laten. Merkwaardigerwijs
vond zij het in een grove uitlating van Marius tijdens hun verloving: dat hij haar
trouwde om het geld. De omstandigheden echter in aanmerking genomen kon men
zeggen dat hij die woorden nimmer had uitgesproken. Onder deze omstandigheden
rekende hij ook een broeierig zomers weer, dat als broedstoof werkte voor een neiging
tot kwaad doen die zich in de verlovingsdagen bij hem deed gelden. Hij herinnerde
zich de voorgeschiedenis van de ‘grove woorden’ tot in de bizonderheden. Hij had
eerst gewandeld over een klinkerstraat, waar men de stoffige door de zon geroosterde
lucht inademde. Daarna was hij geslopen als een heel kleine gestalte (‘ik voelde mij
zeldzaam nietig’) langs de hoge bakstenen muur van een chemische fabriek waarvan
de giftigheid nog juist tijd had zich in hem in te bijten. Weldra was hij opgenomen
in een beangstigend bedwelmende wolk van allerzoetste meidoorn. Hij had zijn tocht
voortgezet langs
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een buitenweg met een wegdek nu eens droog en kaal geschroeid door de zon, dan
weer grauw van humus die weigerde in te dampen. Hij zei woordelijk: ‘Stel je zoiets
voor. Iets zo vreselijk zomers. Er was een groene vlakte bezaaid met rose
bloemblaadjes als even zovele kwaad lispelende lippen. Er was ook een vlakte met
overal iets geels. Was het lupine? Er moet nog veel meer geweest zijn dat alleen als
vlijmende lichtkaatsing of als giftige geur tot mij doordrong.’ Niettegenstaande hij
zich naar het meisje begaf dat hem toch het dierbaarste op deze wereld was, hield
hij hardnekkig het hoofd op de grond gericht. Uit somberheid? Of om zijn ogen te
verdedigen tegen de schittering van de blauwe hemel?
Wat er toen bij haar in de achtertuin voorviel, liet zich op velerlei manieren
verklaren. Hij verklaarde het het liefst als een bescherming van zijn hart tegen de
woeste uitbarstingen van het geluk zoals hij zijn ogen tegen de felheid van de blauwe
hemel beschutte. Hij vond haar daar in de tuin. Temidden van gouden- en blauweregen
die terzijde van haar hingen als ornamenten op een te weelderig schilderij. Aan haar
voeten bloeiden irissen, schoot wild gras op. Zij moest pas thuis gekomen zijn, zij
had haar hoed op en stond gebukt over een bloem waarvan haar vingers de bladen
uiteen hielden. Hij stelde de onzinnige vraag: ‘Waarom wil je meeldraden zien?’
Op zijn vraag gaf zij geen antwoord. Terwijl haar lichaam uit de gebukte houding
oprees, keek zij hem lachend, uitdagend aan. Bijna sidderend wachtte hij het ogenblik
af dat haar lichaam in zijn volle lengte zou staan, even rijp als de vegetatie om haar
heen...
Hij nam haar niet in zijn armen toen zij daar tenslotte stond, de armen langs het
lijf, een afwachtende glimlach op de lippen. Nog zag hij hoe goed de bruinstrooien
hoed met de smalle rand paste bij de blondheid van haar gezicht, trad toen naar haar
toe. Hij voelde een groot medelijden bij zich opkomen, dat hem dwong haar een
bekentenis te doen, waarvan de inhoud echter ook hemzelf niet bekend was voordat
hij haar uitsprak. Hij vatte haar hand en schommelde hun armen op en neer, terwijl
hij met gesloten ogen het hoofd naar de hemel
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ophief: ‘Begrijp je niet,’ hoorde hij zichzelf zeggen terwijl hij met gesloten ogen
naar een blauwe hemel opkeek, ‘begrijp je niet dat de reden waarom ik van je hou
of, beter, waarom ik met je trouwen wil, met een hoge hoed op en een witte cyclame
in het knoopsgat, geen andere is dan dat je rijk bent, wat ook de enige reden is waarom
je zo'n mooie bruinstrooien hoed draagt en lila glycine laat bloeien op het dak van
een garage waar dag en nacht de automobiel, althans een onderdeel ervan, gruwelijk
staat te glimmen...’
Hij sprak nog meer onzin. Hij wenste niet te worden tegengesproken. Zij liet
lachend haar gezicht op zijn schouders vallen zodat de stijve rand van de hoed hem
aan de hals schramde. Hij kneep echter haar handen vaster in de zijne en zei als
waarschuwing en belediging tegelijk: ‘Meisje, meisje, ik trouw je om het geld.’
Toen hij zijn ogen weer opende, zag hij dat zij het bijna uitproestte van het lachen,
maar met de wijsvinger beduidde zij hem te zwijgen en wees zij tegelijk dat er iemand
vlak boven hun hoofd aan het raam stond. Hij keek op, het was haar vader; met zijn
rond mager gezicht, bijna even geel als zijn borstelige snor. Marius trok zijn gezicht
in een beminnelijke plooi. Het was een belachelijke situatie. Hij wist niet of haar
vader zijn woorden had gehoord, maar misschien sloeg het hierop toen deze een paar
dagen later tegen hem opmerkte: ‘Het hart vol streken, waarde heer, hebben wij
allemaal. Maar misschien interesseert het je te weten waarom Maud met jou trouwt.
Wel kerel, omdat zij van mij weg wil.’
Een geestig woord. Welnu, een paar maanden na dit geestig woord stierf de vader.
Marius was niet bijgelovig, hij geloofde niet dat het de straf was voor de geestigheid
die zijn schoonvader zich tegen hem had veroorloofd. Weer een paar maanden later
trouwden Maud en Marius, door de rouw in alle stilte, terwijl zij met genoegen hun
kennissen deze poets bakten, die reikhalsden naar al te veel smakelijke gerechten en
prikkelende wijnen. Hij kon niet anders zeggen of het eerste jaar van hun huwelijk
was allergenoegelijkst. Op het vermakelijke af. Hij had de plaats ingenomen van zijn
schoonvader als
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directeur op de Kelma Anilinefabrieken. De chemie van de anilinekleurstoffen is
buitengewoon moeilijk, daar had hij niets mee te maken. Hij was bij de administratie,
hij moest afzetgebieden vinden, reisde veel, ook voor de inkoop. Hij werd niet zelden
vergezeld door Maud, vooral wanneer het ging om Londen of Kopenhagen, een
enkele keer ook naar kleine plaatsen. Maar ook in Holland hadden zij het
allergenoegelijkst. Zij tennisten singles tegen elkaar, daarbij wilde zij voornamelijk
de bal op zijn hoofd smashen. Zij gingen zeilen op de verschillende plassen waarover
ons schoon Holland beschikt; zij kletste hem met bananeschillen, resten van een
koude lunch, om de oren. In de wintersportplaatsen (hij gaf toe dat dit niet meer
Holland was) rolden zij samen de Schneewiesen af, riepen elkaar van heuvel tot
heuvel woorden toe die alleen al door de verwaaidheid van hun klank, maar ook
omdat zij ons bereiken vanaf een besneeuwde heuveltop, liefelijk aandoen; zij stonden
's avonds aan de bar met de mixer over cocktails te praten waarbij hij Maud weleens
de wenk moest geven het flirten met de mixer na te laten. In een woord: zij leidden
het leven van welgestelde jonggetrouwden. Merkwaardig hoe snel het met een
dergelijk leven bergafwaarts gaat. Hij kon anders de meer dan zonderlinge toestand
waarin zij terechtkwamen, niet verklaren. Daarmee begon trouwens hun verwijdering
nadat juist daardoor, althans van zijn kant, een grotere toenadering was ontstaan.
Maud had hem die keer vergezeld naar een fabrieksstad in Westfalen. Zij wilde het
Teutoburgerwoud leren kennen, waarvan zij op school van een roomzoete
geschiedenisleraar, haar bakvisliefde, had gehoord; hij begon zich tegenwoordig af
te vragen of zij mogelijk gek was! Zij zou en moest het Teutoburgerwoud leren
kennen waar Varus in de pan gehakt werd. Ook hun huwelijk werd daar in de pan
gehakt.
Bielefeld... Een typisch Duits stadje. Een station, waarvoor steeds een drukke menigte
zich verzamelt alsof er iedere dag een uittocht was vastgesteld naar een pas ontdekte
wereld. Veel grauwe en groene uniformen. Veel dikke Mütterlein die
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bij de pakken zitten en geduldig eeuwenlang zouden wachten zoals, gelijk de Duitsers
menen, alleen het Duitse hart kan wachten. Zij namen hun intrek in het nieuwste
hotel, dat zij overigens niet dadelijk vonden. Maud liep met de hoed te slingeren in
de hand, Marius enigszins voorovergebogen onder de last van de twee handkoffers,
een iets kleiner dan de ander, beide evenwel vrij zwaar. ‘Geen taxi nemen. Niet
vragen naar een hotel. Zelf vinden. Wat meer initiatief tonen, verfoeilijke sukkel,’
spoorde zij aan; daarbij gaf zij hem een por in de ribbenkast en lachte; van plezier
drukte zij de kaken op elkaar en schudde het hoofd als een tijger die zijn prooi
verscheurt. Zij vonden het Hotel Novum. Grote banketletters, verguld op de gevel.
Een vrij grote hal, met een cirkelbank met palm in het midden. Een groot deel van
het gelijkvloers werd ingenomen door de bierzaal waaruit geroezemoes tot hen
doordrong. Zij gedroeg zich zoals hij haar soms het liefst, soms ook het naarst vond.
Tegen iedereen, chef, bedienden, piccolo merkte zij op, het hoofd naar alle kanten
wendend, hoe mooi en modern hun nieuw hotel er uitzag: ‘Wie schön, wunderbar...’
De kleine piccolo gaf zij ook al een por in de ribben, toen zij met zijn drieën in de
lift stonden. Hij keek zichtbaar verrukt naar haar. ‘Du kleines miserabilium,’ begon
zij en vertelde de kleine jongen een flard uit een mop die zij een paar dagen tevoren
in een cabaret in Den Haag had gehoord: ‘Een zeer modern hotel, met elektrisch licht
en stromend water; dat wil zeggen: stromend water door het dak, met elektrisch licht
van de straatlantaarn.’ De kleine piccolo zette zo'n keel op toen hij hierom lachte dat
zij hem om beurten de mond moesten dichtplakken met de volle hand.
Zij beleefden in dit stadje een soort operette. Echter was de ondergrond van de
gehele situatie iets te ernstig, wrang bijna, om er uit volle borst om te kunnen lachen.
Door wat er voorviel werd Maud al spoedig uitgeschakeld. Wanneer hij niet rondliep
in de stad, zat hij naast haar bed waar zij ziek lag in de grote spiksplinternieuwe
hotelkamer waar zij op haar beterschap wachtten om naar Holland terug te kunnen.
Zij zaten daar maar samen zich steeds opnieuw te verbazen over het
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voorgevallene. Zij hadden de luxekamer toebedeeld gekregen met een ronde vorm
als een kapel, waardoor zij op hun lachspieren werkte sinds ook de dokter die Maud
behandelde, erom gelachen had. Direct al die eerste nacht na haar overmoedige entree
hadden zij immers de dokter erbij moeten halen. Midden in de nacht was Marius
door Maud gewekt. Zij lag naar het plafond te staren, met een vies gezicht of zij
geroken had dat ergens een gaskraan openstond. Dat was het eerste waar hij aan
dacht: de gaskraan! Hij keek om zich heen, in de spiegels van de kasten weerkaatsten
zich de bedden en de vaste wastafel; boven hun hoofden hing de albasten schaal
waardoor het plafond-licht diffuus verspreid werd; het licht van haar nachttafeltje
had zij ook aangeknipt, ergens op een der grote bloemmotieven van het vloertapijt
stond een nachtpot met een watje en een sigarettepeuk op het gele vloeistofoppervlak.
Maud zei: ‘Kijk niet zoals een idioot om je heen.’
‘Wat is er aan de hand? Ik zie niks, ik ruik niks.’
‘Wij liggen hier met de lichten op de nachttafeltjes als in een chambre séparée.’
‘Dat is het ook precies en wat zou dat?’
‘Maar wel godverdomme, ik heb zo'n pijn.’
‘Pijn?’
‘Dat mag zeker niet.’
‘Eigenlijk niet, neen.’
‘Luister eens, Marius, kom dichter bij mij en wees nou eens aardig voor mij, ik
begrijp er niets van, ik heb zo'n vreselijke pijn.’
Hij schoof dichter naar haar toe: ‘Kom kleine meid, geef mij je hand en vertel
eens.’ Toen begon zij de beschrijving te geven van een pijn, die langzaam kwam
aansluipen en zo heftig werd dat zij het bijna niet langer uithield, om langzamerhand
weer te minderen en geheel te verdwijnen. Hij vroeg: ‘Heb je weleens meer zoiets
gevoeld?’ Zij, met doffe stem: ‘Misschien wel, maar nooit zo erg.’
Maar tegelijk staken hem haar nagels in het vlees. Zij klemde de kaken op elkaar,
siste tussen de tanden door: ‘Godver-
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domme, godverdomme.’ Als die vloek niet had bestaan, was er ter wereld niets
geweest dat haar die lange nacht had kunnen troosten. Hij keek strak naar haar
voorhoofd waarop het zweet parelde; hij pijnigde zich af met de gedachte wat het in
's hemelsnaam kon zijn. Zij hadden slechts een enkele verontschuldiging. Wel te
verstaan, behalve die andere verontschuldiging dat zij beiden door Mauds pijn gewekt
waren midden in de nacht, en in een ronde hotelkamer!, zodat zij nog in een
onwezenlijke schemertoestand verkeerden. Daarnaast echter hadden zij nog slechts
deze ene verontschuldiging, die juist geen verontschuldiging was: dat zij niet veel
meer dan verwende kinderen waren. De laatste maand waren zij compleet vergeten
geweest dat Maud eigenlijk zwanger was. De eerste twee maanden had hij haar
voortdurend aangespoord een dokter te consulteren, maar zij had geantwoord met
een stem alsof zij tegen een radicale stomkop sprak: ‘Maar begrijp je dan niet dat de
dokters er alleen maar zijn om ons geld uit de zak te kloppen. Hoe krijgen dan de
negervrouwen in het diepe oerwoud van Afrika hun kinderen? Zeker door dokter
Kropgezwel of professor Spillepoot?’ Hij zag nu in dat het geen steekhoudend
argument van haar was, maar in die tijd was hij inderdaad een stomkop. Tegen de
derde maand begon zijn belangstelling voor haar zwangerschap te minderen, de
vierde maand waren zij de blijde verwachting zowat geheel vergeten.
Tegen het morgengloren pas haalde hij de dokter. Die kwam nog net op tijd, zij
begon al overvloedig te bloeden. De dokter stelde zich midden in de kamer op, kruiste
de armen over de borst, keek half ontsteld half vermaakt door zoveel onnozelheid,
zei eerst peinzend: ‘Eine schöne Geschichte’, en dan, terwijl hij zich met een ruk tot
Falk wendde, haastig en luider: ‘Aber mein Herr, legt u lakens, zoveel mogelijk
lakens onder de matras, anders moet u de matras ook nog betalen. Hotels met zulke
ronde kamers zijn je reinste afzetters.’ Tussen de weeën door keek Maud haar man
met verschrikte ogen aan en vroeg angstig: ‘Wat zegt die man? Moet ik dood, Marius?
Ik wil niet dood.’ Toen het zover was, moesten zij, zo goed en zo slecht als het ging,
haar in de auto van de dokter zelf naar zijn
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kliniek transporteren; van haar overmoedige houding was weinig overgebleven, zij
was doodsbenauwd, maar hij had haar er te liever om. Wanneer zij toen doodgegaan
was, was hij achtergebleven als een diepbedroefde weduwnaar. Zij ging niet dood.
Een paar dagen later werd zij als een kostbaar pakje met de rekening in het hotel
terugbezorgd. Wel kon zij nog niet naar Holland terug, zij moest in het hotel blijven
uitrusten, de dokter bezocht haar dagelijks. Marius zat vaak aan haar bed, zij had iets
ernstigs gekregen, zij zei vaak: ‘Kom naast me zitten, geef me je hand.’ ‘Wil je lief
voor mij zijn? veeg dan met deze zakdoek mijn voorhoofd af.’ Of: ‘Blijf je niet lang
uit? Kom je gauw terug?’ ‘Ben je niet boos op me?’ Zij laadde alle schuld op haar
smalle schouders. Marius dacht er niet zo over.
De eerste tijd had hij nog reden om uit te gaan: zakelijk. In een of ander kantoor
wachtte hij eerst af in een wachtkamer, waar een mannelijke bediende op een machine
typte, een vrouwelijke een kaartsysteem bediende, met een afgebeten boterham en
een glas melk naast zich. Dan werd hij aangediend en verscheen in een kamer, die
gemeubileerd was met in het midden een net heer aan een bureau en, aan de wanden,
grote boekenkasten; de nette heer en hij staken dan de hoofden bij elkaar en smoesden,
hij alles wetende over anilinekleurstoffen, de andere alles over zijn schering en zijn
inslag, beiden woest belust op winst. Het spreekt vanzelf dat zijn gedachten naar
Maud voornamelijk uitgingen in de wachtkamer, bij de kenner van schering en inslag
moest hij op zijn qui-vive zijn, dus stelde hij zijn piekeren over het leven daar even
uit.
Na de eerste week had hij reeds alle zakenkennissen afgewerkt, hij kon nu zijn
wandelingen uitstrekken tot buiten de stad. Hij ging vaak naar het oude slot, waar
hij tijdenlang stond te praten met een oude kromme slotbewaarder die hem inlichtte
over brokken steen, vroeger onneembare wallen, over een cel, beroemd om een
zelfmoordpoging daar gepleegd door een prinses Von Cundelhofen, over de
herdershond die zijn enig gezelschap was in de stilte van dit brokkelend kasteel.
Vanaf dit slot zag men de tientallen schoorstenen van het fabrieksstadje hun blauwe
rook ten hemel opzenden. Heel in de
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verte zag hij het dak van het Hotel Novum, wat hem eraan herinnerde dat hij nog
enige boodschappen voor Maud moest doen: Kolynos, een nieuwe spons, eau de
cologne. Hij daalde weer af, met zijn gedachten aan wat was gebeurd, het was
natuurlijk niet haar, maar hun beider schuld. (‘Wij hadden al spelend in een tuin met
bloemen, de bloemen vertrapt.’)
Dit maakte hem ernstig. Wanneer hij aan haar bed zat, vertelde hij dat zij een ander
leven moesten leiden als ze beter was. Wat voor ander leven zij moesten leiden,
daarvan had hij noch zij enig begrip. Maar de hotelkamer herinnerde zozeer aan een
ziekenkamer met haar carbollucht, met deze vrouw met haar bleek gezicht, hier en
daar met rose plekken, met haar neiging hem bij de hand te vatten en met haar
lichtblauwe ogen naar de zoldering te turen. Soms begon zij langzaam gebeurtenissen
uit haar leven te prevelen: ‘Toen moeder leefde, heeft vader het misschien ook niet
eens zo prettig gehad; vader was altijd gesteld op een rustig huishouden, met eten
op tijd, met een wandeling nu en dan, met gezelligheid op zijn tijd, 's avonds bij het
lamplicht, ook mij heeft hij dan vaak gevraagd om wat piano voor hem te spelen, ik
heb meestal geweigerd. Hoor eens, Marius, je moet me meer vertellen van je eigen
leven, wij moeten niet zo langs elkaar heen leven.’ Hij beaamde. Zij zouden, eenmaal
terug in Holland, een nieuw leven beginnen. Zij zouden de oppervlakkigheden vaarwel
zeggen. Zij zouden zich veel meer boeken aanschaffen. Zij zouden zich verdiepen
in hun innerlijk. Door zelfkennis zouden zij tot zuiverheid geraken. Zij, Maud, zou
weer haar muziek bijhouden. Zij zouden weinig uitgaan. Een enkele keer naar een
concert, een toneelvoorstelling. Naar Bach vooral, het edelste uit de muziekwereld.
Voortaan zouden zij niets anders zoeken dan de edelste voortbrengselen hunner grote
medemensen. Voorlopig zaten zij echter in de hotelkamer, drukten elkaar nu en dan
de hand. En zoals Marius later zou ervaren, dit was de gelukkigste tijd van hun leven:
de carbollucht; de zwakheid van de zieke, die zich aan hem klemde; de twee jonge
mensen, die hun oppervlakkig leven vaarwel zeiden en plannen beraamden teneinde
op hoger geestespeil te komen.
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Een maand na de miskraam in Bielefeld schoof de glanzende mitropa met de twee
Falks het station in Den Haag binnen. Op het perron volgde de treinschaduw de
wagon tot aan de eerste pijler van de overkapping. Reeds op het perron, met de
bloemen in haar armen en temidden van haar drukke vriendinnen, stelde Maud
plotseling vast: dat zij geen kind wilde hebben, nooit van haar leven een kind; en
stelde Marius vast dat het hart vol streken weer als een beurse vrucht openspatte. De
vriendinnen schaterden. Maud vertelde hoe een pijn die geschiedenis haar had gedaan;
wat die dokter al met haar had uitgevoerd. Zij vertelde dat zij gelegen had, het hoofd
naar beneden, de benen in de lucht, les pattes en l'air! De vriendinnen schaterden.
De enigen die ernstig bleven, waren Marius, die nu eens een bezorgde, dan weer een
spiedende blik op zijn vrouw wierp, en de oude kruier die, gebukt onder de zware
last van de handkoffers, bij tijden het vertrokken gezicht ophief naar deze luchthartige,
kleurige en opgewonden dames. Marius dacht, terwijl hij verstrikt raakte in de zwoele
bloemeen parfumgeur, met weemoed terug aan de lucht van carbol en creoline in het
verre stadje met zijn brokkelend kasteel. Was het dan toch waar, dat lijfelijke
gezondheid de mens tot ruwigheden verleidde, terwijl het de ziekte is die hem tot
geestesadel opheft?
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Marina
Die morgen voelde ik mij al bizonder opgewekt, dat kon ik duidelijk merken aan de
manier waarop ik de trappen afliep die van mijn flat op de derde verdieping naar de
binnenplaats leidden. Mijn romp leunde ver naar achter, mijn lippen floten daarbij
een oude deun, die herinnerde aan Hollandse herfstbossen, die ik hier in Parijs des
avonds met weemoed, overdag steeds met vreugde herdacht. Mijn goed humeur uitte
zich ook in de blijdschap die in mij opwelde, toen ik op de tweede verdieping achter
een dichte deur twee stemmen hoorde, waarvan de ongewone gaafheid een vreemd
geluk beloofde. Op de binnenplaats zette ik mijn jaskraag op, verrast door een kille
wind, maar ik sloeg hem weer neer. Er hing dadelijk na de windvlaag een lauwe
zware lucht, waarin slechts een enkele regendroppel viel, zo zacht, zo dwarrelend,
dat het bijna een verstuiven was. Ik schoot de loge van de conciërge binnen.
‘Bonjour, monsieur Broque.’
Ik stond in de tussenkamer, waarvan een deur naar de keuken en een deur naar de
zitkamer van de familie uitmondde, zodat de kamer iets had van de rokerigheid van
de keuken en de gezelligheid van een familiebijeenkomst, wat mij in de gelukkige
stemming bracht, dat ook mij eens het geluk van de rokende schoorsteen en
vriendelijke vrouwenogen zouden beschoren zijn. Men zag hier enkele pannen en
potten op een wrakke tafel, enkele kinderschriften op rieten stoelen; op een blauwe
vloertegel, die grensde aan een witte, lagen twee pantoffels, met de punten naar
elkaar, terwijl aan de wand een uiterst zoetelijke heiligenfoto van de petite Thérèse
van Lisieux hing, vlak naast het rek waarin de brieven van de flatbewoners lagen af
te wachten dat zij zouden worden gehaald.
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De vrouw van de conciërge volgde mij met de ogen, glimlachend, tot ik mijn brieven
had uitgekozen en lachte luid toen ik, wijzende naar de grote lege pantoffels op de
grond, zei: ‘Ah ça, je ne les aurai jamais.’ Enige ogenblikken later liep ik de rue
Lepic af, met de brieven en kranten, die zwaar in mijn hand wogen. Ik was gedoemd,
ik behoorde tot hen die van de vroege ochtend tot de late avond verkeren in de toestand
van lezen of in de toestand van schrijven. Op alle brieven en stukken kwam dezelfde
naam voor, alsof men mij inprenten wilde, voorgoed, dat ik van mijn achternaam
‘Brocke’ heette, uitgesproken in het Frans, zoals de conciërge had gedaan, als Broque,
in het Hollands echter als Brokken, zodat ik niet zelden in de verleiding kwam te
menen dat ik, gezien de vreselijke politieke toestand waarin wij leefden, ook zelf
aan brokken lag. Als voorletter was er meestal slechts een bescheiden N. aan
toegevoegd. Wanneer deze N. werd voorafgegaan door de wetenschappelijke titulatuur
dr., dan wist ik dat het schrijven afkomstig was van de Hollandse krant waaraan ik
als Parijs correspondent verbonden was. Ditmaal had een Amerikaans collega mij
geadresseerd als Mr. Klaas Brocke, om te doen uitkomen dat hij op de hoogte was
van de Hollandse verkorting van de naam Nicolaas, zodat ik hem in verband met de
Hollandse informaties die hij bij mij inwon, geen knollen voor citroenen zou kunnen
verkopen. Mijn hart ging echter pas open, toen ik op een brief de verfransing van
mijn naam zag, toen ik dus niet dr. N. noch mr. Klaas, maar monsieur Colas Brocke
las: een brief dus van Marina, de enige vrouw die ik voor immer naast mij zou willen
hebben en van wie ik mij dus liefst zo ver als mogelijk verwijderd hield. Met mijn
wijsvinger als vouwmes sneed ik de brief open. Ik verheugde mij op ieder woord.
Op weg naar de métro van de place Blanche las ik verder, nauwelijks merkend dat
ik langs de van borst tot kruis opengesneden runderrompen voor de slagerswinkels
van de rue Tholozé liep of langs de manden met kastanjes aan de hoek van de
boulevard Rochechouart, de richting uit van het krullige verregende bord waarop het
grote woord Metro druilde. Ik was reeds in de kooldamp van de metrotunnel onderge-
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doken, ik was reeds op het balkon van de aanstuivende wagen gesprongen, terwijl
ik nog steeds verder las. Weinig deerde het mij, dat mijn medereizigers mij plat
drukten.
Mon cher Brocke,
‘Krijg een kind.’ Dat zijn de woorden die je nog zei, toen de vertrekkende trein
onze handen uit elkaar rukte. ‘Ja ja,’ riep ik terug, alleen maar om mij de weelde te
permitteren om ‘ja ja’ te roepen. Wij hebben eigenlijk ongewoon tedere gevoelens
voor elkaar. De woorden echter die wij tot elkaar spreken, zijn van even ongekende
onzinnig- als uitzinnigheid. Want hoe moet ik het anders noemen als een goede vriend
tegen zijn vriendin zegt: ‘Mijn waarde, het hele probleem bij jou als bij de meeste
vrouwen, is dat je een kind moet hebben,’ en plotseling, terwijl de trein vertrekt, met
luide stem roept, zodat het publiek er aangenaam van rilt: ‘Krijg een kind.’
Weet je dan niet, dat ik met de vakantie op reis ga niet om vreemde landstreken
te bezoeken, - niet om mijn weetgierigheid bot te vieren, - niet om te voldoen aan
de eisen van de mode, maar enkel en alleen om, ergens in een woud of liever nog
aan de oever van blauwe plassen, mijn tranen te laten vloeien, eindeloze tranen. Maar
om dit te begrijpen, moet je van mij eerst nog een paar kleinigheden weten. Ik ben,
moet je weten, niet altijd de typiste aan het Nederlandse consulaat-generaal geweest,
al heb je mij dan ook in die hoedanigheid leren kennen, toen je eens informaties bent
komen inwinnen en, in de kamer met de vele bureaus met schrijfmachines, waaraan
zovele dochters van goeden Fransen huize gekluisterd zijn, ergens in een hoek
fluisterde, in jullie gutturale taal, dat je er heilig van overtuigd was, dat de oorlog in
de lucht hing, - dat je het reeds kon merken aan de rode gloed die boven de
wereldsteden hangt en die je herinnert aan de grote brand, die weldra zou woeden.
Ik moet je eerlijk bekennen dat ik je toen alleen au sérieux zou hebben genomen, als
ik toen nog de nimf was geweest. Dat wilde ik je immers zeggen: ik ben vroeger een
nimf geweest. Een nimf van steen, maar niettemin met een hart steeds vermurwd,
want ik weende steeds, zij het
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dan ook omdat het in Noord-Europa steeds regent. Ik zag er werkelijk, volgens alle
berichten, charmant uit, erg naakt natuurlijk, hoewel met een schuchtere poging nog
met de enige mij ter beschikking staande stenen doek mijn lendenen voor de helft
verhullend, zonder dat ik kon vermijden dat mijn heupen, als alle vrouwenheupen,
iets te breed, zichtbaar bleven. Schmale Schultern und breite Hüften, zegt je
lievelingsfilosoof Schopenhauer... Ik keek van mijn voetstuk, evenals ikzelf met
verweerde strepen, schuchter ter aarde in plassen modder, waarin de hemel zich
blauw en zindelijk weerkaatste en waarin een blad bruin en krullend rotte. Ieder
seizoen, iedere dag welhaast bracht overigens een andere hemel; ik heb later pas het
pastelrose, typisch voor de Parijse hemel, leren appreciëren; toen hield ik nog het
meest van een lucht blauw met gele weerschijn, terwijl een grijze nevel alle
voorwerpen, ook de stenen parkbeelden (waartoe ook ik uiteraard behoorde) dreigde
te omhullen. In het park zelf leefde ik slechts temidden van tinten en ritselingen,
maar van buiten van de grote stad drongen toch wel de geluiden en geuren tot ons
door. De geuren werden gevormd uit een mengsel van benzine, parfums en zweet,
terwijl van de geluiden vooral de claxons en enkele verschrikkelijke noodkreten tot
ons doordrongen. Wanneer het dus vakantie wordt, word ik weer de nimf, tranen
met tuiten wenend.
Je begrijpt, dat ik op zijn tijd weer uit deze tristezza ontwaak. Ik mag je met mijn
tranen niet aan het hoofd zaniken, daarom zal ik je over dit ontwaken spreken. Je
moet weten, dat het Noordfranse dorp waar ik nu verblijf, beschikt over twee
wandelwegen, de ene eindigend in een groot beukenbos, maar het is er zo somber,
dat men het als het eerste teken mag beschouwen van hernieuwde levensvreugde
wanneer men dit bos begint te vermijden, waar men zich kort tevoren nog verschool
tussen varens en paddestoelen, tussen sprokkelhout en het gerucht van verre
vogelkreten. Ik bevond mij dus de middag waarvan ik je vertellen wil, niet in een
bos, maar op een van die eindeloze wegen, waar men urenlang kan lopen zonder een
mens te ontmoeten. Mijn weg voerde eerst door een vallei
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met schaduwen, die steeds voor mijn voeten van gedaante wisselden, nu eens zich
uiterst smal uitrekkend, dan weer zich breed-uit ontvouwend of grillig en kolkend
zich met het woeste zonlicht vermengend. Daarna ging het over een plateau, kaal en
brandend heet, vanwaar men de bomen alleen maar uit de verte zag als een omzoming
van de akkers, waar hier en daar een span witte ossen, zwoegend, ontmoedigd
langzaam bijna, de ploeg door de harde klonters trok. Vervolgens bewoog ik mij
door de zoetelijke hooilucht van een boerenhoeve, waar onverhoeds een haan op een
hek sprong, met de vleugels klepte en luidkeels kraaide, en tenslotte daalde ik, langs
een geitepad, waar verschoten blauwe jurken en wapperende kinderbroeken aan dorre
struiken te drogen hingen, naar een klein dal, waar de dorpskerk stond: een kleine,
maar eeuwenoude kathedraal, waaromheen de enkele huizen van het gehucht groepten,
dat, in zijn ontvolkte toestand, de indruk maakte eerder van stallen en bijgebouwen
van de kathedraal te zijn dan van de woonplaats van een menigte, die op feestdagen
het huis des Heren zou kunnen bevolken. Ik dacht met weemoed terug aan de passage
uit Rilke, waar hij zegt dat hij op reis door Frankrijk vaak het verlangen heeft
gekoesterd ergens voorgoed te blijven wonen en dat hij, bij nader overwegen, dat
verlangen ook makkelijk had kunnen verwezenlijken, omdat uit zovele dorpen de
mensen weggetrokken zijn.
De weg naar het gehucht was vrij aangenaam geweest, en aanvankelijk ook de
weg terug, dat wil zeggen zolang als mijn gedachten zich bezighielden met de
tegenstrijdige gevoelens, opgewekt bij de bezoekers van bezienswaardige kathedralen:
men herinnert zich de fragmenten van prachtige kapitelen slordig in een hoek
weggeworpen, terwijl de ereplaats wordt ingenomen door een in een fabriek
getimmerd beeld, ditmaal de heilige Jozef met zijn kaal hoofd, die men niettemin
een overdaad van rode papieren rozen in de hand had gedrukt. Vervolgens gingen
mijn gedachten uit naar de wisseling van licht en schaduw - zondigheid en verlossing
van alle zonde - die men in zulke kathedralen vindt. Stappen wij, als zo menig
sight-seer, uit de carrosserie van een limousine of desnoods

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

104
een plompe taxi het gebouw binnen, dan missen wij het orgaan om de wisselingen
van de natuur te herkennen, die ook in het godshuis zich weerspiegelen. Het contrast
tussen het sterk belichte middenschip, des te hemelser omdat wij door het donkere
portaal binnentreden, en de moederlijk koesterende schaduwen van de smalle lage
zijbeuken moet men reeds ondergaan hebben op de weg erheen, in de schaduwen
van de vallei, in de hitte van het gloeiende plateau.
Zoals ik zei: ook op de weg terug stapte ik aanvankelijk flink door. Maar op het
plateau werd de vermoeienis in mijn knieën, trouwens in al mijn gewrichten merkbaar.
De akker kwam maar niet tot een eind; mijn oog viel onwillekeurig op plekken waar
men zou kunnen rusten, een mijlpaal, de berm van de weg, de schaduw van een
trillend-eenzame boom. Ik zou niettemin volgehouden hebben, wanneer ik tenslotte
niet een plek gevonden had zo verlokkelijk, dat ik er mij wel neer moest leggen. Op
de akker, aan de kant van de weg, stond opeens een prieel, met een grondvlak niet
groter dan een paar vierkante meter, terwijl de hoogte van de boompjes en struiken
die met hun lover en hun knoesten de wanden vormden, niet hoger reikten dan de
onvolwassen populier die eenzaam ter zijde stond. De grond eromheen was bedekt
met afval: verroeste conservenblikken, een krullende schoenzool, een paar oude
kranten, een randeloze vilten hoed. Binnen vond men dezelfde dingen die ook buiten
lagen, maar nu niet in de staat van verval: schoenen, conservenblikken en enige
blauwe waterkruiken. De grond, bizonder zindelijk in vergelijking met buiten, was
hier en daar sterk uitgehold; ik zag de afdrukken van voetzolen; enige grassprieten
schoten hoog op. Ik legde mij neer. Tussen de bladeren door zag ik het landschap;
trillende bomen in de verte, een boer achter zijn ossen en een wolkje dat langzaam
naar het westen dreef als een weggeblazen schuimbel. Ik strekte mij languit, spreidde
de armen; mijn lichaam ontspande zich; ik was moe, voelde een behagelijke matheid
over mij komen, zodat ik tenslotte in slaap raakte, tegelijk gestoofd in de warmte
van het eng bestek en gestreeld door de koele, bijna kille wind, die door de openingen
tussen
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de blaren naar binnen blies. Ik vermoed dat het door onze opvoeding komt, dat er
steeds iets in ons is dat ons waarschuwt op onze hoede te blijven, - dat er dus steeds
in een vrouw, de slapende vooral!, een of meer zintuigen de wacht blijven houden.
Er moet een verandering gekomen zijn in het geritsel of de temperatuur, toen het
bewustzijn tot mij doordrong dat ik, hoewel ik nog steeds verzonken bleef in een
onrustige droom van wolken, blaren en licht, weldra door een verrassende gebeurtenis
aan de slaap zou worden onttrokken. De sluimer zweefde van mij heen, als nevels
van een landschap, en tenslotte lag ik daar klaar wakker, mijn zintuigen overscherp
opeens, want ik had een voetstap gehoord, van vrij dichtbij. Ik opende de ogen niet.
Ik hoorde nog een voetstap en het kraken van een tak, toen was het doodstil. Het
bleef zo lang stil, dat het onveilig werd. Langzaam opende ik de ogen, op een kiertje
slechts; tussen de wimpers door zag ik nu dat daar een jonge boerenknecht stond,
met de handen even opzij, als iemand die door een wonder is verrast en toekijkt met
de mond even open, de blonde sluike lok over zijn voorhoofd. Ik kon hem goed
volgen. Er moeten vreselijke gedachten door zijn hoofd zijn gegaan! De kansen om
bij eventuele verkrachting van de slapende vrouw buiten de handen van de politie te
blijven moet hij langdurig en nauwkeurig hebben overwogen. Ik wachtte met spanning
de uitkomst van deze overwegingen af. Toen ineens zag ik hem zich langzaam
omdraaien; zijn voeten sleepten zwaar achter hem aan terwijl hij zich van de slapende
vrouw verwijderde, in het besef dat hij in ieder geval met de politie niet in aanraking
zou komen, maar anderzijds, dat hij een goddelijk ogenblik, een ogenblik dat nooit
terug zou komen, aan zich had laten voorbijgaan.
Het ogenblik kwam wel degelijk terug. Hij had het nauwelijks kunnen verwachten.
Op hetzelfde uur had hij de middag daarop volgend zijn koebeesten gelaten voor wat
zij waren, met hun bekken hun flanken aflikkend, en was hij gegaan naar de plek,
het prieel, waar hij de middag tevoren de verrukkelijke vrouwengestalte had ontdekt.
Hij wist dat hij een lafaard was. Nu was het makkelijk genoeg te zeggen dat hij zich
een
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tweede maal de gelegenheid niet zou laten ontglippen. Het was makkelijk te zeggen,
want hij wist dat hij de vrouw daar niet zou vinden, hij wist dat hij naar die plek ging
alleen om zijn teleurstelling nog aan te wakkeren. Maar ook de volgende middag
had ik er natuurlijk gelegen, hoewel ik ditmaal niet in slaap gevallen was; ik had
voortdurend uitgekeken naar de ploeg in de verte, naar de boer, die soms stil stond
en zich met een grote rode zakdoek het hoofd afveegde en soms ook naar de zon
keek, die verder naar het westen schoof; een enkele keer ook hoorde ik de vage echo's
van de woorden waarmee hij zijn beesten aanspoorde. Het duurde echter zo lang,
dat ik afgeleid raakte en het tenslotte opgaf verdere aandacht aan het ploegen van de
landman te besteden, omdat ik begreep dat hij niet komen zou. Ik begon over het
leven na te peinzen: met name over de boeren. Wanneer een beschaving de
mogelijkheid tot het geluk verloren heeft, neemt de stadsmens zijn toevlucht tot de
boer, omdat diens omgang met de tegelijk weerbarstige en trouwe grond het enige
werkelijke geluk vertegenwoordigt. Ik behoorde tot de beschaving van de grote
steden, dacht ik, met tranen bijna in de ogen. Ik herinnerde mij de gesprekken, die
ik nu en dan eens had met mijn vriend Brocke, die uit Holland kwam en in Parijs
woonde en die ik mij plotseling niet anders kon voorstellen dan liggend op zijn
sterfbed, met het koperen kruis in zijn handen en met zijn brekende ogen, die ik
genoodzaakt zou zijn te sluiten. Zelfs in mijn fantasie waagde ik echter niet dit te
doen, want als ik zijn ogen sloot, dat wist ik, zou hij dood zijn, - voor immer dood!
Merkwaardig, dat ik hem slechts in deze toestand kon voorstellen, terwijl zijn
woorden, die mij te binnen schoten, zo weinig gemeen hadden met deze
hyperchristelijke begrafenis die ik hem in mijn verbeelding toedacht. Of was de dood
reeds werkelijk in zijn oogopslag en zijn woorden binnengeslopen? ‘Wie weet Marina,
hadden wij gelukkig kunnen zijn. In een andere tijd. Ik weet niet hoe het met jou
staat. Bij mij, geloof ik tenminste (hoe typisch tenslotte voor de grote stad om alles
weifelend uit te drukken)... Bij mij, geloof ik, is de mogelijkheid tot het geluk verloren
gegaan. Misschien had ik een ander werk moe-

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

107
ten kiezen. Als verslaggever stelt men zich bloot aan te veel rampzalige berichten,
men leert de mensen kennen op een manier zoals men ze nooit zou moeten kennen
en er dringt zich een wereld aan ons op die wij eigenlijk zouden moeten mijden. In
ogenblikken van uiterst verlangen, in ogenblikken wanneer onze ogen breken (de
mens sterft immers velerlei dood!) stelt men dit alles weleens iets illusionistischer
voor. Maar wij weten het wel: wij leven onder puinhopen; telkens worden wij
getroffen door een brok ideologie, dat naar omlaag stort en ons bijna dodelijk treft.
Je weet dat ik geen kniesoor ben; je weet dat ik tot het laatste ogenblik nog mijn
hoofd zal wringen tussen de brokken door en zal lachen met de hoeveelheid
blijmoedigheid die ik tot het laatste ogenblik nog hoop te bezitten. Maar ik maak mij
niets wijs. Ik weet niet minder dan anderen dat deze blijmoedigheid op het punt staat
uit de wereld te verdwijnen. Voltaire meende: l'homme c'est un animal qui sait rire.
Ik vraag mij af hoelang die definitie nog juist zal zijn. Ik stel je nog een vraag:
wanneer je over de boulevard Raspail naar het consulaat loopt, van wie hou je dan
het meest: van de voorbijgangers, die met een bittere grijns de wereld opnemen, of
van de doden, die zich door de nevels voortslepen? Of moeten wij met beiden diep
medelijden hebben?’
Ik moet je zeggen, ik schrok hevig toen ik uit mijn gepeins gewekt werd door de
aanwezigheid van de boer. Wanneer en hoe hij daar voor het prieel gekomen is, ik
weet het niet. Ik had het geritsel van de vorige dag niet gehoord. Met wijdopen ogen
blikten wij elkaar aan. Hij stond er met de armen voor de borst gekruist, met zijn
door de zon roodomrande ogen, met een spottende glimlach op de lippen. De schroom
van de vorige dag was geheel uit zijn wezen verdwenen. Ineens verbrak hij de ban,
terwijl zijn armen zich uit de gekruiste houding voor de borst bevrijdden. ‘Ik wilde
uw slaap niet verstoren, ma jeune Parisienne’ (in dit ‘jeune Parisienne’ klonk tegelijk
verlangen en afschuw). ‘Maar nu u toch wakker is, mag ik even mijn blikken kruik
hebben om een slok water te nemen? Gisteren heb ik mij die slok water ontzegd,
maar dat mag niet alle dagen gebeuren. Men krijgt een hondse dorst op de akker,
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zelfs de dieren geven wij te drinken.’ Enigszins verward sprong ik op,
verontschuldigde mij enige malen, greep naar ieder ding, dat er uitzag als een
waterkruik, maar met een glimlach weigerde de boer: ‘Non c'est pas ça.’ Ik dacht
tegelijk aan de woorden, die je eens in een van je opstellen aan je krant gewijd hebt
aan onze boeren. Dat zij eigenlijk even goede omgangsvormen als de steedse mensen
hadden, had je geschreven. En je vroeg je af of dat een pro of een contra betekende
voor een land. Hoeveel vragen kan een mens zich al niet stellen. Wij kunnen
tegenwoordig het antwoord niet eens afwachten. De vraag en het voornemen om
eens later onze gedachten erover te laten gaan, dat is alles waartoe wij in staat zijn.
Tenslotte had de boer de kruik gevonden, die hij mij eerst aanbood. Uit hoffelijkheid,
want ik had geen dorst, nam ik de kruik aan, wierp het hoofd naar achter en begon
te slurpen. Nauwelijks bezig, herinnerde ik mij de verwarde indruk die de boer de
vorige dag had gemaakt en ik bedacht dat je mij eens gezegd had, dat een adamsappel,
die zo op en neer gaat bij een drinkende vrouw, vreemde instincten bij de man kan
wakker roepen. Maar de boer vloog mij niet naar de keel! Hij was nu eenmaal
waarschijnlijk een andere man dan degeen die ik de vorige dag had gezien. Of anders
verborg hij de man van de vorige dag uitnemend.
Slechts aan een enkele oogopslag merkte ik dat de bedoelingen waarmee hij naar
het prieel gekomen was, dezelfde waren als die ik hem de vorige dag had
toegeschreven. Maar bedoelingen worden gewekt door beide partijen. Door de ernst
waarmee ik daar voor mij uit lag te peinzen, was hij ook zelf tot ernstige mijmeringen
vervallen: herinneringen aan de deel, waarin zijn moeder nu met emmers rondsjokte,
- aan de hooiberg, waarop zijn vrouw het hooi torste, - aan de basse cour, waar zijn
zoon nu zijn kleine vlieger opliet of een stille slak op de hielen volgde.
Je zult nu vragen: waar blijft de ontwaking? Welnu, ik heb je natuurlijk niet alles,
niet absoluut alles meegedeeld wat ik zo bij elkaar gedacht heb die middag in het
prieel. Er zijn nog vele ‘choses indicibles’. Maar denk over dit ene na: heb je wer-
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kelijk de mogelijkheid tot het geluk verloren? Helemaal eerlijk gesproken: ik niet.
Is er geen kronkelweg ergens tussen de Hollandse berken die je zo vaak met
weemoed herdenkt?
Houd goede moed. Drijf de wanhoop uit je gedachten.
je M.
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De verloving
Ons levendig gesprek over het rijtuig, de koets, de paardetram, die in de eerste dagen
dezer eeuw door de mechanische vervoermiddelen werden vervangen, stokte toen
de trambestuurder bemerkte dat ik vreemdeling was; ik had namelijk in plaats van
het luchtige woord ‘gasoline’ de nuchtere verkorting ‘gas’ gebruikt. Wanneer de
‘southerner’ de ander brandmerkt, niet alleen als vreemdeling maar zelfs als
‘northerner’, blikkert over zijn oogbol de gele glans waarin zich onuitroeibare
haatgevoelens weerspiegelen afkomstig uit de Secessie Oorlog, maar spreidt zich
terzelfder tijd over zijn gezicht de zwakke blos der verlegenheid, daar hij zich tegelijk
danig schaamt over zulke laag bij de grondse gevoeligheden. De bestuurder stak zijn
ene hand tussen nek en boord, rukkende bewegingen makend alsof het ding hem
hinderde. Niettemin wees hij met de ijzeren stang, waarmee hij uitgestapt was om
de wissels te verzetten, als een gevaarlijke pook naar het water en de huizen, waarover
hij een vermakelijke opmerking maakte, die op de toestanden uit de slavernij
betrekking had, maar die mij thans ontschoten is. Wij grinnikten beiden, wie weet
grinnikte hij ook om de lange jas en hoge hoed waarmee ik mijn tocht naar dit
afgelegen stadsdeel had aanvaard, teneinde een aanzoek te doen naar de hand van
mejuffrouw Evelyn Atkins, de dochter van dr. Atkins, op wiens laboratorium ik als
bacterioloog werkzaam was sinds ik mij in Louisiana had gevestigd.
De tram had zijn eindpunt in de naar de glinsteringen van een weids water hellende
straat bereikt, een vijftig meter voordat de rails hun vaart door de drie delen van onze
stad hadden beëindigd. Het noordelijk deel werd indertijd voornamelijk
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door Spanjaarden bewoond, die thans echter voor het merendeel naar het Zuiden
waren afgezakt, met achterlating van een van die Latijnse kerkhoven waar uitheemse
namen op de zerken, met overlangse en dwarse barsten, en de lila bloemen tussen
de getande blaren van de brandnetels de wrange geuren van het hiernamaals ademen,
en van een van die kerken waar de doden nog steeds in horizontale richting, met de
voeten vooruit, worden uitgedragen en die nog steeds driemaal daags haar klanken
klepelt over de daken van wrakke gebouwen, waarnaast en waartussen jaarlijks meer
moderne Amerikaanse flatgebouwen verrijzen. Dit noordelijk deel gaat, zonder dat
men de grens nauwkeurig zou kunnen aangeven, ongemerkt over in de moderne
complexen, waar de voetganger op de trottoirs van de rechtlijnige straten zijn gezicht
weerspiegeld ziet in de ruiten temidden van beursnoteringen, overvloedig opgestapelde
kruidenierswaren en reisreclames met de aantrekkelijke bruine boezem van een
Hawaise, en waar zijn ogen, naar de hemel gericht, de lucht ontwaren als spleten
tussen de hoge gevellijnen. In het zuidelijk deel van de stad daarentegen vegeteren
de vroegere plantage-eigenaars op de laatste brokkelige bezittingen, die de slaven
voor hen hebben voortgebracht. Ik heb hier om een of andere reden steeds het gevoel
gehad van het naderend einde; de lantaarns gaven even schaars licht als in het Spaanse
deel, maar het gevoel van een naderend einde, zo naargeestig omdat niemand het
zou kunnen stuiten, ontstond toch vooral door de tegenstelling van armoede en
betrekkelijke luxe, die men reeds aan verschillende van de huizen gewaar werd.
Met deze en dergelijke overpeinzingen had ik het eindpunt van de rails bereikt.
De twee paren rails eindigden trouwens niet parallel naast elkaar, maar het rechtse
paar schoof onverwachts in het linker, vereenzelvigde er zich mede, verloste er zich
echter weer spoedig van om met een weke bocht ter rechter zijde te eindigen, terwijl
het linker recht voor zich uit doorliep tot waar het zich, evenals de gebarsten trottoirs,
het vlakke pas gerestaureerde asfalt en de brokstukken van huizengevels, in de halve
schemer verloor, die op haar beurt te-
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loor ging in de duisternis en rimpelingen van het weidse water. Daar de straat, van
het ogenblik af dat men ook van de linker rails het eindpunt had bereikt, in etages
naar het water afdaalde, vertoonden de huizengevels, hoewel in werkelijkheid van
ongeveer gelijke hoogte, verschillen die wisselden tussen een halve en een hele meter,
zodat de bladderende en verregende vlaggestok van het ene huis niet hoger reikte
dan het dak van het andere. Een dubbel zadeldak wisselde af met een plat dak, maar,
dichter bij de baai althans, beschikten zij alle over een lang terras met stenen
balustrade, waarvan de massieve leuning rustte op logge sint-andrieskruisen of op
zware cirkels, vierkanten omvattend. Men hoeft maar lichte verwantschap te bezitten
met het Zuiden om zwanger te gaan aan de onrust van het Spaanse pathos bij deze
herinnering aan de Moorse architectuur met haar ‘estilo Mudéjar’, haar neiging het
steenmateriaal, gelijk aan de beroemde Koordegevel van Burgos, om te buigen tot
motieven waaraan het weerbarstige materiaal gemeenlijk niet gehoorzaamt. Tussen
de armen van de harde stenen sint-andrieskruisen en de cirkelsegmenten glommen
enige tegelplekken van het terras. Toen ik tenslotte, nadat ik mijn gedachten had
laten gaan over de vele reminiscensen die de Spanjaarden hier hadden achtergelaten,
in het zwakke licht van de straatlantaarn aan een hobbelige kalkplek, als deeg
gezwollen, bemerkte dat ik mijn bestemming had bereikt, sloeg vlak boven mijn
hoofd, boven de witte kalkband die de twee verdiepingen scheidde, met luide slag
een raam open, gevolgd door een ratelend geluid, doordat de jaloezieën van het raam
mede openvielen, en vertoonde zich in de vensteropening een meisjesgezicht, blond
en wier haren in de wind verwoeien, zodat ik reeds mijn zinnen op haar zette, toen
een hand langs de muur op het terras mij naar zich toe wenkte. ‘Past u op, Mr. Terryll,’
hoorde ik de stem zeggen van dr. Atkins. ‘Uit de vijfde trede heeft een steen
losgelaten, zoals u misschien nog niet weet. Haha, daar is eens een keer mijn voet
blijven vasthaken, totdat ik er een tweede uit losgerukt heb. Met inspanning overigens
van al mijn krachten!!’ Eenmaal boven op het terras, waar ik dr. Atkins de hand
drukte,

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

113
heerste er een verlegenheid tussen ons, die ons beiden door haar ijzige kilheid verraste.
Dr. Atkins scheen het mij kwalijk te nemen dat ik, hoewel afkomstig uit de
noordelijke staat Massachusetts, een zo typisch zuidelijke naam droeg als Terryll,
terwijl hij zelf, die ijverde voor alles wat de zuidelijke staten betrof en vooral ook
het grootscheepse bestaan van de voormalige plantage-eigenaars niet uit zijn hoofd
kon zetten, een zo typische yankeenaam, ja zelfs Middle West-naam droeg als Atkins.
Dr. Atkins was indertijd, nu alweer meer dan een kwarteeuw geleden, als jonge
onbemiddelde dokter, hoewel voorzien van het gouden horloge met gouden ketting
van zijn grootvader, naar Louisiana afgezakt, waar hij, ik vermoed slechts terwille
van een drukke praktijk, een typisch zuidelijke houding had aangenomen: de houding
dat alles was verloren nu ook het bestaan, zo men wil de ‘cultuur’ van de zuidelijken,
die gebaseerd was op de primitieve instelling van de slavernij, door toedoen van het
brein van Lincoln en de vuist van Grant was ten ondergegaan. Zelfs had hij zijn
woning in onze goede stad uitgekozen in de buurt waar herinneringen aan het Zuiden
nabroeiden; niet in het noordelijke deel, waar volgens hem de ‘vuile Mexicanen’
thuis hoorden, - niet in de moderne wijken, waar de noordelijken zich vestigden of,
zoals hij het vijandig uitdrukte, zich nestelden, maar eens, evenals de
plantage-eigenaars met hun primitieve slavernij, een smadelijke ondergang tegemoet
zouden gaan met hun contractuele vrijheid, volgens hem de afzichtelijkste en
geniepigste vorm van ‘slavernij’. Op dit onderwerp gekomen, placht hij de principes
van 1789, als gold het niet oude, maar verouderde begrippen, als een langvergeten
schoolles op te zeggen: contractuele vrijheid... vrijheid van drukpers... vrijheid van
vergadering... Dr. Atkins woonde in een van de brokkelende zuidelijke huizen aan
de baai. Tegenover mij, met mijn naam, die behoorde tot de rij zuidelijke namen die
hij niet zonder weemoed uitsprak, schemerde zijn anti-noordelijke houding door,
niet in het pochen op zuidelijke bravour of zuidelijke grootmoedigheid, maar in het
hoongelach waarmede hij mijn bacteriologische opvattingen tege-
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moet trad, hoewel het gras mij reeds voor de voeten was weggemaaid door de
Fransman Pasteur en de Duitser Koch, of in de openhartigheid waarmede hij mij
bekende, dat hij als rechtschapen vader geneigd was ernstige pogingen in het werk
te stellen zijn dochter aan de man te brengen, maar tegelijkertijd toegaf aan zijn boze
luim de man in de wielen te rijden die het waagde naar haar hand te dingen. Hoe dan
ook, die avond, waarop er iets buitengemeen droefgeestigs in de lucht hing, liepen
wij het terras op en neer. Wanneer onze voetstappen elkaar kruisten, hielden wij even
stil, een betoog tot elkaar houdend dat grotendeels handelde over de onregelmatige
rooilijn van deze straat, tengevolge waarvan dit huis, hoewel niet het dichtst gelegen
aan het water, niettemin een vrij uitzicht bood over de baai, waarvan de koelte bij
windvlagen tot aan het terras, waar wij ons thans op zo eigenaardige wijze bewogen,
aanspoelde. Ik leerde iedere tegel kennen: niet in de kleur, waarvan het verschoten
blauw en rood in een gelijkmatig rose-paars was overgegaan, verschilden zij, maar
in de mate waarin er hoeken van afgeslagen waren of waarin zij versleten en uitgehold
waren, ook door de milde of harde voetstappen van velen die reeds tot het
schimmenrijk behoorden... Wij schoten in de lach toen de dochter van dr. Atkins,
die in tegenstelling tot de frisse blondine die aan het raam haar aantrekkingskracht
op mij had uitgeoefend, een zachtzinnige brunette was, naar buiten trad; ik liep haar
tegemoet en wij reikten elkaar de hand, niet zozeer om te groeten alswel opdat onze
handen in elkaar zouden rusten, geruime tijd en met die innigheid waarmede verloofde
paren elkaar voor het huwelijk herhaaldelijk de belofte doen van eeuwige trouw.
Van dat ogenblik af was de lach slechts bij ogenblikken, en ook dan slechts
onderdrukt, van de lucht, hoewel wij daar gezeten, ieder in een schommelstoel, rond
de kleine ronde tafel, afkomstig van de moderne wijken, nauwelijks de oorzaak van
onze plotselinge blijmoedigheid, althans lachlust, hadden kunnen opsporen. Wanneer
ik de kant uit keek van Evelyn Atkins, deed ik dit slechts in de vurige hoop dat ik
haar zou zien zitten, de romp zo ver voorovergebogen dat haar kin haar knie raakte,
zodat
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de kraag, met de ruche afgesloten, en de pofmouwen, hoog aan de naakte armen, en,
ter hoogte van de knieën, de rokzoom van haar witte mousseline japon, zich bij elkaar
voegden tot een onvergetelijke vreemde bloem; haar japon, verder effen en zonder
versierselen, was slechts aan de kraag van een ruche en slechts aan zoom en
pofmouwen van een rij fleurs de lys voorzien. Teneinde haar lach te smoren, beet
zij in de Franse lelies van haar rokzoom, die zij tussen de twee handen spreidde; ik
zag de vochtige afdrukken van haar tanden. Wanneer ik haar oogopslag, soms lachend
soms ook verwonderd, op mij gericht zag, groeide er tussen ons een verstandhouding,
die mij drong mij zelf de vraag te stellen of het in deze houding was, dat zij voor het
eerst een diepe indruk op mij had gemaakt. Stilzwijgend vertrouwde zij mij allerlei
onmogelijke dingen over de hebbelijkheden en zonderlingheden van haar vader toe,
totdat onze blikken in elkaar rustten en wij ons nauwelijks van de aanwezigheid van
de derde bewust waren. Ik had gewenst, dat van dit ogenblik het einde nimmer ware
aangebroken.
Onze innige samenspraak werd echter vrij spoedig gestoord, doordat dr. Atkins
mij voorstelde hem behulpzaam te zijn in het huis bij enige karweien, die hij die dag
vergeten had op te knappen. Met name wilde hij met behulp van een kunstig
mechaniekje aan de douche-gieter enige veranderingen aanbrengen, waardoor de
openingen, die te nauw waren geworden, zodat de stralen nauwelijks spoten, zouden
worden verwijd. Voorts stelde hij zich voor, in een andere kamer, een spiegel, die
uit de omraming van de toilettafel had losgelaten, weer in zijn eikehouten lijst te
tillen en met enige spijkers of liever krammen op zijn plaats te bevestigen. ‘Ik knap
zelf mijn dingen op. Op de tegenwoordige staatslieden, timmerlieden en loodgieters
kan men geen staat maken.’ Evelyn legde bij dit voorstel van dr. Atkins de wrevel
aan den dag van het jongemeisje, dat zich in hoge mate ergert over haar vader, die
de jongeman, die enigszins verfraaid en opgeprikt naar haar hand komt dingen en
die hij ook zelf niet anders dan uit zakelijke verhoudingen kent, in de geheimen, de
heiligste maar ook de
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onsmakelijkste, van het huis, met zijn vele scharnieren en moeren, inwijdt.
Het leek wel of het firmament de spot met ons dreef, daar de volle maan juist door
de wolken heenbrak toen wij de drempel van het terras naar het smalle voorhuis
overschreden, dat door een lage muur, waarop bogen rustten die tot het plafond
reikten, van het verdere huis was gescheiden. De plattegrond, hoezeer ook systeemloos
als veelal de voortbrengselen der koloniale architectuur, die meer beantwoordt aan
de eisen des dagelijksen levens dan wel opgebouwd is overeenkomstig kunstzinnige
principes, lag bij de eerste stap die men in het voorhuis deed, voor de ogen van de
bezoeker open. Aan het voorhuis, en daarvan dus gescheiden door de lage bogenmuur,
grensde een betrekkelijk brede ruimte, die men het best een hal zou kunnen noemen;
daaruit leidde ter linker zijde een trap naar de appartementen der bovenverdieping,
terwijl, tussen de kasten onder de trapruimten gebouwd ter ene, en ter andere zijde
de appartementen waartoe een deur rechts uit de hal toegang verschafte, een brede
gang zich in de schaduwen van het achterhuis verloor. De maan, die achter onze rug
op het terras met gouden stralen blonk, scheen binnen het huis vrij grauw, maar
niettemin de meubels als het ware van de grond tillend in zichtbaarheid.
Wij volgden dr. Atkins gedwee naar het zitje bij de open jaloezieën aan onze
linkerhand, waar een paar schommelstoelen met roodfluwelen zitting zich rond een
zware tafel met marmer blad schaarden, waarop vele familiefoto's waren uitgestald,
in monturen van sober zilver, maar ook van krullig verguldsel. De foto's stelden
oudere heren voor, wier onberispelijke oogopslag gelijke tred hield met hun
betrouwbaarheid, en grootmoeders met groeven, die haar niettemin even lieftallig
maakten als de dromerige jongemeisjes met de aantrekkelijke decolletés, die het
tegenspel moeten geleverd hebben voor de jonge officieren, wier uniformen, door
de nederlaag die zij tegen de noordelijken geleden hadden, niettegenstaande hun
pronkerigheid mij met onzegbare weemoed vervulden. Dr. Atkins nam de fotografieën
op, een voor een, plaatste ze ech-
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ter, na ze nauwelijks te hebben bekeken, in hun vorige stand terug, waarbij hij met
een van de monturen moeilijkheden ondervond, daar deze telkens weer omkiepte,
totdat hij zich niet langer om het omgevallen ding bekommerde. Het was dus eerder
vanwege de centenaarslast van een plotseling bij hem opkomende levensmoeheid,
en minder om de trekken van de fotografieën nauwkeuriger af te lezen, dat hij zich
voor een korte poos op een van de schommelstoelen neerzette en, terwijl hij met de
ellebogen op de tafel steunde en het hoofd in de handen liet rusten, half mijmerend
half mismoedig, de typisch zuidelijke namen der overledenen fluisterde: Evelyn
Jackson... Robert E. Lee... Morgan Travers... Randolph Wilton... Isabel Darvil... ‘Zij
zijn allen gegaan,’ liet hij op de namen volgen en, als het ware tot het dagelijkse
leven terugkerend, wees hij tussen de open jaloezieën door: ‘Kijk, Mr. Richard
Terryll, kijk,’ waarbij mijn naam, uitgesproken voluit met voor- en achternaam, zich
onmiddellijk rangschikte in de reeks van de overleden zuidelijke gentlemen, wier
hartelijke lach nog steeds niet weggestorven was in deze landen, zodat mijn eigen
naam mij thans holler dan ooit in de oren klonk. Aangezien de bovenste jaloezieën
dicht waren, moest ik mij zo ver bukken dat ik, met een gevoel van onbedwingbare
tegenzin, met mijn wang zijn keurig gescheiden zilvergrijze haren, waarop iets nattigs
van zweetdruppels parelde, raakte. Ik volgde niettemin gehoorzaam zijn vinger, die,
in de ruimte tussen twee huizen aan de overkant, een ongenaakbare door plekken
maanlicht verlichte heuvel aanwees, die telegraafdraden, waarin het leven van de
stad nazoemde, in stroken sneden. Toen wij ons omkeerden en onze weg vervolgen
wilden naar het vertrek waar ons het eerste karwei wachtte waarover mijn toekomstige
schoonvader had gesproken, bemerkten wij dat Evelyn zich niet langer in ons
gezelschap bevond maar zich naar het tegenovergestelde raam begeven had en daar,
geknield op de vensterbank, alsof zij haar avondgebed zei, naar buiten keek, door
de bovenste jaloezieën. Daar het een smalle vensterbank was, moest zij zich, teneinde
niet om te kantelen, met de handen vastklemmen aan de hoogste jaloe-
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zie-latten; zij hing daar in de ruimte als een enorm, prachtig insekt met spelden zo
groot als spijkers vastgenageld aan de venstervlakken, waar het licht doorheen zweefde
en haar omspoelde. Vrij haastig begaf zich dr. Atkins, terwijl ik hem ook nu gedwee
volgde, naar zijn dochter, die daar zo geknield in haar effen japon met haar zoom
van Franse lelies opeens een onnoemelijk liefelijke indruk op mij maakte, zodat ik
mij afvroeg of het misschien door deze houding was, dat het stil ademend bestaan
van Evelyn Atkins voor het eerst mijn aandacht had getrokken. ‘Zijn die vuile
mulattinnen weer bezig?’ vroeg de vader, over haar schouder heen kijkend naar de
buren, die door een muur, voorzien van venijnige glasscherven, gescheiden waren
van het huis waarin wij thans een dwaaltocht begonnen waren, die nimmer tot een
goed einde scheen te zullen komen. Het licht van de avond glinsterde in het glas van
de halve of driekwart flessen, die met hun pieken uit de mortel van de muur naar
boven staken. Het huis van de buren lag in zijn geheel op lager niveau, blijkbaar
omdat de straat ernaast lager verliep. De vorm echter verschilde niet veel: alleen
bevond er zich een tuin achter, onbegroeid, waar touwtjes van muur tot muur
gespannen waren, waaraan natte kleren hingen: rokken, kinderbroeken, een gescheurde
handdoek en beddelakens. Ook stond er nu een bruin jongetje van drie, hoogstens
vier jaar in een waskom, terwijl zijn moeder hem water over het hoofd stortte uit een
gedeukte tinnen beker, die telkens even in de avond schitterde. Van de moeder zagen
wij eerst niet veel meer dan de wijde rok, gespannen door de wijdbeense houding,
en het hoofd en de arm met de beker, die zich telkens voor de blauwe rok bewogen.
Een enkele maal richtte zij zich in haar volle lengte op en sloeg enige maten van een
tango aan, die door merg en been gingen en waarin de levenskrachten van haar
gespannen vrouwenboezem zich voor een ogenblik ontlaadden. Evelyn hield zich
tegen de jaloezieën vast, alsof zij een persoonlijk genoegen ondervond in dit
schouwspel, of misschien ook gaf zij ons met haar hardnekkigheid alleen te verstaan,
dat zij beslist niet met ons verder in het huis wilde wandelen. ‘Wij komen dadelijk
terug,’ zei haar
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vader, waarop zij antwoordde met een geluid half kreunend, half neuriënd, een
onwaarschijnlijk geluid zoals men alleen hoort van verre dieren in het bos of van
mensen in de slaap. Toen wij reeds doorgelopen waren, keerde ik mij nogmaals om;
het was mij of het voor het laatst was dat ik Evelyn zo zou zien zoals ik haar nu zag,
en mijns ondanks, fluisterde ik de woorden, onhoorbaar voor de anderen: ‘Liefste,
mijn liefste...’ Weldra liepen wij de trap op, die in deze stad, die de subtropen naderde,
zonder bekleding was, zodat de treden meer dan elders kraakten. Boven aangekomen,
keek dr. Atkins om en verzocht mij zo geluidloos mogelijk te lopen, omdat wij nu
langs de kamer kwamen waar zijn vrouw lag, die zich nog steeds niet kon vertrouwd
maken met de gedachte dat haar zoon, op een jacht met vrienden, door een
onverklaarbaar ongeluk om het leven was gekomen. Aan de rechterhand zag ik drie
witte deurknoppen, waarschijnlijk dus van drie slaapkamers. Links zag men een
reeks ramen met vensterbanken, waar men zich neer kon zetten en staren naar een
buitenwereld waarin men zich niet hoefde te mengen. Waar de jaloezieën open waren,
lag op de vloer maanlicht, waar wij doorheen moesten stappen, wat even een angstige
indruk maakte; ik vond het prettig, dat sommige jaloezieën dicht gebleven waren.
Tenslotte stonden wij in een kleine ruimte van drie bij drie meter. Tegen de wand
was een cementen badkuip aangebouwd, waarboven de gieter van de douche hing.
Dr. Atkins had de deur gesloten; het voelde warm aan in dit eng vertrek. Het licht,
dat hij aanknipte, scheen overmatig en herinnerde aan operatiekamers, waar de ogen
soms ook tranen van het schelle licht. Behalve de deur die op de gang uitkwam, was
er nog een deur, die toegang gaf tot een vertrek, waaruit soms een windvlaag zwanger
van lysollucht aanwoei. ‘Dat is een we,’ verzekerde dr. Atkins herhaaldelijk, sinds
hij zag dat ik met enige verwondering die kant had uitgekeken. ‘Een gewone we!’
Hij stelde zich nu op de rand van de badkuip en verzocht mij hetzelfde te doen. Wij
moesten ons daarbij, om niet het evenwicht te verliezen, vasthouden aan de leidingpijp
van de gieter, zodat er enige koude druppels op mijn hoofd vielen, die
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mij plotseling deden giechelen. ‘Neen,’ zei hij mij strak aankijkend, maar dadelijk
weer het gezicht afwendend, ‘dat is niets. Dat zijn druppels water. Houd u nu deze
sleutel vast,’ en hij overhandigde mij een Engelse sleutel, die hij uit zijn jaszak had
gehaald; met een ongeduldig wenkend gebaar vroeg hij hem dadelijk weer terug, en
begon er een moer mee vast te schroeven. Bij iedere druk die hij op de sleutel
uitoefende, kneep hij de ogen met kracht dicht, zodat het vel zich in vele rimpels
plooide; de mond sperde hij daarbij, zonder de tanden vaneen te doen, wijd open,
wat hem een tegelijk pijnlijke en duivelse uitdrukking gaf. ‘Juist! Bizonder juist!
Het gaat erom de gaten van de gieter wijder te maken... Mable, dat is ons levenslustig
dienstmeisje... Mable heeft over de dunne ijskoude douchestralen geklaagd. Ons
blond levenslustig dienstmeisje! “Zij prikken,” zegt ze, “die dunne douchestralen!”
En daar staat zij's morgens onder de douche, werpt haar gezicht naar achter, spert de
mond open, zodat de stralen haar tot in het verhemelte raken. Haar natte schouders
en heupen glanzen daarbij. Het leven is wreed! Mijn vrouw zit in haar kamer aan de
jaloezieën, kijkt alleen maar uit naar een leven van zwarte Mexicaantjes, waar zij
niet aan meedoet. En geen twintig meter verder staat de naakte Mable onder de
douche en ondervindt haar eerste kennismaking met het leven, dat niet nalaten zal
op zijn onverwachtst zijn tijgerklauwen ook in haar vlees te slaan.’
Wij waren, op onze terugweg naar de trap, weer begonnen op onze tenen te lopen
langs de kamer van mevrouw Atkins, toen ik er mij zelf over verbaasde, dat ik zo
gedwee aan zijn woorden geloof hechtte en dat ik zo gedwee aan de komedie meedeed,
ik, die toch beter weten kon. Ik was immers slechts enkele dagen in Louisiana, toen
een van de beste kenners van deze subtropische Amerikaanse stad mij, tussen twee
stolen op de biljarttafel van het luidruchtig café waar ik de eerste tijd van mijn verblijf
in den vreemde mijn vrije uren zoekbracht, had toevertrouwd dat dr. Atkins spiritist
was; dat zijn vrouw sedert jaren het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld, maar
dat hij niettemin in de ernstige ogenblikken van zijn bestaan
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handelde alsof zij nog steeds in leven was. Zelfs zou hij haar eenmaal aan een jonge
dokter, die bij hem op bezoek was, hebben voorgesteld. Zij zou toen gezegd hebben,
dat het aardig was van haar man jongelui te vragen, daar het anders voor Evelyn, zo
altijd met twee oude mensen, vervelend zou worden. Zij zou een zeer naargeestige
indruk hebben gemaakt, minder door de haast onhoorbare zuchten die zij slaakte,
alswel door de slordige wijze waarop de wollen das om haar hals was bevestigd met
een veiligheidsspeld van zwaar kaliber, waarover alleen dokters beschikken, en door
de ongelijkmatigheid waarmede haar haren, deels grijs, deels nog herinnerend aan
het ravenzwart van weleer, waren kortgeknipt. Nauwelijks hadden de anderen echter
getracht het door haar aangevangen gesprek gaande te houden, of zij had haar gezicht
op haar ene hand laten rusten, onverschillig en mistroostig. Blijkbaar had mijn
zegsman gemeend mij voor de man, in wie hij de werkgever vreesde, maar nog niet
de toekomstige schoonvader vermoedde, te moeten waarschuwen.
Dr. Atkins wilde juist de trap afgaan, maar hij weifelde, begaf zich naar de deur,
tastte echter niet naar de deurknop, maar trok zich terug naar het venster, waar hij
met de arm tegen de muur aanleunde. Hij keek lang naar buiten, liet toen zijn hoofd
op zijn arm rusten, in het gebaar waarin een ongelukkige schreit, maar zijn stem
klonk helder, hoewel zijn gezicht verborgen bleef onder zijn arm: ‘Mr. Terryll, de
mensen zullen u veel kwaad van mij vertellen. Of misschien ook hebben zij het reeds
gedaan. De mensen zijn oppervlakkig. Zij zullen u meerdere bewijzen van mijn
vermeende hardheid aan de hand trachten te doen. Zij zullen u vertellen van die ene
regenachtige nacht, waarin ik niet bijtijds geantwoord heb op de bede van John
Raskin, zodat diens vrouw de bevalling van haar eerste kind niet heeft overleefd. Zij
zullen u vertellen van die appendicitis die ik heb miskend en die ik, met de mij eigen
luchthartigheid, heb verwezen naar het gebied van de hysteria, zodat de patiënt aan
mijn luchthartige diagnose is omgekomen. Zij zullen u vertellen van het dienstmeisje
dat ik, zonder gegronde redenen, uitsluitend om haar goedlachsheid, de
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dienst heb opgezegd. De mensen, ik zei het u al, zijn oppervlakkig, want men moet
al zeer oppervlakkig zijn om te menen, dat wij ons tegen vreemden blijken van
boosaardigheid zouden veroorloven. Integendeel, tegenover vreemden zijn wij van
een ongeneeslijke goedhartigheid. Onze boosheid daarentegen zamelt zich op voor
degenen die ons het naast aan het hart liggen. U kent mijn vrouw niet. Anders zou
u weten dat de zuchten die zij slaakt, en de blik om bevrijding die zij ten hemel richt,
hun oorzaak vinden in de wanhoop die ik haar heb bereid. Mijnheer Terryll, ik zeg
dit niet om te pochen op mijn eigen hardheid, maar om u erop te wijzen, dat er geen
reden tot vreugde is in mijn hart de dag waarop een betrekkelijk vreemde, gelijk u
toch voor mij is, om de hand komt vragen van mijn dochter. Mijnheer Terryll, ik
zweer u, dat ik mij zal weten te wreken de dag dat het mij duidelijk zou worden dat
ik ook Evelyn Atkins in het verderf had gestort door haar uit te huwelijken aan
Richard Terryll.’
Op ditzelfde ogenblik richtte hij met een ruk het gezicht op. Langzaam had zich
de deur van de kamer geopend. Wij keken beiden in de donkere ogen die Evelyn
verwonderd en vragend op ons richtte. ‘Goed,’ zei hij, ‘ik kom, Evelyn.’ Ik volgde
hem in de kamer, waar ik onmiddellijk het doel van onze komst zag: boven de
toilettafel, waarop paars-glazen flacons glansden, voorzien van een gummi-bal, en
witte borstels lagen, waaraan nog de haren van Evelyn kleefden, stond de lege
omraming van de spiegel, waarnaar ik echter vergeefs omkeek in de kamer. Evelyn
leidde mijn aandacht af, doordat zij mij in het oor fluisterde, zo zacht, dat haar lippen
mijn oorschelpen raakten: ‘Ik ben eerst een tijdlang naar de moeder met het kind
blijven kijken, toen ben ik hierheen gekomen om jullie op te wachten. Wat zijn jullie
lang weggebleven!’ Toen ik mijn aandacht weer aan de kamer wijdde, verwonderde
het mij, dat dr. Atkins geen aanstalten maakte om de spiegel in de leegte van de
omlijsting te tillen. Het was integendeel of het ook voor hem de eerste keer was dat
hij zich in deze kamer bevond of beter, dat hij zich in deze kamer bevond zoals zij
op het ogenblik was gemeubileerd. De twee grote mahoniekasten, waarin
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zijn eigen gezicht zich weerspiegelde, schenen hem te boeien, minder om hun sobere
vorm of om het glimmende van de houtsoort, alswel omdat zijn gezicht, dat zich
spiegelde in de panelen en de randen der panelen, verschillende uitdrukkingen aannam,
wat bij deze man met zijn gelijkmatige harde gelaatstrekken niet mogelijk leek. Wij
stonden daar een poos gans verloren in deze kamer, waarin het systeem van het
arrangement nauwelijks te achterhalen was. De twee grote mahoniekasten en de
toiletspiegel, ieder aan een van de vensterloze wanden, waren te zeer in de hoogte
opgetrokken om met het bed, waarvan het hoofdeinde tussen twee ramen was
geplaatst, en de kleine tafel met stoel aan het venster, waar het maanlicht afwisselend
gedempter en feller scheen, in enig verband te worden gebracht. Wij vervreemdden
zelfs geheel van onszelf, toen Evelyn, daar de maan voor een poos achter de wolken
was schuilgegaan, het elektrisch licht aanknipte. Op ditzelfde ogenblik voelde ik de
ijskoude greep van Evelyn om mijn pols, terwijl zij mij, echter minder vriendelijk
dan zojuist, in de oren fluisterde: ‘Kijk hem niet zo aan. Anders krijgt hij een
woede-uitbarsting. Kijk niet zo naar hem. Ga mee, Richard.’
Toen wij buiten zaten, schommelde ook de lege stoel waarin dr. Atkins gezeten
had even mee, daar Evelyn met haar rok erlangs geschoven was. Wij zagen in de
verte het water, waarvan het middelste gedeelte als een grote stille olievlek het
maanlicht weerkaatste. Daaromheen rimpelde het onrustig naar alle kanten. Wij
huiverden welhaast van aandoening toen een klein bootje uit het onrustige gedeelte
in het stille zilvervlak schoof: daar leek het wel een bloemblad, weggeblazen uit het
oneindige. Wij lieten het hoofd naar achter zinken en drongen met onze blik door
het nevelige firmament, achter de besterde hemel. Langzaam vielen de woorden uit
onze mond: ‘Die ster daar is Casiopeia,’ mompelde Evelyn. ‘En die daar,’ zei ik
terwille van de mannelijke klank, ‘is Aldebaran.’
‘Waarom,’ zo vroeg Evelyn, ‘is de dag waarop men zich verlooft, niet een
vreugdige, maar een droevige dag?’
‘Je vader, Evelyn, zou zeggen, omdat het de laatste dag is
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dat de man en de vrouw zich hoffelijk jegens elkaar gedragen.’
Evelyn bracht de toppen van de vingers aan de ogen, als iemand die daar pijn
gewaar wordt.
‘Hoe gedragen zij zich later jegens elkaar, Richard?’
‘Je vader, Evelyn, zou zeggen, dat zij de dagen volgende op deze, elkaar pijnigen
en folteren.’
‘Zou het waar zijn, Richard, zou het waar zijn, zoals vader zegt, dat alleen van de
hel de herinnering onuitwisbaar is?’
Wij zwegen. In de deuropening verscheen de gestalte van dr. Atkins. Het leek of
hij de zwaarmoedigheid had afgelegd. Met een geste, hoffelijk als van de voormalige
plantage-eigenaars, voor wie hij zulk een bewondering koesterde, zei hij: ‘Wij zullen
nu drinken op de verloving van Evelyn Atkins.’
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De non van Estupendo
Toen de kloosterdeur achter hem dichtsloeg met de luidheid van deuren die niet door
mensenhand worden toegedaan, maar zich mechanisch of elektrisch sluiten, begreep
Evert Korn Zuine met een schok in welk een donker avontuur hij zich had gewaagd.
Het was dan ook met een pijnlijke glimlach, voortkomend minder uit een zucht tot
sarcasme danwel uit innerlijke onzekerheid, dat hij zich de gebeurtenissen van die
dag weer te binnen bracht. Er klonk thans, achteraf, iets van angst en spot tegelijk
in de stem waarmede hij door de koker had gesproken, vragend naar zuster Teresa,
die zijn naaste bloedverwante zou zijn en van wie hij afscheid wilde nemen alvorens
een lange reis te aanvaarden, waaraan gevaar en ontberingen waren verbonden, zoals
hij met gevoelvolle stembuiging eraan toevoegde, die echter door een onverwacht
kraken in de koker minder tot zijn recht kwam. Hij herinnerde zich de zachtheid, als
achter dik glas vandaan, waarmede de stem aan de andere zijde zijn verzoek had
herhaald en vervolgens, na enige tijd met spanning op zich te hebben laten wachten,
weer plotseling, thans onverwacht luid, hoorbaar werd, zeggende dat zij voor hem
openen zou en dat hij zich begeven moest naar de deur aan zijn rechterhand, waar
de priores hem te woord zou staan. In zijn herinnering was iets spookachtigs gebleven
van de stilte waarmede de deur zich had geopend, - van het halfduister waarmede
het interieur zich aan hem had voorgedaan om spoedig weer op te helderen, - van de
muisgrijze slip van een nonnenrok, die in een van de vier deuren die in het lege,
kubusachtige lokaal uitkwamen, spoorloos was verdwenen.
Even stond hij gans verloren in dit ledige voorlokaal; be-
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halve het een meter hoge kruisbeeld boven de deur, vlak tegenover de ingang, behalve de posten en panelen der deuren en, in het midden van het vertrek, een tafel
met albasten blad en enkele ouderwetse stoelen, heerste de nameloze ledigheid. Het
hoofd van de Gekruisigde hing schuin naar voren, alsof Hij de hals strekte en Zijn
blik met aandacht op een punt van de vloer gevestigd hield. Door de deur rechts,
zoals hem was bevolen, kwam hij in een vertrek dat een hek in twee helften verdeelde,
wat de gelijkenis tussen het slotklooster en een gevangenis nog accentueerde. Het
spaarzame licht, dat door het hooggeplaatste en van tralies voorziene venster naar
binnen viel, projecteerde op de tegenoverstaande kalken wand een geometrische
figuur, die door het spel van zon en wolken doofde en weer oplichtte en waarin de
staven van het hek en de tralies van het venster menigvuldige kruisen vormden.
Kwam het door het lange wachten, dat hij zich zo eenzaam, voelde? Of kwam het
door het crucifix, waar het thans was of de Gekruisigde pogingen deed Zijn zware
oogleden hemelwaarts te heffen, in een smekende blik, waartoe Hem echter de kracht
reeds was ontvallen? Hij had in een ernstige stemming verkeerd, toen hij tenslotte
was opgeschrikt door het binnenkomen van de priores, die in een grijze nonnenrok
gestoken was, hoewel hij, vanwege zuster Teresa, deze orde aanvankelijk het
smetteloos wit had toegedacht. Nochtans grinnikte hij nu, achteraf, om de gestalten
van de nonnen die hij de laatste dagen hier of elders, in de omstreken van Carácas,
was tegengekomen. De nonnenkleding vertrok de gestalten in het karikaturale. Een
iets gezette non, die hij aan de hoek van de plaza Bolivar ontmoet had, zag er
onmogelijk bolrond uit. Een slanke, met wie hij in de trein hierheen had gezeten,
leek grotesk in de lengte uitgetrokken. Door de kap en de strakke kinband zagen zij
er trouwens allen uit alsof er onder de nonnen een bof-epidemie was uitgebroken.
De priores maakte in zoverre een uitzondering, dat haar gezicht door de hoofdkleding
niet het gezwollene vertoonde van een kind met bof; wel echter werd haar kleine
gestalte geaccentueerd en hingen de kleren van haar af als van Spaanse poppen die
worden voortgedragen in proces-
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sies en die angstwekkend langzaam, de voeten nauwelijks verplaatsend, voortschuiven,
als sommige spoken in onze dromen. De oogopslag waarmede de kleine vrouw met
een eindeloze vriendelijkheid zijn geestelijke verwarring had doorzien, onderging
hij thans, bij de herdenking, weer zo diep, dat de ironie onmiddellijk plaats maakte
voor een dodedelijke stilte in zijn ziel. Hij tastte met zijn handrug naar de vlakken
van zijn gezicht, dat opeens warm aanvoelde, en vroeg zich af of hij de mislukking
te wijten had aan het feit dat hij niet zo zorgvuldig geschoren was als anders, zodat
hij misschien een norsere indruk maakte dan hem in werkelijkheid kon worden
toegeschreven. Een duidelijke, scherp omlijnde drijfveer liet zich trouwens niet
opgeven, waarom hij die ochtend uit Carácas vertrokken was naar het dorp Estupendo
teneinde in het klooster van de Zeven Wonden, van welks naam thans het bloed in
zijn verbeelding sijpelde, voor het laatst zuster Teresa te zien, die in het geheel niet
tot zijn bloedverwanten behoorde, - die hij trouwens alleen oppervlakkig had gekend,
toen zij nog niet naar de grote Spaanse heilige werd genoemd. Bovendien zou ieder
verstandig mens hem hebben kunnen voorspellen, dat het door hem verlangde
onderhoud met de jonge non niet zou worden toegestaan. Wat een groteske opwelling!
Toen hij bij de beek kwam, die stroomt, vlak voordat men het dorp Estupendo
nadert, onder een grot van groene bomen, zette hij zich op een van de platte
oeverrotsen neer. Reeds eerder was hij door vermoeienis overvallen, maar een
gelegenheid om uit te rusten had zich niet geboden in het landschap van blauwe en
groene kolenvelden, omvangen door een paar wijde armen van dennenbossen,
waarachter de zon luguber doofde. Hier op een steen aan de beek, verheugde hij er
zich over dat het droge landschap zo opeens was omgetoverd in een tropisch vochtig
en weldadig oord. Spoedig echter verviel hij weer tot zwaarmoedigheid, wachtend
op de tijd dat hij zich naar het stationnetje zou moeten begeven, waar het treintje met
langzaam rollende wielen zou vertrekken, maar waar nu merendeels in kaki geklede
officieren en grijze nonnen wacht-
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ten onder een afdak, vanwaar klimop afhing en waar een spaarzaam lichtje zou
aangaan wanneer straks het duister zou invallen. Uit een van de tuinen van de villa's,
waarvan er een drietal schots en scheef stond rond de beek, schoof een vrouw naar
voren, tussen de heesters door, met zeer nieuwsgierige ogen. Zij keek eerst met een
ruk naar achter, alsof haar iemand bespiedde, en liet toen haar blik rusten op de man
aan de oever. Tenslotte was het zo duister geworden, dat hij de cijfers van zijn
polshorloge groen zag oplichten in het donker. Hij moest al zijn krachten inspannen
om op te staan en om zich bij de wachtenden onder het afdak te voegen. Een enkele
officier wierp een blik op hem, met de vorsende scherpte van mannen die snel naar
hun holster grijpen. Weldra maakte hij deel uit van de wachtenden, alsof hij in zijn
leven nooit anders had gedaan dan zo te staan op het kleine station van het dorp
Estupendo. En zijn gedachten gingen thans uit, zoals zij ook later zo vaak zouden
doen, naar de reis van Trinidad naar Curaçao, waarop hij zuster Teresa voor het eerst
had ontmoet.
Het leek wel of het voorbestemd was dat hij haar zou ontmoeten en toch ook weer,
dat hij haar juist niet ontmoeten zou. Drie dagen had de reis geduurd van Trinidad,
waar hij als arts was werkzaam geweest op de asfaltonderneming, maar tengevolge
van de crisis was ontslagen, naar Curaçao, waar hij hoopte bij de Geneeskundige
Dienst te kunnen worden aangesteld. Zuster Teresa - want allicht was zij toen reeds
degene die zij tenslotte was geworden - had hij echter de twee eerste dagen in het
geheel niet gezien; het was op de laatste dag dat hij haar aanwezigheid aan boord
bespeurde. Ten eerste bracht hij zijn tijd grotendeels in zijn hut door, hoezeer ook
geplaagd door de hitte, die de ventilator, ondanks het zoemend-hoge toerental, niet
vermocht te verjagen; hij wilde zich immers verzekeren van een behoorlijke kennis
van de tropische infectieziekten, waarmede hij een goede indruk hoopte te kunnen
maken op de directeur van de Gezondheidsdienst op Curaçao, van wie hem ter ore
was gekomen dat jonge beoefenaars der wetenschap niet vergeefs een beroep deden
op
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zijn bereidwilligheid; met het oog op de leprozerie, die een goede naam had hoog te
houden op het eiland, hield hij zich voornamelijk bezig met de lepra, waarvan de
gruwelijke verminkingen zijn geest meer in beslag namen dan het oppervlakkig
geroezemoes aan boord. Op dek wandelen, waar de passagiers elkaar meermalen
daags passeren, had hij dus weinig gedaan. Ook aan de maaltijden had hij haar niet
gezien; zij had de eerste, hij de tweede ronde gekozen - met het gevolg dat haar lunch
en diner tussen twaalf en half twee en tussen zes en half acht plaats hadden, terwijl
de zijne tussen half twee en drie en tussen acht en half tien werden geserveerd. Daar,
waar hij haar iedere avond had kunnen ontmoeten, in de danszaal, was zij de eerste
twee avonden niet verschenen: pas de laatste avond, en ook toen pas aan het slot,
had zij zich onder de lichtzinnigen gemengd. Korn Zuine herinnerde zich later
nauwkeurig hoe hij, zich omwendend omdat hij het gevoel had of iemand hem met
de blik fixeerde, haar in de ingang tot de danshal had zien staan. Korn Zuine had zo
sterk het gevoel gehad dat de koele, stoorloze blik waarmede zij de luchthartige
menigte opnam op hem persoonlijk rustte, dat hij bijna was opgestaan en zich als
een slaapwandelaar, die vreemde schaduw van onszelf, bij haar had gevoegd om
beschutting tegen een gevaar, dat ook hijzelve toen niet met name had kunnen noemen.
Na een korte weifeling was zij blijkbaar tot het besluit gekomen zich niet onder de
dansenden te begeven en had zij zich van de ingang verwijderd, voorlopig weer uit
zijn gezichtskring verdwijnend. Misschien wel was zij toen teruggeschrokken voor
de luide lach die telkens weer opklonk uit de groep van vier of vijf vrijgezellen, die
een tafel bezet hielden vrij dicht bij de ingang van de luxueuze ruimte en waartoe
ook Evert Korn Zuine behoorde. Hij had zich achteraf, of was dit slechts een povere
verontschuldiging?, niet kunnen onttrekken aan de gedachte dat hun luide lach niet
door hun dubbelzinnige of spotzieke gesprekken werd opgewekt, maar door de
tegenstelling, die zich onwillekeurig aan hen opdrong, tussen hun financiële
ontreddering, want hoe anders moesten zij zich noemen indien niet ronduit
werklozen?, en
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de sprookjesachtige luxe waarin zij zich thans, tezamen met de Caribische upper ten,
bevonden. De zaal bestond uit een grootse albasten koepel, die op zware stucco zuilen
rustte en waardoor het licht gelijkmatig op het smetteloze wit der tropische
smokingjassen en de bloemachtige avondjurken vloeide, die zich stil beschaafd
bewogen op de maat van een muziek die uit het niet scheen voort te komen, omdat
het orkest, althans gezien van de plaats uit waar Korn Zuine zat, verborgen was
opgesteld in een ruime nis, aangebracht achter de betrekkelijk smalle galerij rondom
de brede zuilen, waar de toeschouwers zaten, zodat het zich slechts verried door de
grillige glinsteringen die de koperinstrumenten op de dansvloer en de albasten
overwelving kaatsten. De toen heersende danswijze, waarbij de paren zich nauwelijks
over de vloer bewogen, stak scherp af tegen de fresco's, die aangebracht waren op
het stucco van de brede zuilen en waarop Diana en Endymion en Eurydice en Orpheus
en een ander Grieks paar, waarvan de namen hem ontschoten waren, met de gouden
krullen van hun haren en de fraaie plooien van de lendendoeken, die in de wind
woeien, elkaar in een werveling achterna joegen. Men kreeg de indruk minder de
dans bij te wonen van hedendaagse mensen, van wie een enkele kuchte of verstoord
keek bij de voortdurende wisseling van licht waarmede gepoogd werd de
feeststemming aan te wakkeren, dan wel de dans van de eeuwige Griekse goden, die,
ondanks het feit dat men hun reeds eeuwen her het geloof had opgezegd, voortgingen,
zelfs op plaatsen zo ver verwijderd van hun bakermat, van hun kuise gelukzaligheid
getuigenis af te leggen. Tijdens de dans was de galerij achter de zuilen vrijwel
ontruimd, op de tafels na, volgeladen met glazen whisky, glinsterende damestassen
en champagne-emmers, en op de enkele chaperons en chaperonnes na, die aan hun
tafels gezeten, slechts voorzien van kopjes koffie, limonade of likeuren, bij
regelmatige tussenpozen een bestraffende en norse blik wierpen naar de
vrijgezellentafel. Daar had weer hun storende, honende lach geschaterd! In
werkelijkheid waren deze vrijgezellen bedienden van een petroleum-, een asfalt- en
een bauxietonderneming, in de hoeda-
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nigheid van een jong arts, een geslepen boekhouder en twee ijlhoofdige marconisten.
Hun lach verzandde telkens in de uiteenzetting van de boekhouder tot de arts, waarin
zonneklaar werd betoogd dat zij althans, onbetekenende bedienden die zij waren, de
wereldcrisis niet zouden te boven komen, of van de berichten, afkomstig van de
spraakzame marconist - want de ander keek om zich heen, zo maar vaag weg -,
waaruit duidelijk bleek dat met ieder uur een onzegbare catastrofe naderde. Korn
Zuine leende op zeker ogenblik juist het oor aan de boekhouder, die hem ditmaal
niet over de crisis onderhield maar over het decolleté van mevrouw Ruite, de pas
gescheiden vrouw van een hoge Indisch-ambtenaar, en liet juist, ten bewijs dat hij
zich midden in de atmosfeer der mestvaalt bewoog, dom-lachend de tong uit zijn
mond hangen, toen het plotseling, met een ontzettende onbehaaglijkheid tot hem
doordrong, dat de donkere blik van daarstraks weer op hem was gericht. Plotseling
het hoofd heffend, voelde hij hoe hij thans toegaf, buiten zijn wil om, aan de drang
die zich daarstraks bijna van hem had meester gemaakt, en hoe hij thans, ja werkelijk
als een slaapwandelaar, een schim, een schaduw, zich bewoog in de richting waar
de jonge vrouw zat, en waar hij haar donker hoofd zag schemeren vlak naast de grote
en toch luchtige voet van de vluchtende Diana. De aantrekking, onweerstaanbaar,
die van haar was uitgegaan toen hij plotseling haar donkere, enigszins droevige
oogopslag had herontdekt naast de ongeschoeide voet van de Griekse godin, boette
niet aan kracht in, toen hij zich met haar tussen de andere voortdurend aandringende
paren bewoog en het beeld dat hij zich zojuist van haar had gevormd en dat meer
van een bloem weg had dan van de werkelijkheid vervaagde, plaats makend voor
het Spaanse meisjestype waartoe zij behoorde. Hij begreep, dat de droevige oogopslag
de zielestaat kenmerkte waarin zij zich terugtrok, telkens als zij op het punt stond
een keuze te doen tussen haar twee tegenstrijdige neigingen: de neiging eindelijk in
de wereld te bloeien en de neiging terwille van een andere zaligheid de wereld te
verzaken. Korn Zuine was overigens niet de enige die de zielestrijd bijwoonde van
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het donkere meisje, waarop hij zijn zinnen had gezet en dat hij thans in zijn armen
hield. Aan de tafel vanwaar hij haar had weggeleid, volgden hen de ogen van een
vijftiger, een zuidelijk verzorgde smalle man, met een kleine mond, een kleine
moustache en een schedel die reeds vrijwel volledig kaal moest zijn, maar waarover
de spaarzaam aanwezige haren, na eerst stuk voor stuk te zijn gepommadeerd, stuk
voor stuk over het schedelvlak gelegd waren als een verrafelde, dunne sluier. Hij
hield het hoofd gebogen, als een stier die zal toestoten, hard; daarbij tokkelde hij met
de vingers op de tafel. Naast de tokkelende vingers lag een vrouwenzakdoek in
onwaarschijnlijk droomzieke plooien en glanzen. Wanneer Korn Zuine later aan deze
onvergetelijke ogenblikken terugdacht, dan was het of hij in een spiegel keek, waarin
het beeld van Isabela Maldonado en hem voor immer was gefixeerd. Hij zag hoe hij
zelf voorstelde een jonge maar reeds volwassen man, die tijdens de dans met iets
voorovergebogen hoofd naar de schouder van het meisje keek, dat het bovenlijf naar
achter hield als wilde zij zich uit de omsnoering van zijn arm bevrijden. Van Goya
had hij later een capricho bewonderd, die hem aan dit onwerkelijke spiegelbeeld
herinnerde en waaronder de sombere schilder de woorden had geschreven: ‘No hay
quien nos desate’... Onlosmakelijk aaneengeklonken!... Niettemin was het een zeer
conventioneel gesprek geweest dat zij met elkaar hadden gevoerd. Na een kort
zwijgen, waarin de gedaantewisseling van Isabela Maldonado Korn Zuine een
glimlach ontlokte en hij uit verlegenheid even met de muziek meezoemde, gaven zij
elkaar hun beider namen op, waarna Korn Zuine duizend excuses aanbood omdat
hij zonder met haar bekend te zijn, nochtans zich de vrijheid had veroorloofd haar
voor de dans uit te nodigen. ‘U doet verstandiger uw excuses aan mijn oom aan te
bieden,’ had zij geantwoord op een toon waarin een donker verwijt lag, waarvan hij
even opschrikte. Daarna was Korn Zuine ertoe overgegaan, teneinde het nieuw
ontstane stilzwijgen te verbreken, mede te delen dat hij als arts was werkzaam geweest
op Trinidad, maar dat hij thans ontslagen was, daar de onderneming waaraan hij zich
had verbonden
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van duizend arbeiders was ingekrompen op vijftig, zodat eigenlijk alleen de bewakers
van de verlaten installaties waren overgebleven. Hij was juist bezig over zijn plannen
op Curaçao te berichten, toen de dans afbrak en hij haar naar haar tafel geleidde.
Toen hij, niettegenstaande de donker onderzoekende stiereblik en de tokkelende
vingers aan de tafel met de kleine zakdoek, voor de tweede maal met Isabela
Maldonado zich tussen de paren bewoog, waren de rollen omgedraaid; het was zij,
die thans praatte en hij, die luisterde. De weifeling in haar houding gedurende de
eerste dans was verdwenen. Haar koele, stoorloze blik had iets hardvochtigs gekregen.
Zij vertelde met vastberadenheid dat hij, Korn Zuine, de volgende dag met hen mee
naar Carácas moest. De boot zou de nacht overblijven in La Guayra, daar zij de
volgende dag te laat zouden aankomen om te kunnen lossen. Zij zou hem in Carácas
voorstellen aan een Amerikaan, Mr. Smith, die grote invloed zou kunnen oefenen
op Curaçao en die hem ongetwijfeld van nut zou zijn bij het zoeken van werk op het
eiland. Toen Korn Zuine een uur later in zijn hut terugdacht aan dit gesprek en zich
afvroeg of Isabela met dit vastberaden plan de begeerte, die hij wel degelijk had
bemerkt tijdens de dans, had gecamoufleerd danwel verzaakt, barstte hij bijna in
lachen uit om het doodernstig gezicht waarmee Latijnen beloftes kunnen doen die
niet worden gehouden, daar zij slechts terwille van de hoffelijkheid van het ogenblik
worden gedaan. Wie weet ook was het plan van Isabela niet anders dan zo een ‘château
en Espagne’... Verwachtingen betreffende een uitstapje naar Carácas waren reeds
vervlogen toen hij, samen met de scheepsarts, de volgende middag aan dek uitkeek
naar de nadering van La Guayra, het havenstadje aangebouwd tegen de helling van
de noordelijkste uitloper van de Andes, met zijn kleurige huizen tegen de helling,
zijn fort waarvan het geel-blauw-rood van de nationale vlag woei, met zijn lange,
kunstmatige kade, ver in zee uitgebouwd, waaraan zij dadelijk zouden meren en die
met de kustlijn een bassin vormde, waar de masten van talloze zeilschepen, ranke
schoeners en plompe barkjes, wiegden op de maat van de langzaam schommelende
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zee, - waar het ijzerroest traande uit de kluisgaten van een oud, afgedankt oorlogsschip
en waar nu juist een watervliegtuig hulpeloos over het wateroppervlak zoemde zonder
zich nochtans te kunnen heffen. De scheepsarts weidde langdurig uit over het
ongelukkig Venezuela, dat door de politieke beroeringen niet voldoende rust werd
gelaten om tot welvaart te komen en dus steeds - ‘als dat stoomschip daar, pardon
dat oorlogsschip’ - roesttranen zou wenen uit zijn kluisgaten, toen Korn Zuine door
niet te verwoorden gewaarwordingen het stellige gevoel kreeg dat vlak naast hem
iemand stond, die slechts op een pauze in zijn gesprek met de dokter wachtte om
tussenbeide te treden. Zich omwendend keek hij recht in de ogen van Isabela
Maldonado, die thans met de onprettige berusting van iemand die een zware plicht
op zich genomen heeft, hem aanmoedigde zich te haasten, daar zij dadelijk na het
meren het schip zouden verlaten; anders zouden zij, gezien het late aankomstuur,
niet voor de schemer, misschien pas in de avond de hoofdstad bereiken.
Eenmaal in de auto, waarin zij zich naar Carácas spoedden, gedroeg de jonge
vrouw zich blijmoediger; het was of haar een zware last van de schouders was
gevallen. Hij bestudeerde herhaalde malen, tersluiks, somtijds echter ook brutaal
openlijk, haar gezicht, waarop hij echter geen enkele maal de poging las hem in de
ban van haar vrouwelijke betovering te vangen. Integendeel, de zelfvoldoening die
zich uit haar somtijds beminnelijke, somtijds ronduit aanbiddelijke trekken liet lezen,
was eerder een vorm van moederlijkheid of kameraadschappelijkheid, die haar er
dan ook toe genoopt had hem uit te nodigen naar Carácas, teneinde hem met de
invloedrijke Amerikaan in kennis te brengen, die hem aan een voortreffelijke, goed
betalende werkkring op Curaçao zou helpen. Korn Zuine wist niet wat hij zou moeten
verkiezen: dit moment, waarop de kameraadschappelijke gevoelens van de jonge
vrouw haar tot een onvergetelijke vriendin stempelden, danwel het moment, dat,
zoals hij het voelde, niet ver weg meer zijn kon, waarop de kameraadschappelijke
gevoelens als een kostelijke, doch niettemin al te broze schaal zouden uiteenval-
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len en de jonge vrouw zich in de volle schittering en glans van haar hartstochten aan
zijn verrukte blik zou vertonen. Vele jaren later, toen dit alles onherroepelijk voorbij
was, meende hij dat hij ook van den beginne af het somber voorgevoel van de
kortstondigheid van zijn verrukking moest hebben gehad, daar zich anders niet
verklaren liet, waarom hij zich bij ogenblikken tijdens hun tocht naar Carácas zo
weemoedig had gevoeld. De weemoed rees in hem als de maan boven een landschap
van ijs, leiachtig en glanzend, een winters landschap, waarvan de eentonigheid slechts
onderbroken wordt door de krassen en barsten in het ijs, door de hoog opgestapelde
schotsen en een enkele struik, die huivert in de snijdende koude. Een winters
landschap, niet minder leeg en woest dan het tropisch landschap waardoor zij thans
reden, van steen en cactussen. Wanneer hij zich vele jaren later deze tocht weer te
binnen bracht, bleken de meeste woorden die zij toen tot elkaar gesproken hadden
en die waarschijnlijk gecirkeld hadden rondom zijn bestaan in Trinidad en haar
bestaan in Carácas, spoorloos in de vergetelheid te zijn weggezonken; helder als glas
klonken dan echter weer de woorden waaraan hij aanvankelijk nauwelijks enige
betekenis had gehecht: ‘En dan te bedenken dat ik het ben, die een vreemdeling bij
mij thuis zal introduceren, Dat ik het ben die hem, waarschijnlijk uit een moederlijk
gevoel, waarvan geen vrouw zich geheel kan bevrijden, door middel van de
invloedrijke Mr. Smith aan een baan wil helpen. Ik, die nog niet zo lang geleden deel
uitmaakte van de Nationale Liga, die zich ieder contact met de vreemdeling ontzegt.
Mijn vader, die zich tegen alle fanatieke bewegingen verzet, zoals hij het noemt, zal
er zich misschien zelfs over verheugen.’ Samen met Isabela bezette hij de
binnenplaatsen van de auto, tegenover de koffer en de handkoffer, die licht
schommelden bij de stoten van de wagen. Door de ruiten keken zij tegen de rechte
ruggen van de twee mannen: haar oom don Pedro Manuel en de chauffeur, die met
hun strakke torerohoeden zich voortdurend mee door het landschap bewogen, als
een grote, onheilspellende schaduw. Het landschap waarop zij uitkeken aan hun
linkerhand, had
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iets uitermate droefgeestigs. Aan hun rechterhand scheerde de auto voortdurend langs
een rotsige helling, die meestal loodrecht overeind stond, soms zelfs overhing, meer
of minder grote deuken en gaten vertonend, waaruit zich ettelijke zonderling geknakte
struiken omhoog wrongen. Aan hun linkerhand zagen zij neer in de diepte van een
dal, een woestenij waarin, van de bergkam waarover zij reden, en de andere smalle
bergkam waarvan zij onregelmatige kartelingen in de verte zagen glinsteren in de
zon, vormeloze rotsblokken waren neergetuimeld; het leek verwonderlijk dat sommige
rotsblokken, niettegenstaande de vrijwel loodrechte hellingen, roerloos bleven hangen.
Naarmate zij hoger stegen, naderden de twee bergkammen elkaar met krijtwitte
grijparmen, alsof er een reusachtig wezen, dat daar een vreselijke doodsstrijd had
gevoerd, zijn ontzield skelet half bedolven in de aarde had achtergelaten. Terwijl de
geologische formatie een steeds gruwelijker karakter aannam, werd de plantenwereld
van een ongekende innigheid: de rechtovereind staande cactussen maakten plaats
voor lichtgroene eucalyptus-bomen, waardoorheen het licht sidderde en reeds een
enkele blauwe berg in de verte zichtbaar werd met, daarnaast, de tinteling van een
tropische planeet, met haar vlijmscherpe, stervormige contouren. De vriendelijkheid
van het uitzicht ging echter geleidelijk over in een wezenloos-stille ijlheid, waarin
de ster in de mistigheid van de verkoelende atmosfeer vervaagde, totdat plotseling,
nadat de zware schaduwen van de schemer een poos grijs en smeulend over het
landschap hadden gedwaald, het duister inviel. Het was slechts door het geruis en
door het geluid van een enkele vogel, dat Korn Zuine bemerkte dat zij door een woud
reden. Pas in het huis van de Maldonado's voelde Korn Zuine zich verlost van de
beklemming, die ook reeds vóór de avondval zich van hem had meester gemaakt,
sinds hij de donkere blik had opgevangen die Isabela had gevestigd gehouden op het
grote, ruige crucifix dat aan de rotswand aan hun rechterhand hing en waarlangs zij,
vaart minderend, opzettelijk langzaam waren voorbijgereden. De Gekruisigde werd
voorgesteld op het ogenblik dat het goddelijk
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hoofd aan de hals vooroverknakt en het bloed eensklaps overvloedig stroomt uit
handen, borst en voetwreef, die over de andere voetwreef is geklonken. Ergens in
hem moest toen reeds het vermoeden zijn gerezen dat de Galileeër zou overwinnen.
In het huis van de Maldonado's voelde Korn Zuine zich aanvankelijk aangenaam
opgenomen in het gezin, dat hem verloste van de krampachtige verhouding waarin
hij de laatste ogenblikken van de tocht tot zijn kortstondige vriendin had verkeerd.
Het was een van die oude Spaanse huizen, waar rond een langwerpige binnenplaats
met een fontein in het midden de vertrekken van het gelijkvloers en de eerste
verdieping zijn opgetrokken; de zuilen die het balkon schragen, dat rond de vertrekken
van de eerste verdieping is aangebouwd onder de overhuiving van een schuin aflopend
dak met sierlijk ajour bewerkte rand, vormen rond de binnenplaats de ‘patio’, een
schaduwrijke galerij. Voor de noorderling Korn Zuine had dit iets van een betoverd
huis: de vrij zwakke elektrische gloeilampen met hun eenvoudige melkglaskappen
aan de zuilkapitelen, waarvan er thans een tweetal brandde, een recht in het midden
van de lange zijde en een links in de hoek, beheersten met hun gedempt licht
nauwelijks de ruimte van de grote tropenavond en het spel van lichtflitsen en
schaduwen aan de kantige randpunten van het balkondak, - langs de cannelures van
de zuilen, hier en daar afgeknabbeld door de tand des tijds, - over de vloertegels van
de binnenplaats, oude uitgeholde en nieuwe met glanzend glazuur, - over het poreuze
steen van het bassin, waar, uit de korte, verroeste pijp van de fontein, het water in
grote droppels, als langzaam vloeiende tranen, bobbelde, somtijds een landelijk,
weemoedig geluid voortbrengend, slurpend en gorgelend. Ook de koffers, de
armbanden en de gezichten van de mensen die bij de fontein bijeenstonden, leidden
een eigenzinnig leven, alsof zij niet bijeen hoorden en weldra van elkaar zouden
wegspoelen in de grote ruimte. Niettegenstaande de symmetrie van de architectuur
bestond er een merkwaardige ongelijkheid tussen het rechter gedeelte, dat blijkbaar
meer bewoond werd, en het
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linker gedeelte, waar de verf, van een grauwer en geliger tint, bladderde aan de
jaloezieën van vensters en deuren, en waar de klimplant, die om de zuilen strengelde,
dorde. Bij Isabela, don Pedro Manuel en Korn Zuine hadden zich weldra rond de
fontein gevoegd de vader en moeder van Isabela, de heer en mevrouw Maldonado.
Twee Indiaanse meisjes keken uit de verte toe, de een van het balkon, waarover zij
met haar bruine armen leunde, de ander van een hoek onder de galerij; men vermoedde
dat zij daarbij zo stil voor zich uit lachten omdat zij meenden dat Isabela Maldonado
eindelijk met haar ‘novio’, haar verloofde, verschenen was, maar ook was het mogelijk
dat zij gehoorzaam de bevelen afwachtten die mevrouw Maldonado weldra in verband
met de koffers zou uitvaardigen. Na de eerste plichtplegingen van de kennismaking
en nadat ook de heer Maldonado de uitnodiging, reeds door Isabela gedaan, om bij
hen de nacht door te brengen, had herhaald, werd Korn Zuine voorlopig met rust
gelaten. De aandacht had zich geconcentreerd rond de jongste belevenissen van
Isabela. Uit het gesprek dat zich thans ontspon, bleek dat Isabela op bezoek geweest
was bij een zuster, die met haar man in Cumaná woonde, waar deze het beheer had
over de suikerplantage van de familie Maldonado, omdat de heer Maldonado te oud
werd om zulke lange reizen te ondernemen en zijn zwager don Pedro Manuel, die
mede-eigenaar bleek te zijn, zich meer met politieke en religieuze zaken in de
hoofdstad dan met plantersvraagstukken in het binnenland ophield. Er werd met
belangstelling naar de zuster geïnformeerd, die Rosario heette (Rozenkrans of
Rozenhoedje, vertaalde Korn Zuine onwillekeurig) en naar hun kind, de kleine
Vicentico, die blijkbaar naar de heer Maldonado was genoemd. Op het hoogtepunt
van het gesprek brak echter de moeder plotseling de zin af en maakte er Isabela op
attent, dat zij nog steeds geen aandacht had geschonken aan de grootmoeder. De
oude, verkindste vrouw, met de spierwitte haren en gestoken in een wit kleed met
kostbaar kant aan hals en polsen, zat voorovergebogen in een grote leuningstoel
onder het balkon, dicht bij een van de zuilen waar het licht brandde. Isabela begaf
zich naar
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haar, knielde voor haar neer en vroeg, met een voor Korn Zuines gevoel te luide
stem, om haar zegen. De witte arm met de kanten strook werd in de lucht geheven
en sloeg een kruis over de jonge vrouw die aan haar voeten geknield lag op de kille
tegels. Het was voor het eerst dat Korn Zuine aandacht schonk aan Isabela's kleding.
Terwijl de zoom van haar geplisseerde rok over haar benen plooide, sloot haar gladde
blouse, die van dezelfde witte kleur was als de rok, strak om haar meisjeslijf. Het
was Korn Zuine of hij haar leven, haar hele leven, opeens met één oogopslag overzag:
de uitdrukking van haar gezicht vertoonde evenzeer het kinderlijke van een Eerste
Communie als de hardheid van degenen die reeds de verschrikking van de overgave
aan God hebben ervaren; de onschuld van haar grote, donkere ogen was in vreemde
tegenspraak met de welhaast ontevreden uitdrukking van de lichtelijk naar voren
gestoken kaak. In haar meisjesziel vermengden zich voorlopig nog de sferen van de
zoetelijke Murillo en de ascetische Zurbarán. Na het schouwspel van de zegening,
waarbij ieder zich muisstil had gehouden, nam don Pedro Manuel, die ook in dit
uitgebreide huis bleek te wonen, zelf zijn handkoffer op, rijkelijk beplakt met
hardkleurige etiketten van stoomvaartmaatschappijen; na medegedeeld te hebben
dat hij vanavond niet voor den eten thuis zou zijn, omdat hij besprekingen had te
voeren in de stad, beklom hij de rechter wenteltrap en verdween op het balkon, achter
een van de vele van jaloezie-latten voorziene deuren. De heer Maldonado volgde
eerst zijn zwager, met licht toegeknepen ogen en een spottende glimlach om de
lippen. Toen nam hij Korn Zuine op, met een schuwe blik, lachte kort en, in de handen
klappend, riep hij: ‘Concha, breng mijnheer Korn (de tweede naam Zuine liet hij
weg, als te moeilijk voor de Spaanse tongval) naar de logeerkamer boven.’ Concha,
het Indiaanse meisje dat inmiddels geheel was weggedoken in een schaduw van de
galerij, schoof naar voren, tilde de handkoffer, die haar door de heer Maldonado was
aangewezen, en ging de witte, smalle wenteltrap op; Korn Zuine keek verbouwereerd
om zich heen, naar de mensen en naar de vreemde architectuur,
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die in wezen al bizonder weinig gecompliceerd was en volgde toen het meisje, dat
al stijgend zich in steeds wisselende stand vertoonde - nu eens en face, dan weer en
profil of à trois quarts - naar zijn kamer, waartoe een deur vrijwel dadelijk bij de
wenteltrap toegang verschafte. Toen het meisje de deur achter zich sloot, vielen
tegelijk de jaloezieën open, waardoor het besef tot Korn Zuine doordrong, voor de
zoveelste maal in de tropen, dat hij nooit meer de beslotenheid en inkeer van het
noordelijk alleen-zijn zou kennen. Ook in dit huis tuurden nu ogen door de jaloezieën
van de deuren, die geschaard stonden op de twee verdiepingen rond de patio, ogen
van mensen die nog in leven waren, maar ook de geestesogen van hen die reeds lang
tot het schimmenrijk behoorden.
De kamer, niet bizonder ruim, was volkomen volgens moderne Amerikaanse smaak
gemeubileerd. Wanneer in het enige raam, dat uitgesneden was in de wand tegenover
de deur, hem niet het blauwe, bleke beeld van de Andes had aangestaard, zou hij
zich in een of andere noordelijke logeerkamer in het zwoele voorjaar hebben gewaand.
Daar stond een lage kast met enkele boeken, daar stond een tafel met schrijfgerei,
daar vond men ook een opklapbed en een wastafel met stromend water. Alleen was
de vloer er wel wat kaal afgekomen; slechts hier en daar, onder het bed en de tafel,
lagen een paar gevlochten matten. Korn Zuine stelde zich op aan het raam en gaf er
zich rekenschap van dat deze mensen, ook Isabela, niet anders dan schimmen voor
hem waren. Isabela was hem sinds gisteren niet naderbij gekomen, zij was eerder
van hem weggeweken. Zij was misschien van hen allen de gevaarlijkste schim. De
beweegreden waarom zij hem naar Carácas had uitgenodigd, kwam hem eensklaps
weinig doorzichtig voor. Wie weet was het slechts een vorm van nieuwsgierigheid
om toe te zien, met haar geraffineerd-stille vrouwelijke blik, hoe de twee kampen
waarin haar familie was verdeeld, van don Pedro Manuel en haar vader, zouden
reageren op de komst van de zwijgzame noordelijke vreemdeling. Hij had echter
nauwelijks de tijd om met zijn verhouding tot Isabela in het reine te komen, want
zonder kloppen, of misschien was er wel

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

141
geklopt maar had Korn Zuine het alleen maar niet gehoord, trad onverwacht de heer
Maldonado binnen. Hij lachte zijn korte lach. ‘Ik zie, u bekijkt onze stad. Wanneer
de maan straks opkomt, zullen de vierkanten van de huizenblokken zich voor u
oprichten en zullen de agaven voor u openbloeien. In de maneschijn bieden sommige
steden een zeldzaam open aanblik. Ik had gedacht, dat u meegekomen was alleen
om een blik te werpen op onze stad. Wij zijn vereerd. Maar van Isabela hoor ik de
reden van uw komst. U zult zich moeten haasten, het is al bij zevenen. De meeste
kans om Mr. Smith in zijn hotel aan te treffen, heeft u als u hem voor den eten
opzoekt. Of u veel succes zult hebben met zijn kennismaking, acht ik de vraag. Ik
moet u waarschuwen voor die man. Mijn connectie met hem dateert uit de tijd toen
hij mij commissionairsdiensten bewees bij de suikerverkoop. Bij mijn dochters, toen
nog jonge kinderen, was hij van zijn succes verzekerd doordat hij zo voortreffelijk
lelijke gezichten weet te trekken, wat jonge kinderen natuurlijk aan het lachen maakt.
Zo onder andere...’ De heer Maldonado trok hierbij met de wijsvinger het rechter
benedenooglid neer, zodat ook het rose van het slijmvlies zichtbaar werd en het oog
in abnormale grootte voor zich uitstaarde, het manuaal waarmede sommige mensen,
in de tropen vooral, te kennen geven dat zij over het nodige inzicht beschikken om
een troebele situatie of een duistere mystificatie te doorzien. ‘Ook tegenover Mr.
Smith,’ vervolgde de heer Maldonado, nadat hij het manuaal weer had prijsgegeven,
‘zou ik het Alziende Oog willen opzetten. Mr. Smith beschouwt zichzelf als de
schepper van al de werken die de laatste honderd jaar op de Caribische eilanden tot
stand zijn gekomen door toedoen van een Smith. Hij heeft zich om zo te zeggen het
auteursrecht toegeëigend van al de Mr. Smiths die hier, meer of minder gelukkig,
hebben rondgezworven. Hij beschouwt zich als de schepper van de pontonbrug op
Curaçao, van de waterdistillatie op St. Lucia, van de ijsfabriek op St. Vincent, om
maar enkele winstgevende bedrijven te noemen. En men weet niet in hoeverre hij
dit zelf als scherts dan wel als bloedige ernst beschouwt. Ik heb hem eens horen
zeggen: “De
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Smiths vormen de metamorfose van de Caribische energie!” In werkelijkheid is
Smith de meest fantastische scharrelaar en sjacheraar die ik ooit heb gekend. Hij
heeft inderdaad ondernemingszin in zoverre althans als hij de opkomst van nieuwe
ondernemingen speurt, waarvoor hij zich met commissionairsdiensten of vernuftige
intriges verdienstelijk maakt. De laatste tijd is hij voornamelijk werkzaam geweest
als stroman voor de Petroleummaatschappij op Curaçao bij de aankoop van plantages.
De eigenaars zouden exorbitante prijzen vragen, als de maatschappij zich openlijk
als de koper bekend maakte. Er is echter iets dat mij waarschuwt voor deze man. Iets
dat mij zegt dat hij niet uitsluitend de krankzinnige sjacheraar is waarvoor hij zich
wenst uit te geven. Ik heb mij vaak afgevraagd: “Wat is die man?” Er is iets aan die
oude kale vogelkop, met de lel onder de hals, dat tot wantrouwen dwingt. Wat het
is, ik zou het nauwelijks onder woorden kunnen brengen. Of durf ik het alleen maar
niet? Het is soms met een huivering dat ik mij sommige situaties met hem te binnen
breng.’ Korn Zuine dacht aan deze woorden terwijl hij een uur later met Isabela
luisterde naar Smith in de kleine werkkamer, waarheen een waiter hen geleid had
door de ‘patio’ van het half grootse en half vervallen hotel ‘Barcelona’, waar een
olielucht hing en waar het licht aan de zuilenkapitelen fel schitterde op de tafels, die
reeds voor het avondmaal gedekt stonden, en waar, van ringen die van het balkon
neerhingen, twee vervuilde witte kakatoes, met telkens te berge rijzende kuiven, een
gekrijs aanhieven dat door merg en been ging. De kleine, vierkante kamer van Smith
zag er ongewoon vervallen uit; zij was gemeubileerd met een oude, leren sofa, een
grote, ronde tafel en een paar kasten, waar men door het spiegelend glas heen rode
en blauwe boekbanden zag schemeren en waarop globes stonden, geografische van
een hemelsblauwe en astronomische van een inktzwarte kleur. Aan het gelig behang,
dat enkele grillige scheuren vertoonde, hingen, behalve de foto van iemand die op
Smith leek met zijn kale vogelkop en zijn lel, foto's van een bauxietonderneming,
waar de staf voor een clubhuis was vereeuwigd, en een petroleumraffinaderij, waar
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de vele tanks aan enorme botervlootjes deden denken, en voorts de geëncadreerde
prijzen die aan de suiker- en aloëkwaliteit van een bepaalde oogst uit het begin van
onze eeuw waren toegekend. Mr. Smith, hoewel telefonisch door de Maldonado's
op de hoogte gebracht van het bezoek, had zich niet de moeite getroost zijn kleding
te voltooien; integendeel, hij zat er op de sofa in een badjas, die hij telkens bij plooien
vatte, waarmee hij als met een ruige borstel over zijn dijen krabde, daarbij zich
tegenover de binnenkomenden verontschuldigend, omdat hij, zoals hij enige malen
herhaalde om van het effect verzekerd te zijn, een ontzaglijke jeuk had, die hij echter
persoonlijk beschouwde als de kwaal waardoor scheppende naturen worden gekweld
in ogenblikken dat zij zich aan lediggang overgeven. Want dat hij een bij uitstek
scheppende natuur was, daarvan kon Korn Zuine zich overtuigen, wanneer hij ogen
in zijn hoofd had; hierbij sperde hij het ene oog zoals de heer Maldonado had
voorgedaan. Door de hele Caribiën kon hij de vaten zien rollen en de blikken horen
rammelen waarop de naam Smith met grote letters was gestempeld, totdat deze vaten,
in duigen gevallen, of deze blikken, uiteengeplet, bij de inboorlingen dienst deden
als bouwmateriaal; tot in de verste binnenlanden kon Korn Zuine zijn naam zien
prijken op de wanden van de krotten en de hutten. Tot in de verste binnenlanden!
De mensen leefden onder de zegening van zijn naam, die hij iedereen toestond ijdellijk
te gebruiken. Het was dus begrijpelijk, dat een verstandig man als Korn Zuine
eveneens de wens koesterde zich onder zijn bescherming te stellen. Wanneer hij
minder jeuk had gehad, want hij leed aan een afschuwelijke jeuk!, zou hij dan ook
Korn Zuine de kostelijkste voorstellen hebben gedaan. Zo bijvoorbeeld om zich in
zijn dienst te stellen als stroman. Hij wilde namelijk met het oog op de concerns, die
de particulieren geen droog brood gunden, een school van strolieden stichten, die
zich zowel op kosten van de particulier, de stomkop, als van het concern, de slokop,
zouden bevoordelen. Hij wist echter dat Korn Zuine een verstandige jongeman was,
die zich aan zijn eigen werk wilde houden. Hij zou hem dus een introductie-kaart
geven
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voor de directeur van de Geneeskundige Dienst op Curaçao: ‘Deze jongeman wordt
aanbevolen door Smith. SMITH, Creator der Westindiën.’
Tussen zijn zinnen pauzeerde hij soms, niet om adem te vatten, maar om zijn
wangen op te bollen, alsof hij het uitproestte bij de gedachte dat hij, Smith, op dit
late uur van de dag werd geraadpleegd door een paar, waarvan het vaststond dat zij
hem hadden opgezocht niet omdat zij veel van hem verwachtten, maar slechts om
een poos bevrijd te zijn van het gefemel van de familie Maldonado en om elkaar
dadelijk, op weg terug, in de huizenschaduwen van een paar straten en de
agavenschaduwen van het nietig plein, in het donker te knijpen. Er lag echter in de
toon van Smith ook de geprikkeldheid, de korzeligheid van iemand die op bepaalde
dagen de wereld en alles kwelt en treitert, zodat Isabela en Korn Zuine slechts matig
om hem lachten en al spoedig van hem afscheid namen, na zich te hebben
verontschuldigd dat zij hem op zulk een ongelegen uur hadden lastig gevallen.
‘Ja, zo is hij,’ merkte Isabela op, terwijl zij buiten wandelden, ‘onberekenbaar.
Zeer onberekenbaar.’
‘Ach, Isabela, wat gaat ons Mr. Smith aan. Wanneer ik een zakenman was, dan
was het iets anders. Dan zou ik tussen zijn jeukerige volzinnen door de betekenis
vatten, de offertes begrijpen, die hij mij waarschijnlijk doet. Alle beroepen, Isabela,
hebben hun eigen taal. Ik ben medicus, ik kan de geheimtaal van de zakenman niet
ontcijferen. Het is ook zo erg niet. De mensen van wie wij het hebben moeten, spreken
klaardere taal.’
Isabela verweerde zich tegen deze woorden, alsof zij niet Smith verdedigde, maar
zichzelf en ook Korn Zuine, die zij ervan betichtte, als alle Europeanen, een te
sombere levensopvatting te zijn toegedaan, met de neiging in iedere schijnbare
mislukking een reden te zien tot hopeloosheid. Waarschijnlijk was deze hopeloosheid
een gevolg van het gemis aan geloof. Het een hing met het ander samen. Wanneer
men niet in God geloofde, geloofde men evenmin in de mensen, die men dan gauw
als leugenachtig, als verachtelijk, als karikaturen voor-
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stelde. Arme Europeanen! Zij kwam dan weer terug op Smith. Hij moest zich niet
laten ontmoedigen. Het voornaamste was thans geschied. Hij had met Smith kennis
gemaakt. Hij zou hem op Curaçao ontmoeten. Smith zou hem gewichtige diensten
bewijzen. Hij, Korn Zuine, zou zich tegen zijn hopeloosheid moeten wapenen.
De heer Maldonado scheen een ander oordeel te zijn toegedaan dan zijn dochter.
Aan tafel werd weliswaar niet over Smith gerept, maar zijdelings gaf de heer
Maldonado niettemin nogmaals zijn mening over hem te kennen. Anders dan don
Pedro Manuel, zo betoogde hij, wenste hij een vreedzame samenleving met de
vreemdelingen; alleen was het jammer, dat de vreemdelingen zo vaak tot het mindere
soort behoorden; hier had hij het benedenooglid neergetrokken... Toen Korn Zuine
dan ook enige tijd later op zijn kamer zat, en er maar niet toe komen kon zich te
ontkleden en te bed te gaan, kwam het hem voor, dat het een nutteloze, vergooide
dag was geweest die hij in Carácas had doorgebracht; hij had met iemand kennis
gemaakt die, daar was hij zeker van, hem eerder benadelen zou dan bemoedigen,
laat staan begunstigen; hij had met een aantrekkelijke jonge vrouw rondgewandeld,
die zich aanvankelijk vriendelijk had betoond, maar vervolgens zich halsstarrig tegen
haar eigen neiging tot toenadering had verweerd; hij had tijdens zijn onderhoud met
de heer Maldonado en andere leden van de familie onderwerpen aangeroerd die
buiten de gezichtskring lagen, niet alleen van zijn competentie of kennis, maar
eigenlijk ook van zijn dringende belangstelling. Wirwar gingen thans de gesprekken
door zijn geest. Men had met zichtbaar genoegen zijn loftuitingen aangehoord op de
‘ayaca’, een Venezolaanse volksschotel, waarvan men hem de ingrediënten-pruimen,
olijven, kip en kalkoen - had opgesomd, waarbij er tussen mevrouw Maldonado en
Isabela een vrij heftige woordenwisseling was ontstaan over het maïsdeeg waarin de
kostelijke ingrediënten besloten lagen en de bananebladeren waarmede, terwille van
het aroma, het deeg op zijn beurt werd omwikkeld. Een woordenwisseling, die
tenslotte was opgelost in het medelijden dat zij uitgestort had-
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den over de grootmoeder, die de laatste tijd sterk aftakelde, zodat zij met de twee
slagen van het kruis, zonder onderscheid des persoons ieder zegende die zich binnen
een meter afstand van haar invloedssfeer waagde. Men had het hoofd geschud over
de wijze waarop het verstand langzaam van haar week. Daarentegen had men het
inzicht van Simon Bolivar geprezen, die reeds voor honderd jaar had opgemerkt dat
Venezuela een kazerne, Columbia een universiteit, Ecuador een klooster was. Isabela
had hierbij opgemerkt dat zij wel degelijk wist dat Europeanen zich vrolijk maakten
over het kazerneachtige van Venezuela, met zijn vele generaals, maar hoever dan
was het met Europa gekomen, met zijn proclamaties van de volledige vrijheid; immers
tot niets anders dan de meest dreigende vorm van hopeloosheid. Terwijl Korn Zuine
deze, voor hem deels onbegrijpelijke gesprekken herdacht, rookte hij de ene sigaret
na de ander op, hoewel zijn kamer niet van een asbak was voorzien, zodat het telkens
aan het raam was, met de achtergrond van de Andes, dat hij zijn sigaret met een tik
van de as bevrijdde. Toen hij eenmaal, zich vlak bij de deur bevindend, zijn sigaret
tussen de open jaloezie-latten door van het pijpje as wilde ontdoen, werd hij plotseling
aangegrepen door een onweerstaanbaar verlangen om door de jaloezieën te gluren,
zoals thans ook, daar was hij zeker van, door de andere jaloezieën de ogen op hem
gericht waren van degenen die reeds lang tot het schimmenrijk behoorden. Welk een
verbazing, toen zijn ogen plotseling de smalle gestalte van Isabela troffen, die daar
over het balkon gebogen stond, vanwaar zij uitkeek naar het gedeelte van het huis
dat nauwelijks meer bewoond werd. Zij was nog steeds gekleed in de geplisseerde
rok en de blouse, die strak aansloot. Met de voetwreef wreef zij even over haar ene
kuit en hiel. Rondom haar hing de blauwe, nachtelijke stilte. Er was iets merkwaardigs
met het huis gebeurd. Doordat de maan laag hing, viel het licht vrijwel horizontaal
op de binnenplaats; het huis was in enkele verlichte partijen verdeeld, die door de
kloven van de schaduwen los van elkaar en soms ook los van de grond stonden, alsof
zij niet een werkelijkheid was, maar een fata morgana, die dade-
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lijk zou vervluchtigen bij de eerste de beste wijziging van de weersgesteldheid. Hij
wist nog bijtijds zijn neiging te onderdrukken om zich als een slaapwandelaar, een
schaduw, een schim, bij de gestalte te voegen, die daar doodstil stond. Was het zelfs
niet verkieslijker zich stil terug te trekken van de jaloezieën, geruisloos zich van zijn
kleren te ontdoen en spoorloos tussen de lakens te verdwijnen, als een dief in de
nacht? De volgende ochtend zou hij uitgerust zijn, hij zou zich dan aangorden voor
de strijd om het bestaan die hem weldra op Curaçao wachtte. Niettemin deed hij de
deur langzaam open en vervoegde zich behoedzaam bij de jonge vrouw, die, hoewel
zij de druk van zijn voetstappen op de planken vloer hoorde zich niet omwendde,
maar hem eerst aan het woord liet.
‘Isabela... hoe heerlijk... Isabela,’ zeide hij zonder er nochtans uit te kunnen
brengen, dat het hun nieuwe ontmoeting was, wat hij zo heerlijk vond. En reeds
schaamde hij zich over de gladde, vleierige volzin die hij daarop liet volgen: ‘Isabela,
ik zal mij met alle kracht waarover ik beschik tegen de hopeloosheid verzetten, die,
zoals je juist opmerkte, een ongelukkige trek is van ons, tegenwoordige Europeanen.’
Zij liet hem eerst een poos op het antwoord wachten, maar zeide toen op een
verdrietige, stille toon, die in eigenaardige tegenstelling stond tot de harde woorden:
‘Praat toch niet de onzin na, die ik je vandaag heb voorgepraat. Wie weet zijn wij
hopelozer dan de Europeanen. Wij hebben niet hun onzinnige vrijheid, daarentegen
zijn zij verstoken van onze waanzinnige dwanginstellingen. Wij zijn verstrikt in de
woeste verwikkelingen van de zondige wereld. Kom...’
Zij liep hem voor, terwijl hij gedwee volgde. Aan het eind van de gang gingen zij
een weidse, verlaten kamer binnen, die het meest gelijkenis vertoonde met een
zolderkamer, die ook als kinderkamer moest zijn gebruikt; daar de maan achter de
wolken was schuilgegaan, scheen er slechts een matig licht, zodat er een grijze glazige
schemering in de ruimte hing, waarin de omtrekken der dingen niet vervaagden, maar
integendeel zich des te scherper aftekenden. In een van de hoeken stonden koffers
opeengestapeld, in een andere hing een scheef
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ineengezakte kinderwagen tussen pakken kranten, met snoeren en kleurige linten
omwikkeld. Weer elders in een hoek lagen kinderkostuums, die eenmaal voor
luidruchtige balmasqués hadden dienst gedaan: een rood duivelspak, vuilwitte pierrots
en gevlekte gele lappen met rode pompons, waarmede de Colombines zich onkenbaar
hadden gemaakt; daarnaast stond een houten paard, waarvan het ene oog glinsterde.
‘Kijk,’ zei zij, terwijl zij zich vasthield aan een touw van de schommel, die midden
in het vertrek hing. ‘Kijk... hier speelden mijn neef Ramón en ik. Wij speelden ook
in de kapel, dat is het vertrek waar vroeger een kapel was en dat nu niet meer gebruikt
wordt, maar dat wilden mijn ouders liever niet.. Wanneer ik met mijn meisjesrokje
de kinderwagen, die toentertijd nog niet ineengestort was, aanraakte, dan reed hij
een eindje met ons mee. Kijk eens, dat venster, waar men de vage omtrekken ziet
van de Andes. Wanneer ik daar ging zitten en ik leunde achterover, met mijn hoofd
buiten het raam, dan mocht Ramón met mij doen wat hem goeddunkte. Het zal Ramón
niet goed gaan in het leven.’ Hoe het was gekomen, hij wist het niet, maar hij zag
nu hoe zij op de vensterbank zat met het hoofd naar achter geworpen, de trekken van
het gezicht vertrokken door een pijn, die hem raadselachtig voorkwam. Een ogenblik
welde het bloed hem naar de slapen, hij wilde zich reeds werpen op de smalle, jonge
vrouw, toen hij zich op de lippen beet; het bloed aan zijn lippen was van een weeë
zoetheid. Hij begreep dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan een onvergefelijke
grofheid wanneer hij, ook desnoods met haar toestemming, gebruik gemaakt had
van een ogenblik van zwakheid. Zo snel was alles in zijn werk gegaan, dat het wel
leek dat het ogenblik dat zij zich had aangeboden, - het ogenblik dat hij had geweifeld
en het ogenblik dat zij zich weer van het raam verwijderd hadden en zich neergezet
hadden in de hoek tussen de kinderkleren, bijna samenvielen. Er zou iets lugubers
geweest zijn in dit samenzijn tussen de kleren van de kinderen, die nog slechts in de
herinnering voortleefden, wanneer zij niet zo eindeloos innig haar hoofd op zijn
schouder had laten rusten, terwijl hij met haar smalle vinger speelde. Er
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lag iets van dankbaarheid in de wijze waarop zij doodstil bijeenlagen en zij, toen hij
met spreken wilde aanvangen, de hand op zijn lippen legde: ‘Zwijg, zwijg...’ Doodstil
hebben zij zo naast elkaar gelegen, aanvankelijk opgenomen in elkanders innigheid,
weldra echter, door de vermoeienis van een lange dag, in een lichte, grijze, vage
sluimer van elkaar wegspoelend in de beken van hun eenzaamheid. Nochtans was
het zij, die nogmaals over Ramón begon. Zij had wel geweten dat hij zich niet aan
hun stilzwijgende afspraak zou houden, dat hij haar ergens in een van de hoeken van
de kamer in een omhelzing zou omvatten. Zij had zich daartegen gewapend, letterlijk!
Toen hij zich dan ook hier in deze hoek op haar geworpen had, had hij zich
onmiddellijk teruggetrokken, met een kreet van pijn! De dolk, die zij uit het wapenrek
van haar vader had gestolen, had hem, onmiddellijk toen hij zich op haar wierp,
getroffen, diep in de bovenarm! Het was een kleine dolk, die de vader ook sindsdien
tot haar verbazing nimmer had gemist. Dat zij de dolk niet op zijn plaats had
teruggelegd, sproot voort uit haar nieuwsgierigheid hoeveel jaren zouden voorbijgaan
voordat haar vader het kleine ding met het mooie gevest zou missen. Korn Zuine
was voor dit verhaal teruggedeinsd, hij had haar hand losgelaten. In ieder geval
weigerde hij de dolk aan te nemen, die zij uit haar boezem had gehaald en hem met
een stille lach aanbood. ‘Hoe kon je zoiets doen?’ vroeg hij, zijn ontzetting niet
verbergend. ‘Aan het venster,’ antwoordde zij, ‘was het geen zonde. Hier in de hoek
zou het een zonde geweest zijn. Zoals het vandaag een zonde zou geweest zijn als
je mij aan het venster had gekust, niet als je mij in deze hoek in je armen had gesloten.’
‘Waarom Isabela,’ zo vroeg Korn Zuine, ‘zou het hier in de hoek geen zonde zijn
geweest?’
‘Omdat er inmiddels jaren zijn voorbijgegaan. Ik heb vaak van dat verschrikkelijke
venster gedroomd. Ik lag daar, met het hoofd achterover. Ik zag iemand op mij
afkomen, geruisloos. Door de spleet van mijn wimpers kon ik zijn figuur nauwelijks
onderscheiden. Wanneer hij over mij heen boog herkende ik echter het doodshoofd,
met de ijzingwekkende
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oogkassen, waaruit de maden met griezelig-traag kronkelende lijnen naar het vlees
van mijn wangen overkropen. Wanneer je mij aan het raam had gekust, wie weet
had ik je daad vereenzelvigd met het kwaad, dat uit de zonde voortspruit, voornamelijk
ook omdat je een vreemdeling bent, zodat mijn opvoeding in de Nationale Liga zich
weer had doen gelden. Ik ben erg gelukkig dat je dat niet gedaan hebt. Ik bedoel, dat
je mij niet gekust hebt. Vooral niet aan het venster! Vooral niet aan het venster!’
Onwillekeurig deinsde Korn Zuine ook voor deze vreselijke bekentenis terug.
Toen hij echter bemerkte dat zij zich plotseling mijlenver van elkaar verwijderden,
werd hij aangegrepen door het gevoel dat hij dit verhinderen moest, - dat hij hun
verwijdering niet zou mogen toestaan, - dat hij haar tegen zich aan moest drukken,
diep, teneinde haar van de dreiging van dood en zonde te verlossen. Hij drukte haar
tegen zich aan, lang en teder, zoals men doet met een kind dat men een somber
uitzicht wil besparen. Niettemin was zij het, die alle sluiers verbrak, toen zij hem,
als vertrouwde zij hem een diep geheim toe, zacht in het oor fluisterde: ‘Je mag met
mij doen wat je goeddunkt. Pas voortaan op voor don Pedro Manuel. Zijn wakend
oog is steeds op mij gericht.’ De maan brak door de wolken en verlichtte de kamer
groot en wijd, toen de twee lichamen elkaar in de zondige omhelzing vonden. Korn
Zuine zag nog hoe zij zich verzette, door de boosheid waarmede zij enige malen de
wenkbrauwen flitsendsnel samentrok en door het gebed waarin zij zichzelf in de
eerste en derde persoon aanduidde: ‘O God, vergeef mij... O God, vergeef haar...’,
totdat zij zich tenslotte aan de bedwelming en beneveling overgaf. Toen zij later in
de nacht afscheid van elkaar namen op het balkon, waar zij zo innig en ijl in het
maanlicht stonden als twee onwezenlijke schimmen, vermoedde Isabela niet, dat zij
vannacht nog voor de zoveelste maal voor haar ijzingwekkende keuze zou worden
gesteld. Bij het binnentreden van haar kamer had zij een stap teruggedaan,
terugschrikkend omdat zij meende dat zij zich in de deur had vergist, want daar keek
zij tegen het gezicht aan van don Pedro Manuel, die aan een
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ronde tafel zat, met zijn verrafelde, dunne sluier over het hoofd. Maar neen, de ronde
tafel behoorde tot haar eigen notehouten meubelen, die van een pastelgroene kleur
waren; op de laden van de toilettafel zag zij de witte guirlanden, in het hout gesneden;
in de spiegel herhaalde zich de kamer, met het smalle ledikant, de ronde tafel, de
stoelen en de rug van don Pedro Manuel met de duidelijke grijze strepen over de
donkere stof van zijn jas. Reeds hoorde zij zijn stem, zwaar, maar tegelijk ook als
bereikte zij haar uit de verte, met de dreiging van een echo: ‘Vergis je niet, Isabela
Maldonado, ik weet alles van jouw leven. Ik weet ook, dat je als kind met Ramón
heiligen speelde, - dat jullie in de verlaten kapel, waar het altaar schilfert en waar de
banken tegen elkaar liggen, op de verlaten voetstukken klommen en daar minutenlang
stil stonden, naar de grond turend of naar elkaar glurend. Ik weet ook wat daarop
volgde. Ramón, die tegenwoordig aan de drank verslaafd is, heeft voor twee pesos
alles opgebiecht. Je zult eens je keuze moeten doen, Isabela Maldonado. De Boze
kent de smaak van de uitverkorenen en weet deze smaak in de kanalen van het kwaad
te leiden. Bedenk, dat er mensen zijn die zelfs voor de Zwarte Mis niet terugdeinzen.
De zonde tegen de Heilige Geest is onvergefelijk. Vergis je niet, Isabela Maldonado.’
Don Pedro Manuel zat er, zoals hij ook aan boord had gezeten, licht tokkelend op
de tafel en met ogen die loeren als van een stier die zal toestoten, hard. Met aandacht
volgde hij de lichtste bewegingen van de jonge vrouw aan de deur, wier ogen groot
opengingen zonder dat zich voorshands liet opmaken of zij zich openden voor het
licht dat God uiteindelijk voor Zijn uitverkorenen uitstraalt, danwel als de voorbode
van een ontzettende woede.
Korn Zuine had direct bij zijn aankomst op Curaçao aan Isabela geschreven, haar
bezwerend samen met hem een gewoon menselijk geluk te verkiezen boven de
influisteringen van de duivel en van de niet minder harde beschermengel. Zijn brief
werd niet beantwoord en evenmin een tweede en derde. Hij had er zich vervolgens
in geschikt, daarin geholpen door zijn nieuwe werkkring als gouvernementsarts,
waardoor hij
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veel tijd moest besteden aan de polikliniek en de leprozerie. Toen hij echter een jaar
later enige weken vakantie kreeg, wakkerde het verlangen weer aan. Onder het
voorwendsel dat hij Carácas nu eens op zijn gemak wilde zien, was hij naar de
Venezolaanse hoofdstad teruggereisd. Reeds de dag na zijn aankomst had hij zich
echter bij de familie Maldonado vervoegd, waar hem echter bij monde van een van
de Indiaanse meisjes, dat hem met verschrikte ogen aankeek, werd meegedeeld dat
aan zijn verzoek niet kon worden voldaan, daar Isabela in het klooster van Estupendo
was opgenomen. Hij had toen slechts enkele dagen in Venezuela doorgebracht,
zinnend op sluwe middelen en tenslotte een doorzichtige poging wagend om met het
meisje, dat inmiddels reeds haar eerste geloftes had afgelegd, een laatste onderhoud
door te zetten. Eenmaal terug op Curaçao, had hij zich volledig aan zijn werk gegeven,
met het doel zich aan de herinnering voorgoed te onttrekken.
Niettemin zou hij nog eenmaal op ongewone wijze aan Isabela herinnerd worden.
Op een avond hield hij polikliniek; de patiënten had hij grotendeels al afgewerkt,
toen een vrouw de spreekkamer binnentrad, die reeds bij het binnenkomen met de
ene vinger de lip naar buiten stulpte alsof zij haast had de dokter haar afschuwelijke
zweer te tonen. Toen de vrouw voor zijn tafel stond en hij haar vragen wilde stellen,
liet zij de lip los, zodat hij haar eensklaps in het volle gezicht zag. Nauwelijks had
hij dit gezicht in zich opgenomen of zij was de kamer uitgevlucht, Korn Zuine in
een toestand van verbijstering achterlatend. Die avond had Korn Zuine de
verschillende cabarets afgelopen, die aan de waterkant van de haven geschaard staan.
Reeds wilde hij het opgeven, toen hij in de eerste beneveling van de dronkenschap
zich verder in de achterbuurten waagde. In een steeg, waar hij bijna over de keien
viel, stiet hij een deur open, waaruit muziek naar buiten drong. Hij zou zich
onmiddellijk hebben teruggetrokken, maar Mr. Smith had de binnenkomende ook
reeds herkend en riep hem toe: ‘Kom dokter, zij is hier ook. Je hoeft niet lang te
wachten.’ Het podium van de lange pijpenla was onbezet, dadelijk
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zou er een van die Venezolaanse meisjes dansen met haar felle zapateado's en haar
verdorven heupen. In de zaal zelf waren maar weinig mensen. Mr. Smith zat er alleen
aan een tafel, hij moest veel gedronken hebben, wat men aan zijn rode kleur zag,
maar vooral ook aan de vele serpentines, groene, rode en blauwe, waarmee hij zijn
hele lichaam, ook zijn schoenen en zijn hals had omwonden. Korn Zuine zette zich
naast hem en luisterde, toen de dans op het podium weer begonnen was, naar de
verrukking van Smith: ‘Lijkt zij niet reusachtig op haar? Kom dokter, geef toe dat
je erin gelopen bent. Je bent erin gelopen. Hoe heb je je gevoeld, toen je tegen haar
gezicht aankeek. By Jove, daar had ik bij willen zijn!! Ik had er twee jaar van mijn
leven voor gegeven.’
Toen Korn Zuine over de zacht wiegelende pontonbrug naar huis terugliep, was
de beneveling geheel van hem geweken. Omhoog kijkend, zag hij de sterren, hel
lichtend; het waren echter geen sterren die het verlangen naar de hemel opwekken;
het leken eerder kostbaar glanzende nagels, waarmede de hemel voorgoed was
dichtgespijkerd.
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Bid voor Camille Willocq
Nochtans lichtte soms, voor het geestesoog van Camille Willocq, weer zijn verleden
op, in enkele doorzichtige, tot in het merg doordringende beelden, zoals een
drenkeling, naar men zegt, de seconde voordat hij het bewustzijn verliest, zijn leven
overziet, als een ontstellend onafwendbaar gericht. Weer bevindt hij zich, als voor
vele jaren, in de oude vertrouwde kamer, waar het mahonie der meubels in het glas
der spiegels met de glanzen als water blinken, in de donkergroene schaduwen van
het namiddag-interieur. Hij zou deze middag nimmer vergeten! Hij zag toe, met de
kille huivering van zielsverlaten kinderen, hoe het late namiddaglicht, gekaatst door
de geschroeide stoffige bestrating van het Zuidfranse stadje en de allengs gedoofde
groene vlammen der cipressen, de kamer binnenstroomde, het karakter van veilige
beslotenheid eraan ontnemend, zodat zij een deel vormde van de ruimte buiten, waar
de lome geest van de avond reeds rondwaarde; zijn gespannen zenuwen trachtten de
diepere zin te peilen van de ruzie-achtige woorden, die uit het aangrenzend vertrek,
door dichte zware suite-deuren van deze voorkamer gescheiden, heksachtig luid tot
hem doordrongen en dan weer voor een poos zwegen, alsof daar het leven opeens
was uitgestorven. Het gehoor hield hem aan de donkere suite-deuren gebonden, maar
de ogen hield hij gericht op het schilderij, dat hing tussen de twee venstervakken
waardoor het licht binnendrong, een prachtige kopie van de Kruisiging van Velasquez.
Daaronder stond een krullige prie-dieu, met het fluweel verbruikt, zo vaak was erop
geknield door benen, die zich onwillig tot ootmoed hadden gekromd en zo vaak
hadden er de ellebogen op gesteund, met handen die zich in wanhoop wrongen -,
terwijl
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uit de op snee vergulde missalen in het bovenvak de linten, paars, groen en wit,
druilerig neerhingen, als vlaggen in een provinciestadje op stille zondagnamiddagen.
Aan deze wand stierf Christus, zoals Hij eeuwig zou sterven, omdat de wereld in
haar diepste wezen, zoals Camille tenslotte had ervaren, niet anders was dan een
grimmig grimas, dat de geest verbijstert, of hartverscheurende pijn, waarbij de ogen
breken. Er was iets eindeloos triestigs geweest aan deze kamer; hij herinnerde zich
thans dat er een beetje stof kleefde aan het hout van de prie-dieu, dat de stengel van
een der gladiolen op tafel geknakt was en dat de ene punt van het tapijt omkrulde.
Een hard geluid in de andere kamer had zijn aandacht afgeleid. Daar redetwistten
thans, na de dood van zijn vader, die aan een acute buikaandoening was overleden
- nauwkeuriger had de medicus niet durven of kunnen diagnosticeren -, zijn moeder,
die zo vaak van de prie-dieu had gebruik gemaakt en hem tot deze zelfde bezigheid
had aangespoord, zo niet geprest, en zijn oom, die, tot voogd over hem benoemd,
door zijn moeder werd verdacht van vrijdenkerij, zo niet vrijmetselarij; zij redetwistten
over de toekomst van Camille. De oom stelde zich voor hem aan de invloed te
onttrekken van de zijns inziens dweepzieke moeder en hem op het College Voltaire
te plaatsen om, na het behalen van het baccalauréat, de opleiding te volgen tot het
tegelijk eerbiedwaardige en winstgevende beroep van medicus. De moeder
daarentegen poogde het gezag te breken van de oom, in wiens voogdijschap zij node
had toegestemd in de eerste verlatenheid en hulpeloosheid na de dood van haar innig
geliefde echtgenoot. Zij zou hem het liefst zien op het jezuïetencollege te
Montpelouse, het nieuwe stadje bij de uitgestorven kasteelstad Les Baux; voorts zou
zij, haar zoon eenmaal veilig wetend onder de hoede van de volgelingen van Loyola,
op haar prie-dieu in de voorkamer bidden, dat het Gode zou behagen hem waardig
te keuren te worden opgenomen in de rij zijner geestelijke dienaren of, liever nog,
hem de ambitie in te blazen om in dit stadje, in dit donker-stille huis, het notariaat
of de advocatuur uit te oefenen, of een ander ingetogen, getabberd ambt te bekleden,
dat haar haar
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man had doen verkiezen boven diens broeder met zijn grijnzend dokterschap, dat de
sluiers der kiesheid uiteenscheurde en waarvoor zij bij de gedachte reeds had
gehuiverd. In de donkere gang van het ouderlijk huis, Camille herinnerde het zich
pijnlijk scherp, had hij die middag afscheid genomen van zijn oom Victor, die, met
een lach in de ogen en een grijns tussen snor en sik, hem de hand had gedrukt.
‘Camille,’ had zijn oom opgemerkt, ‘zo je mij ooit mocht nodig hebben, ik ben, zoals
je weet, tot je beschikking. Le docteur Willocq, specialist in reumatische ziekten,
Aix-les-Bains, boulevard Despréaux...’ Nadat zijn oom was vertrokken, met de
plotseling aan den dag gelegde haast van iemand die familiebanden verbreekt en
hemelstormende problemen doorhakt om de trein niet te missen, had zijn moeder
hem in de donkere gang omhelsd, krampachtig. ‘Camille,’ zo had zij uitgeroepen,
‘vergeet nooit... vergeet nooit, dat het door de wil van de Schepper is dat je op aarde
bent, dat je niets mag doen, niets mag denken wat Hem zou mishagen, dat je Hem
moet dienen, Hem gehoorzaam moet zijn, dat je aandachtig moet zijn om zijn
Roepstem te vernemen. Wees verstandig in Montpelouse op het jezuïetencollege.’
Uit deze woorden had Camille begrepen dat het zijn moeder was, die het pleit had
gewonnen, waarschijnlijk omdat de oom het hooglopend meningsverschil had
beëindigd met een onverwacht hartelijke lach, die rekening hield met de tijd bestemd
voor de zorg, die aan de jonge neef zou worden besteed. ‘Comme vous voulez, ma
chère. Et puis, je m'en fous. Ik wil ook wel een kardinaal of de paus onder mijn
familieleden tellen.’
Camille herinnerde zich, van het jezuïetencollege, hoe hij de eerste keer van de
veranda, die op de speelplaats uitzicht gaf, had staan kijken naar zijn leeftijdgenoten,
de spelende jongens; een ontzinde verrukking had zich toen van hem meester gemaakt.
Een broeder, in glimmend habijt, met een gezicht vol plooien als een onopgemaakt
bed, en twee ogen vol argwaan, had hem afgehaald van het onaanzienlijke station,
niet veel groter dan een barak op een leeg plein met enkele bestofte agaven, waarover
de wind bij korte tussenpozen zijn onzicht-
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bare bezem haalde. Naar het college lopend, nu eens slenterend, dan weer de pas
versnellend, had de broeder hem de namen genoemd van de twee of drie straten waar
zij doorheen liepen en enkele zijstraten die deze kruisten; hij wees hem een paar
huizen aan, een waar vrouwen van laag allooi des nachts lachten en tierden en een
waar een mismoedige misdadiger zich had verhangen, zodat de kalk, bladderend aan
de muren van deze onbetekenende percelen, een raadselachtige betekenis verwierf
in de ogen van Camille. Het college zelf bestond uit drie vleugels van twee
verdiepingen met een lang zadeldak, waarvan de rij zoldervensters beantwoordden
aan de kleine slaapvertrekken van geestelijken en leerlingen; bekrompen ruimten,
groot genoeg om het bed, de kast en de wastafel toe te laten, van elkaar gescheiden
met schotten, waarvoor linnen gordijnen waren gespannen, die men opzij schoof als
men het nachtelijk leger opzocht of des ochtends in de nieuwe dag trad. Wanneer
men bij toeval overdag hierboven kwam, omdat men iets had vergeten, een veter,
het horloge of de zakdoek, dan zag men hoe alle gordijnen zacht rimpelden, soms
fladderden in een stilte, waarin men zich aangenaam verlost voelde van het benauwend
gezelschap van jongens in korte broeken en priesters met borende ogen. De
binnenplaats lag tussen de drie vleugels, voor- en achtervleugel, door de loodrecht
daarop staande middenvleugel verbonden, en door de meer dan manshoge muur,
eveneens van voor- naar achtervleugel opgetrokken, die de vierde genadeloze
omheining van de speelplaats der jongens vormde. Midden in deze muur bevond
zich de houten poort, die slechts eenmaal 's weeks openging, met veel gerinkel, om
toegang te verschaffen - niet zonder dat menige jongen over de te hoge drempel
struikelde - tot het open, vrije veld: een woeste ruimte, van rotsen, cipressen en karige
eucalypten, waar kudden droefgeestige, half- of voor driekwart geschoren schapen
werden bijeengehouden door hijgende herdershonden en waar eenzame landwegen
begonnen of eindigden, die in de verte zich verloren tussen de rotsblokken van het
uitgestorven kasteelstadje van Les Baux, waarheen zij zovele wandelingen zouden
maken. Bij avond-
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val, wanneer zij terugkeerden, gloeide het in deze woestenij van paarse en bleke
rotsen op, rood als de vlammen in een open haard. In de harten van de jongens heerste
dan een neerslachtigheid, even groot als het geblaat dat een enkel schaap in de
naderende schemering aanhief.
Het was intussen zijn eerste blik op de binnenplaats, die de ontzinde verrukking
bij hem had opgewekt, die morgen dat de jezuïetenbroeder hem van het station had
afgehaald. De gevel van de voorvleugel werd van de licht opklimmende straatwaarvan
hij zich nog de dichte jaloezieën der huizen herinnerde, waaronder een herberg en
een snoepgoedwinkel, waar hij spoedig een rekening zou openen-afgescheiden door
een voortuin, waarvan de omheining aan de straatkant werd gevormd door een hek
van houten tralies - in het midden ingesnoerd en boven- en onderaan van ballen
voorzien -, waarvan de verf bladderde en schilferde. In de voortuin kronkelden enkele
grillige paden tussen de vele ovale of ronde perken, die met lage stenen banden waren
afgeperkt. Over deze paden zag men gedurig priesters rustig voortwandelen; zij baden
hun brevier, telkens het kalotje optillend bij het uitspreken van de Naam des Heren,
of lanterfantten voor hun plezier, met elkaar koutend, de handen in de mouwen
gestoken. In de perken stonden de broeders gebogen, de kleine moestuintjes met hun
eeltige, kromme handen verzorgend, temidden der rododendrons, die onbekommerd
voor de seizoenen rood gloeiden, met het vuur hunner bloesems, of doofden, slechts
hun geraamte van stam en takken behoudend. Broeders en paters, zij keken soms op
naar de hemel, waarvan zij hooggespannen verwachtingen koesterden, en de
langsteltige vogels, die overzeilden, van de Pool naar Afrika.
Door deze voortuin had de jezuïetenbroeder hem die morgen gevoerd naar de
voorgevel, waar zij, binnentredend, zich in een hal bevonden, met planken vloer en
ter weerszijden een deur, die de broeder opende met ogen waarin de argwaan een
poos voor trots plaats maakte, teneinde hem de praal en pracht der spreekkamers te
tonen. Rond een tafel, met marmeren blad, overvloedig belegd met bijbels en
heiligenlevens,
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en daarnaast een asbakstandaard, waren enkele fauteuils en een paar gewone stoelen
gerangschikt, zodat men meer of minder op zijn gemak zich met elkaar kon
onderhouden temidden dezer wanden behangen met heiligen, Ignatius van Loyola,
Franciscus Xaverius en andere gestrenge asceten, met een aureool om de schedels
en de ogen scheef ten hemel opgeslagen; in de ene asbak liet een sigarepeuk nog zijn
rook kringelen naar het met engelen gestucte plafond. De broeder ried hem aan een
penning te offeren in het offerblok, dat aan een van de wanden hing. Nadat hij het
geldstuk uit de broekzak had opgediept en te bestemder plaatse had gedeponeerd
kwamen zij door de haldeur, tegenover de ingang, in de lange eetzaal, met de drie
lange tafels waar, aan het einde, in een grot, het beeld van de Maagd levensgroot
prijkte, in hemelsblauwe mantel. De broeder nam tot zijn tevredenheid waar dat het
lieve gezicht van de hemelse Vrouwe de jonge knaap imponeerde. Een wenteltrap,
ter linker hand, leidde van hier naar de eerste verdieping, waar de dagverblijven van
de paters zich bevonden en ook de kapel, met haar gebrandschilderde vensters,
waardoor het gedempte licht in verschillende kleuren naar binnen zeefde. Hij gaf
gehoor aan de onuitgesproken raadgeving van de broeder door met deze op een van
de banken te knielen en een kruis te slaan in de lege ruimte van de kapel, waar het
kleed van de communiebank en de bloemen ter weerszijden van de doorgang naar
het altaar een dun broos leven leidden temidden van de sobere bankenrij en de ernst
van de statieschilderingen aan de wand, waarop Christus voor de zoveelste maal zijn
lijdensweg aflegde. Plotseling was in deze stilte een angst in hem gerezen, die zijn
hart luid deed bonzen, een angst die zich nog verhevigde teen de broeder, die hij
inmiddels de kapel uit gevolgd was, op de deur van de directeur klopte. Het leek een
boosaardige verrassing dat de directeur minder gelijkenis vertoonde met de van een
aureool voorziene heiligen dan met oom Victor, voornamelijk door een twinkelende
lach in de ogen, die verried dat hij de contemplatieve ijlheid der gebeden met
genoegen verwisselde voor de actieve robuustheid van het leven. Van de eetzaal,
waar zij
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weer na hun kort gesprek met de directeur beland waren, waren zij op de veranda
gekomen, waar hij in een sfeer van blijdschap was opgenomen; vandaar overzag hij
met één oogopslag de speelplaats, waar de jongens zich uitleefden, woelig en
wriemelend. Zij wriemelden met de hoofden dicht bij elkaar in de grond. Zij vingen
ballen op, die anderen toewierpen. Elders werd er een door een ander afgerost
dusdanig, dat een broeder met sprongen, die zijn habijt bijna scheurden, tussenbeide
moest treden, op zijn beurt bijna dodelijk getroffen door de hakken van een der
jongens, die voortzweefden in de lucht aan de touwen van de draaimolen. Een streng
contrast met dit drukke leven vormden de jongens die bij tweeën of drieën rustig
naast elkaar voortstapten, ontoegankelijk voor het gejoel, dat hun confidentiële
gesprekken niet vermocht uiteen te scheuren. De kortstondigheid van zijn
blijmoedigheid, die weldra in eindeloze weemoed verkeerde, sproot voort uit de
wetenschap, die voor het eerst zich van Camille meester maakte en die hem deed
betreuren, dat hij niet behoorde tot degenen die zich in de onmiddellijkheid van het
levensspel verliezen, dat hij niet behoorde tot die gelukkigen die door de blauwe
azuren lucht zweefden, op een smalle lat aan de dunne breekbare touwen van de
draaimolen rondgeslingerd, maar dat hij van een geestelijke geaardheid was, waardoor
hij - hij zag het reeds voor zijn ogen gebeuren - zich spoedig zou voegen bij de
kleinere groepen van vertederde of beschouwelijke jongens, die zich met de zekerheid
van slaapwandelaars bewogen tussen het getier en het gejoel der leeftijdgenoten, die
hun diepzinnige gesprekken slechts met schampere spot zouden hebben bejegend.
Er kwam een verdrietige glimlach om zijn lippen, nu hij zich deze gesprekken van
jaren her herinnerde, waarin het heimwee en de eigenwijsheid van het jeugdig hart
zich uitdrukten. Men vertelde elkaar van het geboortedorp; van de veemarkt waar
de dieren met de staarten slaan, van de groenmarkt waar de vrouwen zo vermakelijk
loven en bieden; van schaduwrijke plekken van het stille ouderlijk huis; van een
nicht, die een rode strik droeg, maar vooral toch van haar zachte zusterlijke oogopslag.
Wanneer men ouder werd
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trachtte men bij elkaar het gevoel voor het kwaad en de nieuwsgierigheid aan te
wakkeren, waarbij de groep van Camille uit een diepe ingeboren schaamte het duistere
onderwerp van het geslacht nimmer aanroerde, maar onder aanvoering van de
roodharige Lucien Nox, die later met zijn opzienbarend boek Le Sourire du Cadavre
en vervolgens met zijn bekering in het middelpunt der publieke belangstelling zou
staan, steeds de filosofische ketterijen van de eeuw zich trachtte eigen te maken. ‘De
Duitse filosofen...’ placht Lucien Nox te beginnen, die in vertaling verschillende
brokstukken had weten machtig te worden, met een plechtigheid, die hem thans deed
glimlachen. Wie weet waren het niettemin deze gesprekken, die het eerste zaad van
het ongeloof in zijn hart hadden gelegd. ‘Volgens Schopenhauer...’, ‘Volgens
Hegel...’, ‘Volgens de Duitse filosofen...’ Wel was zijn leven gekoppeld geweest
aan dat van de fantastische Lucien Nox, die plotseling zijn gesprekken over de
filosofie had besloten met een maandenlang hardnekkig stilzwijgen, dat hij tenslotte
verbroken had om midden in de nacht zijn makkers in hun slaapkamerhok te bezoeken
en hun, met gedempte stem, de gedichten voor te lezen, die hij overdag had gemaakt.
Deze gedichten, meer nog dan de filosofen, deden hem het hart van angst bonzen.
‘Wij kweken en troetelen ons heimwee naar het stille ouderlijk huis, dat onze liefde
verliest zodra wij weer de oude drempel betreden en het spinneweb der verveling in
de hoeken der kamers gewaar worden...’ Zijn gedichten hadden alle tot onderwerp
dit heimwee, dat hun hart eerst had bezeten, maar, terwille van hun nieuw bestaan,
tenslotte met de voeten moest worden getreden. Camille huiverde soms voor de
hardvochtige oorspronkelijkheid van de dichterlijke Nox. Wanneer hij de woorden
van Nox aanhoorde, en vooral de paranoïde flikkeringen in de ogen van de ander
zag, dan toch dankte hij God dat hij niet tot het verdoemde ras der Kunstenaars
behoorde. Hoe veel vrediger, hoe veel vriendelijker was de herinnering, die hij zich
van zijn geboortestad had gevormd, waarin het beeld van zijn nicht Emmanuèle de
voornaamste rol speelde. Met haar immers was het, dat hij de stille
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wandelingen maakte door de avenuën van zijn geboortestad, waar het zomerstof
neerwarrelde door de terugvallende stralen van de vele fonteinen, waarom deze stad
alom bekend is. Vrijwel achteloos vertelde hij van zijn toekomstplannen, wanneer
hij eenmaal zijn stage als advocaat achter de rug zou hebben; zij liepen dan langs de
griffioenen en draken, die water spuwden, terwijl engelkoppen glimlachten; zijn
nicht keek hij nauwelijks aan, hij stelde zich tevreden met het besef van haar
aanwezigheid naast zich, waardoor zijn plannen, en ook zijn gesprekken over de
ketterse Duitse filosofen aan ruggegraat wonnen. Met de aangeboren zin voor
stabiliteit interesseerde zich Emmanuèle minder voor de open lucht van de fonteinen
danwel voor de gevels van de huizen, waar zij op hun tochten voorbijliepen, door
de cours Mirabeau, de rue du Quatre Septembre, de rue du Roi René: de hotels uit
de zeventiende en achttiende eeuw met hun gevels met halve colonnades, het hotel
de Villiers, van Isoard de Vauvenargues (waar de markiezin d'Entrecosteaux door
haar echtgenoot om het leven werd gebracht) of het huis Raoustet Boulbon met zijn
fraaie poort; het was of zij reeds de woning uitzocht, die hun beider toekomstig leven
zou herbergen. Wanneer Camille een wrevel tegen de jeugd voelde, dan toch betrof
deze niet de vertedering die zijn nicht bij hem teweegbracht, maar alleen de
begrijpende lach waarmede de ouders van Emmanuèle en vooral zijn eigen moeder
hem tot het burgerlijke leven wilden dwingen. Voor de ouders van Emmanuèle had
hij een zekere toegeeflijkheid, er was een zekere angst in hun ogen, maar voor de
ironie van Emmanuèles broeders, die reeds als volontairs op banken werkzaam waren,
en de triomfantelijke allure van zijn eigen moeder had hij geen genade. Het gebeurde
niet zelden dat hij in zulke ogenblikken het gezicht van zijn moeder met dat van een
paard vergeleek. Een betrekkelijk vervelend paard.
Toen hij tenslotte, na het baccalauréat te hebben afgelegd, zijn moeder in de kamer
met Velasquez' Kruisiging zijn uiteindelijk levensplan, waartoe hij - zoals hij
nadrukkelijk verklaarde - slechts na veel innerlijke strijd was gekomen, had
uiteengezet, had een onzegbare angst die inmiddels weer vijf
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jaren oudere vrouw in de ogen geflikkerd. ‘Ben je daar zeker van, Camille? Ben je
daar zeker van? De roeping van monnik is schoon. Maar laat ik niet de schuldige
zijn, die je tot iets brengt waarvoor je niet bent uitverkoren. Velen zijn geroepen,
weinigen uitverkoren. In onze familie, van je vader noch van je moeder, komen
mannen voor, die voor het priesterschap voelden. Het ligt niet in ons bloed. Wij
houden veeleer van de schichtige stieren van de Camargue, die in de Arena van Arles
worden getergd...’ Plotseling, als betrapte zij zich op een doodzonde, had zij zich op
de prie-dieu geworpen: ‘Uw wil geschiede.’ Camille zou nimmer die donkere kamer
vergeten, de Christus van Velasquez, de meest harmonische onder de Gekruisigden;
die vrouw geknield op de prie-dieu; haar handen, die reeds het rimpelige van oude
handen begonnen te vertonen; haar mond, die in deze handen beet en haar welige
haren, waarvan enkele zich afzonderlijk in hun glans en schaduw aan hem opdrongen!
Zijn hand had op haar schouder gerust. ‘Moeder,’ had hij gefluisterd, ‘moeder’, in
de donkere kamer als een eeuwig afscheid van de drang en stroom van het bloed.
Nochtans, zijn leven zou een wending nemen die hij toen, op dat ogenblik, niet
vermocht te bevroeden.
Van het noviciaat in het dorp in Noord-Frankrijk had hij een voorstelling behouden,
die zelfs een koele vrijdenker als zijn oom Victor, specialist in reumatische ziekten,
was, zou hebben doen huiveren: wie toegekeerd tot God leeft, voelt langzaam maar
zeker zijn achterhoofd veranderen in een tweede aangezicht, dat, geheel van God
afgekeerd levend, staart, met een uitdrukking wisselend tussen ironie en waanzin, in
de zondige, afgrondelijke hel. Dit gezicht, van God en diens lichtende serafijnen
afgekeerd, getuigt tenslotte niet van duistere angst, maar van nieuwsgierigheid, die
aan duivelse verrukking grenst: het wordt de weg gewaar die lokt, weg van de
beschouwelijke aanbidding, naar de ervaarbare vervoering, naar de onmiddellijkheid
van de aandrift, in haar slangachtigheid, haar monsterachtigheid. Het leven buiten
de klamme kloostermuren lokte en riep... Willocq had niet geweten, ten tijde dat hij
toegekeerd tot God leefde, hoezeer zijn aandacht,
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onder de drempel van het bewustzijn, zich had beziggehouden met voorstellingen
en berekeningen, die hem tenslotte in staat stelden tot de volbrenging van zijn
heimelijk plan. Die morgen, dat de kapelklok zacht geklepeld had voor de metten,
was hij met een spottende glimlach van de smalle ijzeren sponde opgestaan en had
- eenmaal aangekleed - met een bonzend hart staan wachten totdat hij geen
voetstappen meer hoorde van de monniken, die zich door de gang en langs de trap
naar de hun vertrouwde koorbanken begaven; hij wist dat het voor het laatst was dat
hij dit kleine vertrek, met de houten vloer en gekalkte wanden, met het ijzeren bed,
de ijzeren wasstandaard en het crucifix, in zich opnam. Toen hij in de verte de
stemmen hoorde van de anderen, die in deze levensfase zijn sombere metgezellen
waren geweest en thans voor de zoveelste maal met hun vrome hymne het eerste
daglicht begroetten, had hij langzaam zijn deur geopend, die even in de scharnieren
piepte.
‘Jam lucis orto sidere
Deum precemur supplices
ut in diurnis actibus
nos servet a nocentibus,’

werd er gezongen, terwijl hij op de tenen de trap bereikte en, voorzichtig, trede voor
trede afdaalde. Op de laagste treden lag het licht, afkomstig uit de kloosterhof; het
was een licht, gedempt vanwege de zuinigheid en stemmigheid, maar niettemin was
hij snel terzijde geweken, weer in het duister, uit vrees van uit de kapel, waar de
deuren naar de kloosterhof in de vroege ochtend openbleven, gezien te kunnen
worden. Hij draalde even in het donker gangetje waar hij zich nu bevond, en
concludeerde dat het nog vrij duister moest zijn buiten, want de kier onder de deur
die naar de tuin leidde, was nauwelijks verlicht. Een paar stappen verder, een
aanstaande deur door en hij bevond zich in een grote ruimte, waar de vensters nog
toe waren en waar het nauwelijks schemerde, zodat het welhaast op de tast was, dat
hij zich bewoog. Een stapel bor-
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den rinkelde, hij kon bijtijds beide handen uitstrekken en de val ervan voorkomen,
die hem zeker, door de luide slag, zou hebben verraden. Hij hoorde het langzame
monotone puffen in een grote pan, waarschijnlijk de soep, die reeds voor vanmiddag
was opgezet op de brede kachel, waar hij, bij het langs lopen, naar tastte om de
warmte even in zich te laten doordringen. Daarnaast, aan de wand, hing de kast, die
hij behoedzaam opende; op de onderste plank vond hij een paar uien; een paar klossen
garen, een vingerhoed en een stuk kaas; de muntstukken en biljetten op de bovenste
plank haastte hij zich in zijn habijt te stoppen. Hij bevond zich reeds op de terugweg,
toen hij plotseling weer omkeerde, met een zenuwachtige lach, terwijl het angstzweet
hem uitbrak. Weldra hadden zijn handen de voorwerpen op de lange tafel afgetast,
borden, messen, vorken, een of ander keukengereedschap dat hem in de vinger prikte,
totdat hij de kudde langwerpige broden had gevonden, precies zoals hij het zich bij
onbewuste uitstippeling van zijn plan had voorgesteld. Met snelle stappen verliet hij
nu de keuken, het gangetje weer in. Hij verstijfde welhaast van angst toen de deur
die naar de tuin leidde, weigerde toe te geven. Hij tastte naar het slot; gelukkig stak
daar de sleutel in. Hij draaide; hij stond buiten, waar de asgrauwe morgen tot bijna
op de klonterige tuingrond behangen was met zware nevelbanken. Hij liep het smalle
pad af, temidden der appelbomen, tot hij de tuinhoek had bereikt waar overdag de
broeders bezig waren de muur te herstellen; er lag een stapel stenen, waarop hij klom
om over de muur te klauteren. Na zijn sprong lag hij aan de andere zijde van de
kloostermuren even plat op de grond; hij bleef liggen luisteren, naar het kloppen van
zijn eigen hart; zo had hij indertijd zijn hart horen kloppen toen de jezuïetenbroeder
hem in de kapel had gevoerd en zij samen hun ogen op de lichtende monstrans hadden
gericht. Hij stond weer overeind; langzaam begon hij zijn tocht over de lange, smalle,
lichtkronkelende weg, met karresporen tussen de rijen populieren waarvan de blaren
lispelden en hun gehuiver zichtbaarder werd naarmate de bleke zon hoger aan de
horizon klom. Naar het station van het eigen dorp gaan
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zou hij in ieder geval hebben vermeden; wel zou hij, een paar dorpen verder, in de
trein zijn gestapt, indien hij niet tot een hoogst onaangename ontdekking was
gekomen. Bij het natellen van de biljetten, die hij uit zijn habijtzak tevoorschijn
haalde, bleek dat de plundering van de keukenkast niet meer dan tachtig franks had
opgeleverd waarmede hij de zeshonderd kilometers afstand die hem scheidde van
zijn plaats van bestemming onmogelijk per spoor kon afleggen. Hij diende er dus in
te berusten dat dit per pedes apostolorum zou moeten geschieden; wanneer hij veertig
kilometers daags aflegde, zou het doel in twee weken tijds zijn bereikt. Luxe kon hij
zich daarbij in geen opzicht veroorloven; hij zou overnachten in de hooibergen van
het noorden en de boomgaarden van het zuiden, terwijl hij dagelijks zes franks voor
zijn gezamenlijke maaltijden zou mogen uitgeven, die dus grotendeels uit brood en
een glas vin rosé zouden bestaan. De monnik stapte welgemoed verder; de triestige
weg had zich weldra verloren in een beukenwoud, vol geluiden, van vogels, takken
en dauwdruppels; hij zette zich neer op een bos sprokkelhout en haalde het brood en
de kaas uit zijn zak. De mussen, die weldra in een groep om hem heen tippelden,
wierp hij kruimels toe, waarin zij haastig pikten, maar om weer weg te vliegen toen
de monnik begon te fluiten en vervolgens luidop lachte. Daarna ging het de godlieve
dag lang over een blakerend plateau, waar hij in de verte een span ossen zag, die de
rulle klonterige grond beploegden, onder het geschreeuw van de boer, die zijn dieren
aanspoorde. Nu en dan veegde hij zich het zweet van het voorhoofd, floot luidop,
lachte, zonder dat iets bepaalds tot zijn geest doordrong. Een keer grinnikte hij
bacchantisch, alsof hij een schaal van het prikkelendste elixir naar zijn lippen bracht.
Met de val van de schemer drong echter de vrees tot hem door: hoe moest hij zijn
daad, zijn vlucht rechtvaardigen? Hoe zou hij zijn moeder onder ogen durven komen?
Zou deze bizarre geschiedenis niet haar hart breken? Hij stelde zich voor zich in
ieder geval achter de theorieën der Duitse filosofen te verschansen, volgens wie de
transcendentie van de persoonlijke God zich wijzigde in de immanentie, in de
menselijke logos,
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van de goddelijke Geest. Zo dit al niet overeenkomstig de werkelijkheid of de
waarheid mocht zijn, - hoe liet zich dit tijdens een geforceerde wandeling van Noordnaar Midden-Frankrijk vaststellen? -, deze leerstellingen bevatten toch genoeg duistere
termen, waarmede men het duel met de tegenstander tot een bevredigend einde zou
kunnen voeren. Hij dankte Lucien Nox voor de introductie die hij hem tot deze
filosofie had verschaft. In het bosschage, waar hij tenslotte die nacht huilend in slaap
gevallen was, werd hij in de vroege dageraad door de koude gewekt, angstig en
verkleumd. Twee weken lang zou hij zich moeten voortslepen over de eenzame
Franse wegen, met het vooruitzicht in de ogen van zijn familieleden de angst voor
de krankzinnige te zien opflikkeren. Die dag was echter het geluk met hem!
Nauwelijks had hij weer zijn tocht aangevangen, of hij hoorde achter zich het
schetterende geluid van een claxon, die met verplettering dreigde zo hij niet
onmiddellijk met een sprong op de berm zich in veiligheid stelde. De wagen, een
onooglijke Citroën, was hem reeds voorbijgeschoten, toen hij plotseling remde en
weer achteruit reed. De oude heer die aan het stuur zat, wenkte hem binnen te stappen:
‘Stap binnen, bedelmonnik. Waar ga je naar toe? Wil je mee? Ik ga naar Lyon.’
Camille, die zich geen tweemaal liet noden, had met gretigheid van het aanbod
gebruik gemaakt en zat weldra in de voorttuffende wagen, naast de oude ietwat
versleten man, die aanvankelijk slechts enthousiasme vertoonde wanneer hij met zijn
claxon kon schetteren voor mensen of honden, maar vooral voor pluimvee, een kip
of een haan, die zich in zijn weg stelden. Nu en dan wierp hij tersluiks een blik op
zijn reisgenoot. ‘Bedelmonnik,’ was hij tenslotte na een uur zwijgen begonnen,
‘bedelmonnik, dat had ik ook wel willen zijn. Men onttrekt zich aan alle menselijke
banden en met de goddelijke neemt men het ook al niet zo nauw. Mijn vader was
dokter, hij wilde mij burgemeester maken. Ik voelde niets voor zijn burgervaderlijke
toekomstplannen. Ik droomde van een meer avontuurlijk bestaan. Ik hou er dan ook
tegenwoordig kippenfarms op na; in het noorden heb ik er een, een aan de Loire en
een in het zuiden. Ik broed ze niet
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zelf uit, die kuikens, daar heb ik geen geduld voor, ik ben kort van stof, geloof me,
op het zenuwzieke af. Ik laat de kleine kuikens uit Engeland komen, dan kweek ik
ze op, tot ze groot genoeg zijn om geslacht te worden en de dames en heren van onze
gerenommeerde Franse restaurants te worden voorgezet. Het werkt blijkbaar op de
lachspieren, wanneer je je temidden van gezeten burgers en in een min of meer ernstig
gesprek als pluimveehouder ontpopt...’ De oude man sprak op agressieve toon, zodat
Camille zich al spoedig van zijn brevier, dat hij gelukkig, met zijn rozenkrans en
scapulier, in zijn wijde habijtzak terugvond, bediende om zich aan het twistgesprek
te onttrekken dat de ander duidelijk trachtte uit te lokken. ‘Neem mij niet kwalijk,’
had de oude pluimveehouder zich tenslotte verontschuldigd, ‘ik zal u niet storen.
Sommigen gebruiken hun vrije tijd om te babbelen, anderen om te prevelen’, en op
zachtere toon, hoewel ook voor de ander verstaanbaar, tegen zichzelf: ‘Wie weet wat
voor een schijnheilige vent hier naast mij zit.’ Camille las urenlang in het brevier,
de evangelische teksten, waarvan de goddelijke oorsprong onwederlegbaar is, de
lectiones, waarin zich de wijsheid en soms ook verwardheid uitsprak der kerkvaders,
maar vooral toch de hymnen, die zo innig treffen door de vrome eenvoud hunner
assonantie-rijmen, die in het romaanse duister van de vroege middeleeuwen de vrees
bedwongen met de zachte overkoepeling van hun veelzinnige echo. Tegen de middag
was hij met de oude man uitgestegen en hadden zij een copieus middagmaal gebruikt
in een herberg, waar de kippenboer goed bekend bleek te zijn. Hij gaf daar Camille
uit voor een neef, die hij twintig jaar geleden voor het laatst had gezien, als zuigeling,
maar die hij nochtans had herkend, terwijl hij met zijn wagen met een vaart van
ongeveer vijftig kilometer in het uur voorbijreed. De herbergier lachte terwijl Camille
in alle stilte duizend angsten uitstond over de prijs, die voor het maal zou worden
berekend. De kippenboer weigerde echter pertinent dat Camille zijn deel in de
rekening bijdroeg. In de wagen terug had de kippenboer verzocht of Camille zijn
brevier voor de rozenkrans kon verwisselen, dan zou hij zich in het gebed kunnen
verenigen. In
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Lourdes had hij een zuster, die dagelijks voor zijn bekering bad; waarom zou hij, op
zijn beurt, niet voor de hare bidden? Gedurende meer dan een uur baden de mannen
rozenhoedjes, onderbroken door betrekkelijk ruwe opmerkingen van de kippenboer,
over de veren en banden van zijn wagen, over de wegdek- en wegenbelasting en over
de dieren en mensen, die niet dadelijk op zijn claxon reageerden. Plotseling was
Camille in een diepe slaap gevallen, overvallen door de vermoeidheid die, nu zijn
zenuwen zich ontspanden, zich van hem meester maakte en door de kracht van de
wijn die hij aan het maal had genuttigd. Wanneer de oude pluimveehouder thans
tersluiks een blik wierp op zijn metgezel, zag hij het slapende jongensgezicht, waarop
een hemelse glimlach speelde, die hem eerst aan de paradijselijke onschuld herinnerde,
maar tenslotte alleen maar in hoge mate ergerde. Er speelde zich in de geest van de
slapende een verrukkelijke droom af; hij zag het gezicht van de Moedermaagd, dat
meer en meer zijn hemelse onbereikbaarheid verloor, menselijker werd en tenslotte
met de oogopslag van zijn nicht Emmanuèle zich op hem gevestigd hield. Het was
als een openbaring: hij, Camille, zou verlost worden, wanneer hij zijn nicht
Emmanuèle in de ogen durfde zien, de diep-innige, diep-menselijke ogen; wanneer
hij niet langer met het gezicht afgewend van haar sprak; wanneer zijn Mariaverering,
die hem, zoals hij thans meende, in het klooster had gevoerd, veranderde in de
openlijke liefde tot zijn nicht. Plotseling schrok Camille wakker. De schone droom,
waarin Emmanuèle hem was verschenen, was vervluchtigd, maar was ook zijn
ontmoeting met de pluimveehouder niet anders dan een droom geweest? Hij zat niet
langer in de voortsudderende wagen, met het perspectief van een weg voor zich, hij
lag aan de bermkant op de grond. Had zijn autotocht alleen in de droom plaatsgehad?
Neen, naast hem lag een briefje, in een open enveloppe. ‘Voor de bedelmonnik.’ Hij
las: ‘Neem mij niet kwalijk dat ik de tachtig franks uit je zak heb gehaald. Waarom
zou ik je spijzen en kleden? Ik ben geen barmhartige Samaritaan, ik ben de bekende
kippenboer. Met bedelen is het makkelijk aan de kost komen!’ Het was in zover nog
een
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meevaller, dat de kippenboer de rest van zijn brood en kaas niet had meegenomen.
Nadat hij een paar beten broods had genuttigd, werd hij aangetast door een
ondragelijke dorst. Hij keek om zich heen, hij zag niets dan boomgaarden, geen huis.
Toen hij echter op goed geluk een tijdlang de weg was afgelopen, zag hij, tussen de
stammen en blaren der druivenplanten, het schemeren van een huis, wit met blauwe
deuren, als in een liefelijke droom. Voorzichtig duwde hij het hek open, dat een gleuf
in de aarde trok; zou hij kettinggerinkel horen en het blaffen van de waakhond? Een
jonge vrouw opende het bovenstuk van de deur en keek hem met grote ogen aan, als
had zij zijn komst verwacht en verwonderde zij zich over het in vervulling gaan harer
verwachting. ‘Zou u mij kunnen helpen,’ vroeg hij, ‘ik heb een vreselijke dorst.’ Zij
verdween even in het donker interieur en verscheen weer aan de ingang met kruik
en tinnen beker, die zij voor zijn begerige ogen vol schonk. Terwijl hij gretig dronk,
vroeg zij of hij nog ver moest. Nadat hij de beker had teruggegeven, vertelde hij dat
hij verdwaald was en eigenlijk niet meer wist waar hij zich thans bevond. Er kwamen
een paar kindersnoetjes boven de deur uitkijken, terwijl zij hem de naam van het
naastbijzijnde dorp noemde en hem tevens de richting aangaf die hij te volgen had.
Zij had hem toen ineens tien franks toegestopt, terwijl zij hem dringend verzocht
haar man en haar kinderen in zijn gebed te gedenken. Terwijl hij zijn weg vervolgde,
zweefde de jonge vrouw hem nog een tijdlang voor de geest om dan weer in het niet
te vervagen; hij herinnerde zich, niet zonder verwondering, hoe hij het laatste halfjaar
in het klooster met ijver de kaart van Frankrijk had bestudeerd en vooral de
plaatsnamen in deze contreien zich in het geheugen had geprent, zonder zich van het
doel ervan nauwkeurig rekenschap te geven.
Niettemin was het pas twee weken later, na het avontuur met de kippenboer, dat
le docteur Victor Willocq, toen hij op het ochtendspreekuur op de bel had gedrukt
voor de volgende patiënt, plotseling een monnik voor zich zag staan, vervuild en
verwaarloosd, in wie hij nauwelijks zijn neef Camille vermocht te herkennen; blauwe
builen op zijn hoofd en striemen
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om zijn nek getuigden van handtastelijkheden waaraan de jonge monnik had
blootgestaan, die thans een verwilderde uiteenzetting begon over Duitse filosofen,
die de immanentie boven de transcendentie stelden of aan de transcendentie gelijk
stelden; over de onmogelijkheid zijn moeder onder de ogen te komen daar deze zijn
apostasie niet zou overleven; over reisavonturen, waarin de jonge monnik door de
dorpsheks, met de roodgeverfde lippen, wordt opgenomen, om vervolgens door de
dorpsjeugd, onder de schaterlach van dezelfde heks, danig te worden afgerost. ‘Mon
vieux,’ was oncle Victor hem in de rede gevallen, nadat hij eerst met ogen, groot van
verwondering, de ander had aangekeken, ‘er is één ding waar ik niet van hou; dat is
van het onsamenhangende. Ga eerst naar boven, ga eerst slapen.’ Oncle Victor liep
zijn spreekkamer uit, in de gangschalde zijn stem: ‘Mathilde, hier is Camille.
Volkomen in de war. Eerst in bad, dan naar bed.’ En le docteur Willocq had zich
weer in zijn spreekkamer teruggetrokken, achter zijn bureau, om op de knop te
drukken: de volgende reumatische patiënt.
De omstandigheden hadden zich gemakkelijker geschikt dan Camille had durven
hopen en hadden een korte poos zijn leven zelfs met een vriendelijke zonnigheid
omweven. Zijn moeder, onmiddellijk naar Aix-les-Bains ontboden, had, temidden
van de vele reumatische gesprekken, waaraan de badplaats rijk is, zichzelf in de
allereerste plaats de schuld toegekend van de jeugdcrisis van haar zoon Camille; zij
was het, die met haar te vurige geloofsijver Camille, die tenslotte niet voor het
priesterschap was geroepen, tot het monnikschap had verleid. Weliswaar mocht oncle
Victor niet tot de vromen worden gerekend, hem een vrijmetselaar noemen ging
evenzeer de perken te buiten; hoewel hij aan de dogma's weinig geloof hechtte, bezat
hij genoeg gezond verstand om te weten dat een openlijke breuk met de kerk zijn
praktijk niet ten goede zou komen, voorzover het de inheemse bevolking betrof; dat
zijn uitbundige vrijdenkerij dus alleen thuis hoorde temidden van zijn meer
kosmopolitische patiënten, die, het moet worden toegegeven, in niet gering aantal
zijn spreekuren be-
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zochten. Oncle Victor had het dus bij het rechte eind gehad: Camille zou, na zijn
overspanning te boven te zijn gekomen, in Parijs de medische studie aanpakken: niet
iedereen is voor het priesterschap uitverkoren en evenmin voor het deftige getabberd
ambt van notaris of advocaat; dokters worden, hoewel in hun jeugd niet vrij van
cynisme, op latere leeftijd toch van een bedaarder deugdelijkheid en degelijkheid;
zij verdienen bovendien een hele duit, vooral als specialist in reumatische ziekten.
Mevrouw Willocq zou te zijner tijd haar zuidelijke stad verwisselen voor
Aix-les-Bains, Camille zou assistent worden van zijn oom, wiens vrouw, een gewezen
tragédienne van de Comédie Française, de tragedie beleefde dat het echtleven haar
geen kinderen had geschonken; haar gespannen, maar enigszins onpersoonlijke
schoonheid deed een vreselijke uitbarsting vrezen, wanneer niet spoedig een
onverwachte gebeurtenis de schaduw harer ontgoocheling zou verdrijven. Deze
onverwachte gebeurtenis, zo meende mevrouw Willocq, zou komen in de vorm van
Camilles assistentschap; de jongeman zou dan de plaats innemen van de kinderen
die haar niet waren toebedeeld. Deze en dergelijke gesprekken roerde mevrouw
Willocq aan, terwijl zij met haar zoon langs de oevers wandelde van het vredige Lac
du Bourget, waar de koele wind zacht langs haar slapen streek en waar haar woorden
zich bewogen op het ritme van de kabbelende golven en haar ogen de rimpelingen
van het water vergeleek met voorbijscherende vleugels van een zwerm gouden vogels.
Weer gaf zij zich op zekere middag geheel over aan het heerlijk vertrouwen in de
toekomst van haar innig geliefde zoon, toen haar de vreselijke uitdrukking op het
gezicht van de jongeman verraste en haar hart ineenkromp als zou het niet langer
slaan. Terwijl Camille daar naast haar liep, in zijn nieuw colbert, zag zij voor het
eerst, op zijn lippen, een aanduiding verschijnen van de stille glimlach, die haar ook
later met ontzetting zou vervullen. Het kwam haar voor of het niet Camille was die
glimlachte, maar, hoe zonderling ook, of de glimlach en Camille afzonderlijk van
elkaar bestonden; of de glimlach behoorde bij een derde, die eveneens aanwezig was,
maar - afgezien van zijn absurde
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glimlach - onzichtbaar bleef en voortdurend, zoals alleen de baarlijke duivel doen
kan, een bespottelijk maar indringend betoog hield, waarvoor Camille geheel en al
oor was. Verdwijn, Satanas vade retro... Oncle Victor, aan wie zij in een ogenblik
van doodsangst haar vreze bekende, stelde haar gerust: de stille glimlach van Camille
was niet anders dan de openbaring van het verzet van de jongeling tegen het burgerlijk
materialisme, waartoe zijn moeder en zijn voogd hem wilden dwingen. Op latere
leeftijd, wanneer de laatste kloostergezangen uit zijn hoofd zouden zijn verwaaid,
zou hij hun voor hun zorgen dank weten. ‘Een zekere vlotheid’, zo had oncle Victor
tenslotte bij het afscheid zich uitgedrukt, ‘moet je je spoedig weten eigen te maken.
Anders maak je je geen vrienden. En voor je latere carrière zijn vrienden van een
niet te overschatten betekenis. Overigens moet je het wel tot een gewoonte maken,
dat je ook je beste vriend niet meer vertelt dan wat je ook je ergste vijand zou
toevertrouwen.’ Terwijl hij zijn oom de hand drukte, enigszins stijf, had Camille
plotseling luidop gelachen. Weliswaar had zijn oom, opgeschrikt door de schelle
lach, hem even wantrouwig aangekeken, maar zijn geheim had hij niet geraden. De
oom, evengoed als de moeder, was om de tuin geleid door de onverwachte
toegevendheid van de zwijgzame ex-seminarist, die zonder aarzelen erin toegestemd
had zich naar Parijs te begeven, waar hij zich als student in de medicijnen zou laten
inschrijven. Verzekerd van de toekomst van Camille had de moeder zich weer
herinnerd dat zij de leidsvrouwe was van de vrouwelijke congregatie van de derde
orde in het zuidelijk stadje, en nog meer gerustgesteld door de belofte van Camille
haar weer op te zoeken zodra hij zijn eerste voorbereidingen voor de studie had
getroffen, was zij een week tevoren, geheel vervuld van de heilige Franciscus, die
de vogelen in de lucht en de dieren des velds beminde, inderhaast naar het zuiden
teruggekeerd. Het was dan ook alleen oncle Victor die hem, nadat zijn tante Mathilde
hem, op het witte bordes met klimopranken ter weerszijden, een brandende kus op
het voorhoofd had gedrukt, naar het station had uitgeleide gedaan. Oncle Victor stond
daar nog op
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het perron te kijken, recht voor zich uit, zonder wuiven, lichtknipperend met de
oogleden tegen het zonlicht dat hem met een brede bundel in het gezicht trof, terwijl
Camille, aan het venster staande, wachtte tot de trein, die zich reeds in beweging had
gezet, zijn volle vaart zou hebben bereikt. Ja, Camille had luidop gelachen om de
wereldwijsheid van zijn oom; hij was toch zelf de enige die op de hoogte was van
het geheim, dat hij nu naar Parijs ging, niet om zich te bekwamen in de geneeskunde
of geneeskunst zoals zijn oom zei, maar om het antwoord te vinden op de vraag die
de Sfinx hem had gesteld. Wie het antwoord niet vindt, moet aan innerlijke
verscheurdheid te gronde gaan, dat was de wet van de Sfinx. Waarom was hij het
klooster ontvlucht of eerder nog, waarom had hij zich in het klooster begeven? In de
hulpeloosheid waarin hij zich thans bevond, benijdde hij zijn oom, die hij zojuist
nog hartelijk had uitgelachen, om diens onbekommerde vrijmoedigheid tegenover
de grote levensvragen. Terwijl hij daar zat, in de schaars bezette tweedeklas coupé,
het hoofd voorover, de handen aaneen als voor een gebed tussen de knieën, veranderde
zijn geringschatting voor oncle Victor in overmatige bewondering. Oncle Victor was
een echt medicus, een man die er van nature genoegen in schepte mensen uit
duisternissen van ziekte en mistroostigheid weer te zien lachen naar het licht. Zijn
succes was allerminst uitsluitend gebaseerd op de fysische therapie van warme baden,
diathermie en bestralingen, die hij de kromgebogen lijven van reumatici liet
ondergaan. Eerder waren velen zijner patiënten slechts reumatici, omdat de huisartsen
de diagnose hadden geplakt op mensen, wier pijnen in de grond ontsproten aan
ontstellende en wonderlijke conflicten, waarvan zij reeds genazen in de
tegenwoordigheid van deze oncle Victor, wiens maximes, grotendeels ontleend aan
La Rochefoucauld, een prikkelende, stimulerende werking uitoefenden: de patiënten
durfden weer egoïstisch en egocentrisch de wrede en verrukkende zon in het oog te
zien. Zeker, het was een wisselwerking, ook oncle Victor had zijn zieken nodig, die
met hun duisternis de baldadigheid zijner natuur temperden tot de schemer der
werkelijkheid. Niet
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voor niets had hij een gewezen tragédienne gehuwd; naast zijn redelijke geaardheid
moest hij een ‘bel orage’, de dreiging van een stormweer weten, waardoor zijn
zelfverzekerdheid zou kunnen worden verstoord. Camille vroeg zich af of hij ooit
dit evenwicht zou bereiken; hoorde hij eigenlijk niet eerder aan de kant van de
patiënten, die in volslagen duisternis uitzien naar degeen die hun heelmeester, zo
niet hun Heiland zal zijn. Was zijn gang naar het klooster niet een poging geweest
aan zijn innerlijke droefgeestigheid te ontkomen, een poging om zich aan zijn vriend
Lucien Nox te onttrekken, die in wezen niemand anders was dan zijn tweede Ik? In
de loop van de twee weken, dat hij weer aan de kloosteroefeningen onttrokken was,
had hij zich herhaaldelijk deze vraag gesteld. Aanvankelijk meende hij dat hij was
aangelokt door de glimlach der Moedermaagd, boven de woelige somberheden zijner
aandoeningen. Later echter had hij toegegeven dat de invloeden die uitgingen van
zijn moeder, die plotseling in het gebed vluchtte, - van het internaat, waar niet alleen
de Moedermaagd woonde, maar ook de droefgeestige Ecce Homo's hem aanstaarden,
- van Lucien Nox, die met zijn duistere uitlatingen prikkelde tot verzet in
tegenovergestelde richting, - hun uitwerking niet hadden gemist. Vooral Lucien Nox
had, zoals hij thans begreep, zijns ondanks ertoe medegewerkt; tegenover diens
grilligheid had hij de evenwichtigheid gesteld; tegenover diens doortastende
bezetenheid, de verrukking van het licht; tegenover diens Duitse filosofie, de Latijnse
scholastiek. Door zijn intrede in het klooster schiep hij tussen de vriend der
duisternissen en zichzelf een kloof, die de een voor de ander ontoegankelijk zou
maken. Zij zouden een dubbelster vormen, de een in schaduwen gehuld, de ander
badend in licht. Ook Lucien Nox had, zoals hij thans begreep, de ernstige stap van
zijn vriend niet anders opgevat. Hoe Lucien destijds Camilles plan kon zijn te weten
gekomen zich in het klooster te begeven, Camille wist het niet, maar plotseling had
Camille op een stille van zonlicht blakerende middag, terwijl hij in gedachte op de
binnenplaats van het internaat wandelde, waar de afwezige jongens hun sporen hadden
achtergelaten in het zand, de stem
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van Lucien Nox achter zich gehoord, die tegelijk het gezicht, over zijn schouder
heen, tot dicht bij het zijne had gebracht. ‘Je gaat naar het klooster, Camille. Wie
geen dichter is en niettemin terugdeinst voor de grauwe nevel waarin het leven zonder
geloof, zonder vuur weg-ebt, vindt zijn toevlucht slechts in de op-vlucht naar God.
Wie dichter is, Camille, veronachtzaamt de goddelijke opvlucht, vertrouwend op
zijn innerlijk vuur, maar eens wordt hij als as gestrooid over de vochtige, mistige
landen... Ik zal je niet meer weerzien, Camille. Bid voor mij, Camille, dat mijn vuur
niet te spoedig blusse. Bid voor mij...’ Camille zag thans weer voor zich het schroeien
van de twee ogen, in de holle kassen, waarmede de schoolmakker hem had
aangekeken. Er kwam een gevoel van eindeloos medelijden in hem op voor Lucien,
die voortaan alleen in de schaduwen gehuld zou voortwentelen in het heelal, zonder
dat ergens, in het verre klooster, een gebed voor hem ten hemel zou opstijgen. Dit
gevoel van medelijden werd echter spoedig onderdrukt door het verschrikkelijke
inzicht, dat zich nu scherper dan tevoren nog aan hem opdrong: het was niet alleen
van Lucien Nox, maar vooral toch van zijn ander Eigen Ik, dat hij zich had willen
losmaken. De dubbelster werd gevormd door zijn Ik en zijn Dubbel Ik. Thans wist
hij ook, dat met één slag zijn Ik weer ten prooi zou vallen aan de somberheden van
die andere Camille Willocq, die hij in zich had willen teniet doen. Dit gevoel van
somberheid maakte zich, zoals hij bemerkte, ook reeds in zijn uiterlijk kenbaar. Het
was of de andere reizigers zijn compartiment meden. Zij kwamen om de hoek kijken,
zagen de eenzame jongeling en de glinstering op de lege plaatsen, verdwenen dan
weer. Slechts de onachtzamen, een zakenman, die de hoed met de wijsvinger op het
achterhoofd schoof, een magere neurastheen, die zich de nagels beet en een vrouw,
die met bloemachtige ogen voor zich uitkeek, hielden hem een poos gezelschap. Er
kwam een ontzettende angst bij hem op: hij, Camille Willocq, de verrukte van het
licht, was teruggevallen in de macht van die andere Willocq, de bewoner der
duisternissen.
Toen deze zwaarmoedigheid, die nog weken, ja, maanden,
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zou aanhouden, tenslotte wegdreef, bevond hij zich reeds ruim een jaar te Parijs, dat
hij had doorkruist van oost naar west, van zuid naar noord, allerminst met de opzet
een grote belangrijke stad te leren kennen, doch slechts door onrust voortgedreven,
woeste blinde onrust, afgewisseld weliswaar met ogenblikken van afgrondelijke
somberheid en evenzeer van onverklaarbare gelukzaligheid, zoals ook opiumschuivers
leven tussen de uitersten van tegelijk broze en hartverscheurende stemmingen.
Inmiddels bleek hij, toen de nevelen zijner zwaarmoedigheid optrokken, in
aantrekkelijke omstandigheden te verkeren. Hij bewoonde een prettige, uitgestrekte
zolderkamer op de boulevard Raspail. Hij stond laat op, kleedde zich, liet zich zijn
petit déjeuner, bestaande uit een poel zwarte koffie, waggelend in een boerse kom,
en croissants dik besmeerd met boter, als steeds uitnemend smaken, om vervolgens
het huis te verlaten en pas in de late middag weer terug te keren. De dag bracht hij,
met een kleine onderbreking voor het déjeuner in een van de kleine restaurants in de
stad, grotendeels door in de ruime leeszaal van de Bibliothèque Nationale, waar hij,
inplaats van de medicijnen te studeren, zich onnoemelijk vermaakte met de blijspelen
van Molière, waarin de medici bespottelijk worden voorgesteld; voorts stapelde hij
argumenten om zijn vlucht uit het klooster te verdedigen en herlas hij, uit oude
gewoonte, passages uit de Heilige Schrift die destijds diepe indruk op hem hadden
gemaakt. Hij zou, dit stond wel vast in dit onbestendige onderaardse, zijn oom Victor
de verzamelde werken van Molière doen toekomen, of wat nog goedkoper was, een
fraaie editie van de Malade Imaginaire:
Juras
de non jamais te servire
de remediis aucunis
quam de ceux seulement doctae facultatis
maladus dut il crevare
et mori de suo malo?
Juro.
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In de late middag kwam hij thuis om zich op zijn divan te werpen en zijn post door
te zien, die gewoonlijk bestond uit een brief van zijn moeder, waarin zij erop aandrong
dat hij weer eens voor een tijdlang thuis zou komen en, daar hij zich had ingeschreven
voor de medische faculteit, ook brochures van boekhandelaars en nieuwe therapieën
van de Laboratoire Nativelle. Wanneer zijn correspondentie, nauwelijks die naam
waard, was afgewerkt, bleef hij een poos op de divan liggen, de handen onder het
hoofd en glimlachend om de wonderlijke levensloop die hem was beschoren; dan
toch richtten zich in zijn herinnering kaarsrecht op de figuren van de dorpsheks, die
de jeugd tegen hem had opgehitst; van de pluimveehouder, die de rozenhoedjes met
zijn ruwe opmerkingen onderbrak; van zijn moeder, die hem nu eens africhtte tot
pastoor, dan weer tot een ‘médecin malgré lui’. Wanneer de schemer intrad en hij
zich even onder de kraan had opgefrist en zijn das vaster had aangetrokken, verliet
hij weer het huis, ditmaal om de métro te nemen en zich te begeven naar het restaurant
de la Paix, waar hij een rendez-vous had met zijn nicht Emmanuèle, die zich op zijn
verzoek in Parijs had geïnstalleerd, na een betrekking te hebben aanvaard als
secretaresse-stenotypiste op het consulaat van een van de fancy republieken van
Zuid-Amerika. Nu Camille door zijn half woeste, half nevelige dooltochten Parijs
behoorlijk kende, raakte hij niet langer van Parijs vervuld, maar van een prikkelend,
heimelijk plezier, dat vandaag of morgen een gebeurtenis zou plaatsvinden die zijn
leven geheel van aanzien zou doen veranderen, mogelijk niet gelukkiger, maar wel
verrukkelijker zou maken, verrukkelijk in de zin voornamelijk van geheel aan het
eigen ik ontheven te zijn in een sfeer, waarin de zwaartekracht haar werking niet
langer uitoefent en waarin alle handelingen slechts uit vederlichte zielsvervoeringen
zouden bestaan; misschien was dit overigens wel de meest juiste wijze om vervuld
te zijn van deze schoonste stad ter wereld. Camille zat daar op het terras van het Café
de la Paix en stoorde zich nauwelijks aan de gasten rondom hem: vreemdelingen,
die zich de snor streken of de jas vaster aangordden, ten teken dat zij op geduchte
wijze met
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Babylon wensten kennis te maken, of Parijzenaars, die in den blinde staarden, slechts
nu en dan een mistroostige opmerking plaatsend: ‘Ça va finir mal, c'est moi qui vous
le dis’ of ‘Tout de même, c'est pas rigolo...’ Op dit uur raakte Camille weer in een
schemerige toestand; hij was er zich nauwelijks van bewust dat weldra naast hem,
op een van de thans nog lege stoelen, Emmanuèle zou gezeten zijn, die een nieuw
element in zijn leven had gebracht en die hij hoopte steeds naast zich te zullen weten,
zijn leven lang. Hij mijmerde hoe Parijs, op dit uur, als het ware uit drie verdiepingen
bestond; ten eerste het gelijkvloerse, waarop de zwarte figuren van mensen en
vervoermiddelen zich repten en waaruit het ten hemel schreiende gehuil van claxons
opsteeg; vervolgens een hogere laag, die ten dele boven de nevel reikte waarin het
gelijkvloerse was gehuld en waardoor de architectonische bouwsels van hun toppen
werden afgesneden; in deze hogere laag zweefden onder meer de koepel van de
Opéra, groen aangeslagen als de kiel van een oud zeilschip; de Arc de Triomphe,
met haar woeste figuur van Rude; de onnozele buste van de empereur, hoog op de
Vendômezuil; de torens, met het roosvenster, van de Notre Dame; de ranke lijnen
van de Tuilerieën. Nog hoger dan deze architectonische toppen, verrezen uit de lagere
nevelbanken, strekten zich de strakke gele meren uit van de Parijse lucht.
Merkwaardig, dat in de bovenlaag, onder de Parijse lucht, voor zijn verbeelding
althans, ook die kunstwerken zich rangschikten die zich niet hoog in de lucht
verhieven, maar, op pleinen en in musea opgesteld of tentoongesteld, een
onvergetelijke ontroering hadden teweeggebracht: de naald van de Egyptische obelisk,
de gevleugelde leeuwen van de Assyriërs, de Nike van Samothrace, de innige
madonna's van de middeleeuwen, de glimlach van de Gioconda, de onzegbaar tedere
impressies van de negentiende-eeuwse meesters. Niet alleen de beroemde kunstwerken
ademden in deze bovenlaag, maar ook de romance die hij met Emmanuèle was
begonnen, speelde zich daar af, als een roos, die weldra zou openbloeien en hem ten
dode zou bedwelmen. Deze romance zou, naar hij meende, even plotseling haar
ontplooiing vinden als zij wei-
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felend was aangevangen. Bij zijn aankomst in Parijs, op het plein van de Gare de
Lyon, had hem aanvankelijk een roes bevangen; hij had zich willen storten in het
grillige satanische leven van de grote stad, teneinde van gewetensonderzoek en
zelfkwelling te worden verlost. Nauwelijks was dit gevoel bij hem gerezen of het
zelfbehoud had hem ertoe gedreven de tegenovergestelde weg te bewandelen. Hij
had dagenlang het hotel waar hij zijn intrek had genomen, in de rue Lafayette, slechts
verlaten om korte onbetekenende verkenningstochten te ondernemen op de grote
boulevards in de naaste omgeving om tenslotte, bemerkend dat hij tot aan de boulevard
Poissonnière of boulevard Bonne Nouvelle was doorgedrongen, waar het verkeer
aan levendigheid en de etalages aan glans inboetten, weer op zijn schreden terug te
keren; hij was een egel, die in zichzelf lag opgesloten. In het burgerlijk hotel Suisse,
waar hij logeerde, kon hij zijn maaltijden nemen zonder zich aan gevaren bloot te
stellen; op zijn kamer, of in de salon, bekeek hij met aandacht de pannekoek-vormige
plattegrond van Parijs. Uit oude gewoonte was hij er vervolgens toe overgegaan
kerken te bezoeken; hij had in de Notre Dame een hoogmis bijgewoond, vanaf de
balustrade, zodat de bisschoppen en priesters in brokaat en goud zich leken te bewegen
in een onderaards gewelf; hij had zich laten doordringen als met röntgenstralen door
de felle kleuren van de middeleeuwse ramen van de Ste. Chapelle; in de St. Sulpice
hing er een zweetlucht, van mensen niet minder dan van de zware pilaren, die het
middenschip torsten; in de Madeleine wonnen de exquise damesparfums het van de
geur die opsteeg uit de wierookvaten; op het plein van de Sacré Coeur wapperden
de kinderjurken met de onschuld van vredesduiven. Het was tenslotte toch nog
volkomen bij toeval, dat Camille met père Lafitte had kennis gemaakt, de rector van
het klooster van de Eeuwige Aanbidding, dat alleen bekend is aan gelukkige onnozelen
en verfijnde ingewijden van de Franse hoofdstad. Van de Sacré Soeur af de rue
Caulaincourt afdalend, was hem opeens, temidden van de gewone huizen, een
gebouwencomplex opgevallen, dat hem drong zich af te vragen wat er de zin van
kon
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zijn. Een paar treden leidden naar de ingang van een vierkant blok, met een plat dak,
dat verderop in een grote koepel overging; aan beide zijden was dit gebouw door
een blinde muur, vervuild door weer en wind, verbonden met een smalle gevel, die
met een hoge stenen trap van de straat werd bereikt; een ajour bewerkte luifel hield
een groot deel van de stenen trap in een matte schaduw gehuld; de druppels van
motregens en stortbuien, van de luifel neergetikt, hadden enkele treden op bepaalde
plekken uitgehold. Camille was het middengebouw binnengetreden, waarvan het
interieur hem toen pas duidelijk was geworden: een lager gelegen deel, bestaande
uit middenschip en zijbeuken voor de gelovigen, en een hoger gelegen koor, dat
slechts voor de nonnen van het klooster was bestemd. De eerste keer dat hij deze
kerk binnentrad, was hem alleen opgevallen de figuur van de non die geheel alleen
in het koor geknield zat, het in blauw en wit gehulde lichaam even scheef voorover,
alsof in deze extatische aanbidding van de Heiland haar ziel weldra de grote reis zou
aanvaarden en het aardse lichaam zou verlaten. Terwijl hij daar, enigszins verrast,
stond toe te kijken, was hem een priester voorbijgesneld, in een wit wollen habijt,
dat iets weghad van een nachthemd, waarbij de hals in volle lengte zichtbaar blijft.
De priester, die hem reeds voorbijgelopen was, had zich plotseling omgedraaid, en
op een afstand van enkele meters gevraagd; ‘Wilde u mij spreken?’ Camille was
weifelend naderbij gekomen; hij nam het bruine gezicht, met de grijzende baard
waar, dat hem tegelijk aantrok en afstiet; de spaarzame haren van de baard, de
hanepoten aan de ooghoeken en de dunne rimpels over de wangen leken, nu de
priester vriendelijk glimlachte, minder deel uit te maken van het gezicht danwel van
een masker, dat ook los van het gezicht leek te bestaan. ‘Misschien wel,’ had hij
geantwoord. Gewillig had hij toen de priester gevolgd, die er een stevige pas in zette,
de kerk door en vervolgens, via de trap en het koor, in een hoge holle ruimte waar,
aan kapstokken, paramenten hingen, stolen, superplies, kazuifels, rijk wisselend van
kleur en stof, en op de cementen vloer een paar koffers zich in het gezelschap
bevonden van enkele lege ton-
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nen; door deze ruimte bereikten zij een halfduistere gang, waar zij onder een trap
doorliepen, die zij vervolgens na een snelle zwenking bestegen. De tweede deur van
de gang boven leidde reeds naar de kamer van père Lafitte. ‘Wist u dat ik père Lafitte
was?’ vroeg hij, terwijl hij Camille de kamer liet binnengaan, waar een onfrisse
volièrelucht heerste en waarvan het drukke ameublement een zeer rommelige indruk
maakte: veel oude stoelen, met leren zitting, een barokke prie-dieu, een met breviers,
heiligenlevens en paperassen beladen bureau, enkele kasten, waarboven miskelken,
aardgloben en crucifixen een plaats hadden gevonden. Reeds de eerste keer was het
Camille opgevallen dat père Lafitte weinig woorden gebruikte; hij luisterde maar
toe, met de ogen voor zich uitkijkend, nu en dan bevestigend knikkend, wanneer een
orthodox inzicht werd verkondigd; vooral wanneer hij daarbij geamuseerd om de
onnozelheid der ongelovige grinnikte nam zijn gezicht duidelijk het karakter aan van
een masker, wat Camille reeds dadelijk aan het begin was opgevallen. Reeds de
eerste keer had Camille aan deze priester, met het vreemde masker, zijn gehele
verleden ontvouwd, onder toevoeging dat hij in het klooster door de wereld werd
aangetrokken, maar thans, nu hij in de wereld verkeerde, naar het klooster
terugverlangde. Plotseling had père Lafitte het gesprek afgebroken; opstaande en de
jongeman de hand reikend, had hij opgemerkt, het gezicht in een strakke plooi:
‘Mijnheer..., hoe is uw naam? Mijnheer Willocq, met een cq? Mijnheer Willocq, u
moet niet naar het klooster terugkeren. U hoort in de wereld, ook in de wereld kan
de gelovige zich verdienstelijk maken... Mijnheer Willocq, u moet mij nog eens gauw
opzoeken.’ Camille had nadien herhaaldelijk aan deze uitnodiging gevolg gegeven,
om het verhaal van zijn leven te herhalen of aan te vullen, met vermakelijke of
diepdroevige bizonderheden, maar voorts ook om de filosofische voorstellingen, die
allengs in hem groeiden, uiteen te zetten. De priester knikte en grinnikte bij deze
uiteenzettingen, meer nog dan bij het levensverhaal. Een Latijn, zo meende Camille,
zou de Duitse filosofie, die zich in wezen sceptisch en kritisch houdt tegenover de
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werkelijkheid, nooit kunnen beamen. De Latijnse mens leeft vanuit de liefde, daarvoor
zijn steeds subject nodig en object; een Latijn hangt ofwel de scholastische filosofie
aan, die een extraconsciënte werkelijkheid aanneemt, ofwel het positivisme, dat
althans handelt alsof het aan deze werkelijkheid niet tornt. De Germaanse mens
daarentegen leeft niet vanuit de liefde, maar vanuit de geest; voor hem is reeds
voldoende dat hij deel uitmaakt van de zelfontplooiing des geestes. ‘Begrijpt u mij,
père Lafitte?’ De priester, die aanvankelijk vurig geknikt had, had de directe vraag
beantwoord met een langdurig stilzwijgen, waarbij hij droefgeestig voor zich uitkeek.
‘Waartoe,’ had hij tenslotte geantwoord, ‘zoveel omhaal van woorden, die overigens
blijk geven van diepe ernst, om te vertellen dat u in liefde ontbrand is voor een aardse
vrouw.’ Camille was er nog enkele malen teruggekeerd, om in de bevestiging van
de priester, waaraan diens vreemde slotsententiën niets afdeden, zich des te meer te
verschansen tegen de stroom van nieuwe indrukken, die inbreuk trachtten te maken
op zijn vroeger leven. Het was dan ook in de droom, dat deze inbreuk tenslotte toch
nog plaatshad. De dromen betroffen steeds vrouwen, die een weemoedige maar
tegelijk overheerlijke atmosfeer verspreidden. Hij komt in de late schemer een kamer
binnen waarvan de voorwerpen reeds in de naderende avond vervagen; op het balkon,
dat uitziet op een zwarte tuin, waar de avondwind ruist, ziet hij het silhouet van een
vrouw, in een donkere feestjurk, terwijl het decolleté een wat hoge, ziekelijk gekromde
rug vertoont. Een ander maal ziet hij het silhouet van een paar onder een olm, in een
mistige nacht; het paar wendt zich plotseling om en kijkt hem aan met van angst
verstarde gezichten, als op de vazen van de vroeg-Griekse kunst. Of hij is het zelf,
die in de rokige atmosfeer van de place de la Trinité met een mismoedig meisje de
ene bistro na de andere in- en uitgaat, elkaar in de droevige ogen kijkend. Op straat
fladdert de jas, die het meisje niet dichtknoopt, soms tegen hem aan. Toen was het
gebeurd, dat hij op een morgen wakker was geworden met de herinnering van een
droom die geen beelden had opgeleverd, doch slechts naar rozegeur
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smaakte, terwijl tegelijk in zijn hoofd de zinsnede van een dichter, die hij zich niet
herinnerde, naklonk: ‘Je veux une vertue, qui ne soit point diablesse.’ Toen was het,
dat de onbedwingbare behoefte Emmanuèle terug te zien bij hem was gerezen. Zoals
hij, bij elk rendez-vous, weer haar vergat, om zich in herinneringen te verdiepen en
plotseling weer te worden bezeten van verlangen naar de komst van zijn nicht. ‘Je
veux une vertue, qui ne soit point diablesse...’... Dan was het, dat de Parijse lucht,
onder de gele meren en tussen de gele wolkbanken in, uitsluitend de geuren ademde
van een roos, die weldra zou openbloeien. Père Lafitte had eens gezegd: ‘Misschien
kan de genade u deelachtig worden, maar dit zal niet zonder de bijstand van de aardse
liefde kunnen geschieden. Een Germaan denkt vanuit de geest, een Latijn vanuit de
liefde,’ ...Emmanuèle... Emmanuèle...
Emmanuèle zou komen aanlopen, vanuit de métro Madeleine, waar zij was
uitgestapt en, eenmaal naast hem, zou de mooie, donkere jonge vrouw juist die
gedachten uitspreken, die zojuist bij hem hadden postgevat. ‘Camille, zijn wij gelukkig
of zijn wij diep-ongelukkig?’ ‘Wie weet of wij voor altijd bij elkaar zullen blijven?’
‘Is het niet, op dit uur, of Parijs uit twee lagen bestaat en of ook de expressievolle
kunstwerken, die wij in Parijs of elders zagen, zich onwillekeurig in de hogere laag
stellen?’ Dan zouden zij bizonderheden over de familie vertellen: een broer van
Emmanuèle was tot bankdirecteur in Arles benoemd en had haar aangezocht bij hem
secretaresse te worden. Oncle Victor had wel, door zijn huwelijk met een ‘dreigend
onweer’, zich voor het innerlijk dreigement veilig gesteld, maar hierdoor was hij een
gehalveerd mens geworden, die zelf slechts het raisonnement en het sentiment slechts
in zijn rudimentaire vorm kende. Zij glimlachten om Camilles moeder, die thans
haar plannen betreffende de overneming van oncle Victors praktijk door Camille
scheen vergeten te zijn en voorbereidingen trof om ten spoedigste, ofschoon Camille
nog nauwelijks een medisch boek had ingekeken, de indeling van het huis in de
kleine zuidelijke stad te wijzigen en er een waar doktershuis van te maken. Hoewel
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Camille en Emmanuèle bij hun ontmoetingen in een vibratie leefden van naderende
liefdesontplooiing, keken zij elkaar nauwelijks aan en was het over onverschillige
onderwerpen dat zij met elkaar spraken: behalve de familieaangelegenheden werden
ook aan de orde gesteld de medische studie, waartoe Camille sinds zijn wederzien
met Emmanuèle toch had besloten, en de werkkring van Emmanuèle temidden van
de driftige zuiderlingen op het consulaat. Het zijn, zo filosofeerde het tweetal, vaak
de omstandigheden die ons maken; Camille, die de medische studie aanvankelijk
had gebruikt als een voorwendsel om zijn vrijheid van handelen te herwinnen, zou
tenslotte toch nog eindigen als een min of meer geslaagd medicus in een der Franse
steden... Camille herinnerde zich nauwkeurig de laatste avond die zij met elkaar
hadden doorgebracht. Zij waren weer, als zo vaak, juist aan het spreken over
onverschillige aangelegenheden van familie, studie of werkkring, toen Emmanuèle
het gesprek afbrak en met een schreeuw, als van een gekooide vogel, die hij slechts
nog eenmaal van haar zou horen, de vreselijke vraag stelde: ‘Camille,’ had zij
gevraagd, ‘waarom is er toch een verwijdering tussen ons ontstaan?’ Camille had
eerst als verdoofd voor zich uitgekeken. Het was niet zozeer een verwijdering, die
tussen hen had plaatsgevonden alswel een toenadering, die achterwege was gebleven.
‘Emmanuèle,’ had hij geantwoord, ‘je weet, dat ik je vertelde van je gezicht, dat mij
aan de Moedermaagd herinnert en het gezicht van de Moedermaagd, dat mij naar
het jouwe doet terugverlangen. Ik bewoon geen vast gebied, ik reikhals naar de aarde
als ik in de hemel en naar de hemel als ik op aarde ben.’ Emmanuèle had hem strak
aangekeken met een vijandige uitdrukking, een kort ogenblik. Zij hadden overigens
die avond als gewoonlijk gedaan; zelfs hadden zij iets duurdere wijn aan tafel
genomen en bij het afscheid hadden zij gewoon gezegd: ‘Goede nacht, Emmanuèle’,
‘Goede nacht, Camille.’ Maar Camille werd niet verrast, toen hij, de volgende middag
van de Bibliothèque Nationale terugkerend, op zijn kamer een pneumatique had
gevonden van Emmanuèle. ‘Ik heb het telegrafisch aanbod aangenomen van mijn
broer in Arles.
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Wanneer je dit ontvangt, ben ik al weg. Ik geloof dat het onnodig was afscheid te
nemen. Zullen wij elkaar terugzien, Camille, zullen wij elkaar terugzien?’ Hij was
niet verrast. Niettemin was de pijn hem een ogenblik diep in het hart gedrongen.
Even bevond hij zich geheel alleen in de miljoenenstad, als een man door kudden
wolven omsingeld. Toen echter deed zich nogmaals een verandering in zijn leven
voor; het drong tot hem door, dat hij naar Parijs was gekomen niet om een
renteniersbestaan opgefleurd door liefelijke vrouwen te leiden, maar om het raadsel
van de Sfinx op te lossen of, nog beter, om zich in de wetenschap der medicijnen te
bekwamen. In één uur tijds was de man, vervuld van betrekkelijk oorspronkelijke
filosofische voorstellingen van het wereldtapijt verdwenen en was daarvoor in de
plaats getreden een betrekkelijk onbenullig student in de medicijnen. Van zijn
pre-klinische jaren herinnerde Willocq zich later niet veel meer dan enkele uren,
vervuld van tevredenheid en gelijkmatigheid. Hij ziet zichzelf 's avonds zittend op
zijn kamer, met een boek voor zich, waarvan de bladen schitteren in het lamplicht.
Of daar staat hij, ja hijzelf, in een donkere kamer, bij het venster, dat uitziet op een
regenachtige dag, terwijl de planteblaren in zijn handen, met nerf en karteling,
aandachtig worden bekeken. Of onder de microscoop bewegen zich, in fraaie helle
kleuren, de cellen van menselijke weefsels. Of zijn anatomisch mes volgt de
satijnglinstering van zenuwen, die reiken van oksel tot vingertop. De aandacht die
hij bij deze betrekkelijk naïeve verrichtingen aan den dag legde, liet zich alleen
verklaren wanneer men - zoals hij ook later deed - bedacht, dat hij als ex-seminarist
regelrecht uit de middeleeuwen stamde en deze vakken dus bedreef, in tegenstelling
tot zijn mede-studenten, wier verleden slechts tot de technische en fysiologische
negentiende eeuw reikte, als tijdgenoot van de humanisten, van Da Vinci, voor wie
de secties een wonder, of van Swammerdam, voor wie de inrichting van insekten
een openbaring betekende, van Vesalius en zovele anderen, voor wie de ontdekking
van stof en orgaan een omkeer in de wereld inhield. Een enkele keer kwam zijn
moeder over naar Parijs; zij legde
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dan grote tevredenheid aan den dag met de vorderingen van Camille, van wie zij aan
haar kennissen wist te vertellen dat hij de grootste bewondering van zijn professoren
opwekte; aan Camille vertelde zij van oncle Victor en tante Mathilde, die volgens
haar niet anders deden dan het uur afwachten dat zij de praktijk aan Camille zouden
kunnen overdoen, terwijl zij tevens trachtte te vissen naar wat er was voorgevallen
tussen Camille en Emmanuèle; zij gaf hoog op van Emmanuèle, die thans in haar
vrije uren de studie voor archivaris had opgevat, omdat zij mettertijd als
bibliothecaresse in de Departementale Bibliotheek hoopte te worden aangesteld. Op
zekere dag stortte zich verrukking over Camilles hart, toen hij zag, dat niet alleen
mevrouw Willocq was verschenen, met haar spionerende blik, maar dat Emmanuèle
was medegekomen, blijkbaar door haar voortvarende tante daartoe geprest. Haar
zichtbare verlegenheid verloor zij pas, toen ook tot haar de blijdschap was
doorgedrongen die haar aanwezigheid bij Camille had opgewekt. Camille luisterde
slechts met half oor naar zijn moeder, die ook thans weer schoon ondergoed, nieuwe
dassen en boorden en specifiek-zuidelijk gebak had medegebracht; hij wenste haar
ver weg, opdat hij met Emmanuèle alleen zou kunnen zijn, opdat hij haar recht in
het gezicht zou kunnen aanzien: ‘Blijf bij mij Emmanuèle, blijf bij mij, voorgoed...’
Toen echter de moeder, geheel tevreden met het verloop der gebeurtenissen, onder
het voorwendsel dringende boodschappen te moeten doen voordat zij met de trein
van zessen naar het zuiden terugkeerden, de kamer had verlaten, was de verlegenheid
weer over Camille gekomen, als een roofdier dat zijn prooi overweldigt, tegelijk met
de zwaarmoedigheid die tot de bodem van zijn gemoed zonk. Tijdens dit heimelijk
wederzien, waarnaar hij zo kort tevoren nog met zo'n onwederstaanbare verrukking
had terugverlangd, handelde hij niet anders dan toen hij vroeger met Emmanuèle
door hun geboortestad wandelde, schuw voor zich uitpratend, zonder haar te durven
aanzien. Er was thans zelfs in zijn toon gekomen een zweem van scherts, alsof hij
haar niet eens vroeger gesmeekt had naar Parijs te komen, waar hij zich in een-
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zaamheid bevond, alsof hij niet ontelbare malen met haar op een terras had gezeten,
terwijl de lucht van avondgeuren bezwangerd raakte, ja, alsof het met een vreemde
was dat hij sprak, een vreemde, met wie hij zojuist had kennis gemaakt en die hij
met zijn spot trachtte te prikkelen, trachtte uit te dagen. Hij sprak over het heilige,
het opofferende van zijn beroep, dat in de werkelijkheid echter vertegenwoordigd
werd door figuren vernuftig maar parmantig, met wie Molière de draak had gestoken.
Hij sprak over de onmogelijkheid waarin de moderne mens verkeerde, het
spiritualisme en het positivisme in zich te verenigen. De positivisten wisten zich
alleen te handhaven door de ziel in zich te doden, de spiritualisten door te verijlen
en buiten de bloedrode hartstochten der werkelijkheid te treden. Voor de positivisten,
zie oncle Victor, die hij niet verder hoefde te determineren. De spiritualisten had hij
in het klooster bijgewoond. Hij begon te gnuiven, te gniffelen, wanneer hij zich de
monniken herinnerde, die hij in zijn vrome tijd tijdens onvrome intervallen zo
nauwkeurig had gadegeslagen. Met de donkerbruine kap over de schedels vertoonden
zij gelijkenis met de dieren, die zij juist getracht hadden in zich te onderdrukken, te
doden, met hun halsstarrige oefeningen, hun nimmer aflatende smekingen: het konijn,
de wolf of het paard, die temeer naar voren traden, hoe meer zij onder de kap werden
verscholen gehouden; het konijn, de wolf of het paard; hij had vooral ook vergeten
te noemen de tijger met zijn groene wrede blik. Emmanuèle volgde in spanning en
angst deze uiteenzettingen, die overgingen van spiritualisten op positivisten, van
tijgers op paarden, van Molière op de medici. Emmanuèle wachtte het ogenblik af,
dat zij weer de Camille van vroeger zou terugvinden. Zij wachtte op het ogenblik,
dat zij haar tedere gevoelens niet tevergeefs zou laten gelden. Plotseling hoorde
Camille, zoals hij al eens eerder had gehoord, de schreeuw als van een gekooide
vogel: ‘Camille, laat mij niet alleen, laat jezelf met alleen. Wanneer wij van elkaar
wegdrijven, zullen wij in een vreselijke eenzaamheid vervallen. Ik zal bibliothecaresse
worden, overdag gebogen over perkamenten, 's avonds zal ik vriendschap aan-
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knopen met problematische figuren, die in de verre verte mij aan jou herinneren,
vriendschap, waarin overigens geen intimiteit zal binnendringen. Ik zal eenzaam
zijn, maar eenzamer dan ik zul jij zijn, Camille. Jij zult verzinken in een zwijgen,
waaruit geen leven ademt.’ Emmanuèle had echter weer gezwegen, terugdeinzend
voor de man die daar voor haar stond, met de kin vooruitgestoken, met de ogen star
voor zich uitkijkend en op de lippen een glimlach, die iemand het bloed in de aderen
deed stollen: het was de glimlach die destijds mevrouw Willocq eveneens de schrik
op het lijf had gejaagd, de glimlach die leek te horen bij een derde, die verder niet
zichtbaar was, maar niettemin een vals-vernuftig, indringend betoog hield. De
spanning werd gelukkig verbroken door de terugkeer van mevrouw Willocq, die
verhit en geaffaireerd binnenstapte, vervolgens met een uiterste nieuwsgierigheid
om zich heen keek, om te weten of haar opzet was geslaagd en tenslotte zich weer
bepaalde tot de volgende eisen van het werkelijke leven; zij deelde mee dat zij de
taxi beneden had laten wachten, omdat zij anders onmogelijk de trein zouden halen.
Toen zij met een blik op haar zoon zijn tegenzin om hen naar het station te vergezellen
had gevorst, begon zij hem zelf te verontschuldigen; neen, Camille moest zich bij
zijn werk houden, zij hadden niet anders willen doen dan hem even groeten, even
verrassen, zij wilden hem geenszins storen. Het afscheid had minder dan een minuut
geduurd. Even had nog een zweem van vrouwengeur in zijn kamer gezweefd, toen
was hij weer alleen, eenzamer thans dan ooit tevoren! Als verdoofd liet hij zich op
de divan vallen, het was alsof hij in het ledige van een diepte zonk, waarvan hij de
bodem nimmer zou bereiken. Het dienstmeisje, dat hem kwam mededelen dat er
iemand was die hem wilde spreken - over instrumenten, naar zij meende - zag slechts
een man, met de ogen dicht, die niet in slaap was verzonken, maar nochtans weigerde
antwoord te geven; onverrichterzake droop zij af. Langzaam was Camille weer uit
de dood ontwaakt, eerder dan hij ook zelf had verwacht, met een glimlach, te
zwaarmoedig om gelijkenis te vertonen met de glimlach die bij zijn moeder en
Emmanuèle zulk een vertwij-
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felde indruk had gemaakt. Zijn leven, naar hij inzag, wikkelde zich verder af, met
duivelse noodlottigheid. Hij behoorde mogelijk tot de roekelozen, hij was steeds tot
alles bereid geweest, maar hij behoorde evenzeer tot de omzichtigen, hij was steeds
op alles voorbereid geweest. Toen hij uit het klooster ontsnapte, bleek hij tevoren
vrij nauwkeurig de weg te hebben uitgestippeld die hij diende te volgen; nu hij
plotseling wist dat hij niet alleen het klooster maar ook Europa, dat teveel
herinneringen aan het klooster wakker riep, zou verlaten, bleek hij ook nu reeds lang
tevoren zijn maatregelen te hebben getroffen; reeds in het eerste jaar in Parijs had
hij zich op de quota laten plaatsen voor emigranten naar Amerika, voor het geval hij
ooit, zoals hij toen meende, met Emmanuèle, naar het voorbeeld van de stichters van
Quebec of Louisiana, een nieuw leven zou pogen, in een nieuw klimaat, onder een
nieuwe hemel; op de Banque de France had hij, onder voorwendsel dat hij geheel
vrij wilde zijn in verband met studiereizen en uitgaven, een belangrijk deel geplaatst
van zijn vaderlijke erfenis, die hem de overtocht en zijn eerste verblijf in het nieuwe
land belangrijk zou vergemakkelijken. Plotseling steeg in hem een onbedwingbare
behoefte iemand tot afscheid de hand te drukken; maar tot wie vermocht hij zich nog
te wenden? Hij stond reeds op straat, terwijl hij nog talmde. Toen echter had hij, met
een te wanhopige kreet, een taxi aangehouden, die vervolgens in vliegende vaart met
hem reed, naar de rechter oever, de place de la Concorde, de Opéra, de place Clichy
en tenslotte de rue Caulaincourt, die ook de vlugste wagen slechts met zekere
amechtigheid vermag te bestijgen. ‘Ik ga niet naar Amerika,’ praatte hij, terwijl père
Lafitte ook thans weer voor zich uitkeek, maar het hoofd even naar hem overboog
als om hem beter het oor te lenen, ‘ik ga niet naar Amerika omdat ik daar de
verwezenlijking van idealen of van illusies verwacht. Ik weet wel beter, ik zal mij
daar eenzaam voelen, eenzamer dan waar ook. Wanneer men echter het geloof heeft
verloren, heeft men nog een enkele behoefte. Men heeft de halsstarrige behoefte van
het stilzwijgen. Hier zou men op uitleg mijnerzijds aandringen, die ik nauwelijks
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zou kunnen geven, ginds eist men van mij het zwijgen, dat ik mij zelf reeds heb
opgelegd. Ik weet, ben ik eenmaal weg, dan zullen er wonderlijke verhalen over mij
de ronde doen; men zal mij rangschikken onder de desperado's van het Légion
Etrangère of van exotische kolonies, of van revolutionaire volksstammen. De
meningen van anderen te mijnen opzichte laten mij niet onverschillig. Ik wil graag
dat mijn verschijning, zoals die zich in anderen weerspiegelt, overeenstemt met mijn
wezen, zoals het zich in mij openbaart. Ik ben geen desperado, geen avonturier. Ik
zal deze teleurstelling echter op de koop toe moeten nemen. Maar het is niet voor
deze uiteenzettingen dat ik mij tot u heb gewend. Ik had u willen vragen, père Lafitte,
of u mij uitgeleide zou willen doen uit het land, waarin ik nog geworteld ben met de
diepste vezelen van mijn wezen.’ Père Lafitte had hem plotseling strak aangekeken,
niet zonder een zekere vijandigheid, om hem tenslotte op enigszins te zachte toon
de vraag te stellen: ‘Wat bedoelt gij, mijn zoon, met uw verzoek?’ En ‘O,’ had père
Lafitte geriposteerd, toen de ander zijn vraag had beantwoord met de mededeling
dat hij anders mogelijk de eenzaamheid van het vertrek nauwelijks zou kunnen
verdragen. Camille beloofde, voordat hij deze avond afscheid nam, père Lafitte op
de hoogte te houden van de dag van vertrek. Hij hoopte dan dat de geestelijke hem
tot Le Hâvre zou kunnen vergezellen. ‘O,’ had weer de geestelijke geantwoord, met
een uiterste van onverschilligheid.
Toen hij echter weer thuis was gekomen van zijn bezoek aan de rector van de
Eeuwige Aanbidding, bleek hij geheel onvoorbereid te zijn om la douce France te
verlaten; hij trachtte plannen te smeden, een assistentschap aan een kliniek of een
praktijk in een verafgelegen oord, die hem zouden vrijwaren voor nieuwsgierige
blikken en hem nochtans in staat zouden stellen de lucht van Europa te blijven
ademen. Noch de volgende dag noch ook de dag daarop volgende nam hij een besluit.
Hij geraakte trouwens in dezelfde vage, pijnlijke dromenwereld, die destijds aan de
komst van Emmanuèle in Parijs was voorafgegaan. De roos, die niet was ontbloeid,
verdorde thans weder; dezelfde dromen die de mogelijkheid van
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een bedwelmende bloei hadden aangekondigd, vergezelden thans de verdorring, om
plotseling echter uit de toestand van droom om te buigen naar de werkelijkheid, de
werkelijkheid niet van de etherische schoonheid, maar van de helse bitterheden. Weer
trad hij de grote zaal binnen, waar het licht nog in de hoeken van de wanden en het
kristal van de luchter naglinsterde en waar de vrouw met de ziekelijk gekromde rug
naar hem toegekeerd stond, uitkijkend naar de avondtuin, waarin de zwarte wind
ruiste. Weer zag hij het paar onder de olm, dat plotseling de gezichten naar hem
wendde, met van schrik verstarde ogen. De vrouw met wie hij kuierde in de omstreken
van de Trinité, behoorde slechts ten halve in de droomwereld, want de Amerikaanse
danseres uit het Casino de Paris, wier open jas tegen hem aanfladderde tijdens hun
wandelingen van café naar café in de buurt van de Gare St.-Lazare, mocht al tot in
bizonderheden aan dit droombeeld beantwoorden, zij behoorde toch reeds tot de
werkelijkheid, en welk een wrange werkelijkheid! Zij zaten vaak tegenover elkaar
aan een van de tafeltjes, verder bezet door zwaargeverfde prostituées, die zich
aangordden voor het te verrichten avondwerk, of door Parijse middenstanders, die
zich opfristen voor het nuttigen van het avondmaal; de bezoekers slurpten weldadig
aan hun café crème, amer picon of Pernod. Terwijl zij met de ellebogen op de tafel
steunden, de kin tussen de handen, keken de ex-seminarist Camille Willocq en de
danseres Marjorie Spencer elkaar in de droefgeestige ogen. Zij hoefden niet te spreken,
ook zonder woorden herkenden zij elkander, zij waren beiden gelijk gestemd; in
beider hart dorde de roos, die niet was ontbloeid. Aan zo een tafel hadden zij elkaar
gevonden, toen Camille, moe van zijn wandelingen buiten, zich in een café had
begeven om wat uit te rusten, en geen andere plaats onbezet had gevonden dan een
stoel aan een kleine tafel, waar zich reeds een jonge vrouw bevond, die voor zich uit
zat te staren. Hun blikken hadden elkaar gekruist en de jonge vrouw had, met een
treurige giechel, opgemerkt: ‘What a dreary world.’ Het was na zo een bijeenzijn
des middags, dat Camille thuiskomend en de deur van zijn kamer
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openend, was opgeschrikt, omdat het licht er reeds bleek te branden; om zich heen
zoekend, had hij de gestalte ontwaard van père Lafitte, die op z'n dooie gemak zijn
brevier zat te lezen. Het was of hij, Camille, door de ander als een vreemde, late gast
in zijn eigen kamer werd ontvangen. Nadat hij zich neergezet had op de divan
tegenover père Lafitte, hoorde hij deze de woorden spreken, die hem troffen tot in
het diepst van zijn ziel. ‘Meneer Willocq,’ zo sprak père Lafitte, ‘er is dermate veel
tegenstrijdigs in uw leven, dat er geen andere verklaring voor te vinden is dan dat u
door de duivel bent bezeten.’ Camille had hem aangekeken, met ogen groot als
iemand die onmiddellijk wenst te weten welke consequentie verbonden is aan een
verrassend zonderlinge uitspraak. ‘Ik had mij voorgesteld, dat wij op u het exorcisme
dienden toe te passen. Een andere uitweg lijkt mij op het ogenblik niet mogelijk.’
Een gevoel van onbeschrijfelijke weerzin was bij Camille opgewekt, nu hij zichzelf
als iets zo automatisch als een doosje met een duveltje zag voorgesteld. Niettemin
glimlachte hij hoffelijk en stelde met de priester, die in zijn wollen nachthemd voor
hem stond, uur en dag vast voor de duivelbezwering, waaraan zijn persoon zou
worden onderworpen. De priester drukte hem nog op het hart een dezer dagen weer
eens kennis te nemen van de ceremonie van het exorcisme, van de gang van de liturgie
en vooral van de psalm die hierbij door Willocq, liefst op gematigde, in ieder geval
gelijkmatige toon zou moeten worden gebeden; op deze wijze, meende hij, zou de
ceremonie een vlot en voor beide partijen bevredigend verloop hebben. Toen père
Lafitte afscheid had genomen en Camille zich weer alleen bevond, nam zjn gezicht
een duistere, dreigende uitdrukking aan. Openlijke woede was thans in hem opgelaaid,
niet zozeer tegen père Lafitte, die door zijn priesterschap onaantastbaar voor hem
bleef, maar tegen Marjorie Spencer, die hij ervan verdacht dat zij een eigenaardig
spel, waarvan de strekking hem ongewoon duister voorkwam, met hem dreef. Zo
kwam het dat Marjorie Spencer die avond, toen zij haar nummer had voltooid en
zich weer, na haar eenvoudige jurk te hebben aangetrokken en haar jas te
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hebben omgeslagen, door de onooglijke artiestenuitgang op straat begaf, plotseling
tegen de figuur van Camille Willocq aanstiet, die verkeerde in een gemoedsgesteldheid
duister en wrokkig, die zij nooit eerder bij hem had opgemerkt. ‘Mr. Willocq, what's
the matter with you?’ ‘Kom, Miss Spencer,’ had hij geantwoord, terwijl hij een stap
achter haar aan bleef lopen, ‘verbergt u niet, dat u het met Satan houdt. Hoe zou u
anders mijn levensloop kunnen kennen. Wanneer ik u mijn levensgeschiedenis wil
vertellen, die zich afspeelt in contreien die u als vreemdelinge toch vreemd moeten
zijn, blijkt u toch reeds alles te weten. U weet van mijn leven in het zuidelijk stadje,
op het internaat, in het klooster...’ Marjorie Spencer had opeens luid gelachen, in de
stille nacht, terwijl zij haar smalle hand kalmerend op zijn schouder legde: ‘Ik meende
dat het u reeds bekend was, wat trouwens iedereen in Parijs weet. Marjorie Spencer
was eens de geliefde van uw vroegere vriend, mijnheer Willocq, van de dichter
Lucien Nox.’ Camille was blijven stilstaan en had de jonge vrouw bij beide handen
gevat, terwijl zijn gezicht het hare naderde, als had hij het landschap van haar gezicht
nu pas ontdekt en wilde hij het diep in zich opnemen. ‘De vriendin van Lucien Nox.
Het was dus voorbestemd dat ik hem tenslotte weer ontmoeten zou, op het ogenblik
dat de duivel moet worden gebannen...’ Enige ogenblikken later zaten zij in een van
de restaurants, waarvan niet het genre bezoekers, die er alleen wat matter uitzagen,
maar alleen het grauwe middag-licht in gele avondverlichting was veranderd. Er
vielen slechts spaarzame woorden tussen hen, ‘dus u weet niet meer waar hij woont...’
‘Neen, hij is spoorloos verdwenen.’ De roos, die niet was ontbloeid, verwelkte tussen
de gezichten van dit paar, dat spoedig zou uiteengaan om nimmer meer bijeen te
drijven. Want toen hij die avond van Marjorie had afscheid genomen, begreep hij
tevens, dat hij de fase van de vage pijnlijke dromen achter zich had gelaten, zoals
een schip, dat zich eerst door de wieren en waterbloemen van een lagune heeft
voortgesleept, in zijn zeilen, die zich klappend spannen, de vlagen van de volle zee
weder opvangt. Hij wist niet waarom, maar het stond bij hem vast
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dat het Lucien Nox, de vroegere schoolmakker, was, die hem de weg zou wijzen uit
deze eindeloze verwarring waarin hij was geraakt. Mogelijk doordat hij zich verplicht
zou voelen de uitweg te vinden uit de reddeloze toestand, waarin de ander was
terechtgekomen; voor zichzelf vindt men de weg naar de redding slechts zo men die
voor een ander heeft gebaand. Hij herinnerde zich plotseling als de dag van gister
die ene keer toen hij, op het internaat, weer eens door gefrommel in zijn kleine hok
was gewekt, en zich op zijn rug gooiend en de ogen uitwrijvend, de figuur van Lucien
Nox zich zag aftekenen in het schemerlicht, dat heerste, daar in de lange gang tussen
de twee rijen slaaphokjes steeds een zwak nachtlicht brandde, dat getemperd door
de linnen gordijnen naar binnen zeefde. ‘Camille,’ prevelde de jonge dichter, ‘ik zie
vanavond mijn leven klaarhelder voor mij liggen. Ergens zegt Balzac, Honoré de
Balzac, dé Balzac, want het voorzetsel moest zijn adellijke herkomst verraden, die
hij niet bezat... Balzac zegt, dat er maar enkele minuten in een bestaan voorkomen,
dat men zijn leven overziet en doorziet. Een tragisch gevoel vervult ons dan. Vannacht
beleef ik die minuten! Later kan je vertellen, dat je de meest wezenlijke minuten van
de beroemde Lucien Nox hebt meegemaakt. Ik zie mijn leven klaar voor mij liggen.
Inplaats van vertederd te worden, word ik verteerd; ik wandel door een nachtelijk
rotsachtig gebied, zoals op onze tochten naar Les Baux. Ik heb geen doel, nochtans
reppen zich mijn voeten met spoed naar hun bestemming. In loden maanschijnsel
gehuld is het landschap met de rotsvlakken waarvan de verlichting wisselt, terwijl
ik verder schrijd; nu eens is het de ene groep, dan weer een andere groep vlakken
die blikkeren als dode spiegels, die mijn aangezicht nalaten te weerkaatsen. Dan
tekent zich langzaam, maar steeds aanzwellend het rode licht af van de grote stad,
die ik nog nimmer heb gezien, maar waar ik tot een hoopje as zal branden. De vensters
van de vage gebouwen worden opengestoten, ja opengestoten, Camille, en
schrikwekkend vreemde monsters hangen met hun halfharig lichaam naar buiten om
mijn noodlottige komst bij te wonen...’ Camille herinnerde zich nog hoe hij zijn hart
luider
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had voelen kloppen terwijl de woorden van de ander in zijn ziel binnendrongen, als
een verrukkelijk, maar levensgevaarlijk gif; hij herinnerde zich nog hoe hij, toen
Lucien uitgesproken was, op diens volgende woorden met spanning bleef liggen
wachten, tot hij met een schok had begrepen dat er geen syllabe zou worden
toegevoegd aan deze woorden, die een vonnis niet minder dan een toekomst inhielden.
Lucien Nox was geruime tijd voor zich uit blijven kijken, een paar malen had hij
snel met de ogen geknipperd; een snelle tic aan de mondhoeken had even zijn gezicht
misvormd. Tenslotte was hij het slaaphok weer uitgeslopen, even geruisloos als hij
was verschenen. Terwijl hij tussen de slippen van de gordijnen weggleed had Camille
het licht zien schijnen op zijn hemd, dat half openhing aan de borst, en over de
vouwen van zijn broek, die alleen op de heupen hing omdat de bretels, met te grote
haast over de schouders geslagen, aan een zijde weer waren afgegleden. Er rees, toen
Camille weer alleen lag in het hok, een onzegbaar verdriet in hem, ontsproten aan
het besef dat hier zojuist, nog geen meter van hem vandaan, iemand had gesproken
die verteerd zou worden en aan wie de menselijke innigheden ongemerkt zouden
voorbijgaan. Er mocht al veel op Lucien Nox zijn aan te merken, de woorden die hij
sprak ontsproten aan een zielsdiepte, waarover de ongelukkige kunstenaar ook zelf
geen heerschappij bezat. Ontferming voor de bezetenen, o Heer, ontferming! Wie
anders toch zou ons kunnen redden in de Parijse verlatenheden? Want Parijs, eens
de liefelijke plek waar hij met Emmanuèle had vertoefd, was thans het helse oord
geworden waarvan Lucien die nacht had gewaagd, het vlammend oord aan het einde
van zijn tocht langs de dode spiegels, die het gelaat van de reiziger door de nacht
niet weerkaatsen. Dat het hiertoe zou geraken, Camille, op alles voorbereid, had het
in zijn diepste wezen reeds bij zijn aankomst in de hoofdstad bevroed. Hij herinnerde
zich later hoe hij de eerste dagen van zijn verblijf in het hotel Suisse, in de rue
Lafayette, telkens in zich het verlangen had voelen opvlammen om Lucien Nox op
te zoeken, die toen reeds, zoals hij van zijn oom Victor had vernomen, een zekere
beroemd-
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heid had verworven met de uitgave van een even oorspronkelijk als misdadig boek
onder de titel Le Sourire du Cadavre, ‘waarvan de hoofdpersoon overigens,’ had
oncle Victor er plotseling lachend aan toegevoegd, ‘veel gelijkenis met jou vertoont,
Camille.’ Dezelfde angst die Camille weerhouden had zich in de satanische wereld
te storten, had echter dit verlangen, even snel als het opkwam, weer onderdrukt. Hij
was destijds nog niet volgroeid, met het tedere licht der illusie poogde hij zijn noodlot
te verschalken. In die tijd, wie weet, was juist Lucien tot het besluit gekomen, dat
hem voor immer aan de ogen zijner medemensen zou onttrekken. Ontferming voor
de bezetenen, o Heer, ontferming! Zijn laatste ontmoeting met Lucien Nox had plaats,
toen hij het het minst verwachtte. Pas veel later groeide in zijn geest de voorstelling
van de gebeurtenissen, die aan deze ontmoeting moeten zijn voorafgegaan en die
hem met een onzegbare deernis met zijn vroegere schoolmakker vervulden. De tranen
drongen hem naar de ogen, wanneer hij vele jaren later in gedachte zijn vroegere
schoolmakker gezeten zag achter zijn bureau, in de eenzame kamer, ergens in de
buurt van Passy.
Ergens in de buurt van Passy, op een betrekkelijk rustige kamer, met een opklapbed,
met twee leren fauteuils, met boeken aan de wanden en een met paperassen overladen
bureau, zat de roodharige dichter Lucien Nox en corrigeerde, met van angst vertrokken
trekken, de proeven van de tweede druk van zijn roman Le Sourire du Cadavre. Van
deze roman, waarin een jong dichter verschillende levensfasen doorloopt om tenslotte
in Parijs moedwillig een einde aan zijn bestaan te maken, vonden, met
veronachtzaming van het vreselijke: het verlies van het geloof in een jong hart,
verschillende details algemene waardering; men apprecieerde de beschrijvingen uit
Zuid-Frankrijk: van een groenschemerende kamer, waarin de Kruisiging van
Velasquez hing, tegelijk als een dreiging en een levensvervulling; van een internaat,
waarin de jongens zich verdeelden onder de belusten van het leven en de
beschouwelijken van de geest; van een klooster, waarin de echo's van de hymnen
onder de holle gewelven verklonken, om plotseling te
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worden verwisseld voor het rumoer en de tegenstrijdigheid der grote stad. Wat echter
de meeste opgang had gemaakt, wat het boek welhaast had gestempeld tot een
best-seller was de oorspronkelijke poging die de schrijver had aangewend, om de
glimlach van de Gioconda te ontraadselen. Het raadsel werd ontraadseld... Volgens
Lucien Nox ontsproot het raadsel van Gioconda's glimlach aan het feit, dat de mens
het leven ziet van de kant van het leven, er zich voor wachtend het te beleven van
de kant van de dood. De burger, zo voegde hij eraan toe, doet daarbij wel degelijk
een goede keuze; hij, Lucien Nox, zou eveneens die keuze hebben gedaan, als het
hem tenminste had vrij gestaan te kiezen. Het zijn echter de gelukkige burgers, die
de vrije keuze bezitten. Wie kunstenaar is, mist de vrijheid zijn geaardheid teniet te
doen, hoe gaarne hij ook hiertoe zou overgaan, daar hij zichzelf degene weet die op
zoek is naar de ziel, het ongrijpbare element, dat steeds buiten bereik blijft. De ziel
immers schemert slechts door waar lichaam en geest in ontbinding geraken, in de
gebieden van dood en zonde. De kunstenaar, de verslaafde aan de ziel, is gebonden
aan de dood en de zonde, of beter aan de doodzonde, zoals de chemist aan zijn kolf
en aan zijn bruisend en van kleur wisselend vocht. Waar het lichaam opbrandt, waar
het schroeit als een beschreven blad papier, stijgt in de blauwe vlam, haast
onherkenbaar eerst, de schim der ziel, die, van blauw, wit wordt, zilver en tenslotte
goud met de raadselige glimlach, die onbegrijpelijk blijft, tenzij men leeft niet vanuit
de moedwil van het leven, maar vanuit de gelatenheid van de dood. Wanneer men
dan ook, voor de zoveelste maal, de wandeling door het Louvre aanvaardt, nadat
men zijn overschoenen - tegen het natte asfalt - en zijn gleufhoed - tegen de
regendroppels - heeft afgestaan aan de portier, die vooral voor de wandelstok met
zilveren knop eerbied aan den dag legt, moet men zich niet in de Egyptische zalen
begeven, hoezeer ook de mummie-stilte lokt, moet men evenzeer de ogen sluiten
voor de Griekse glans van de Nike van Samothrace, voor de Italiaanse bekoring van
het quattrocento, voor de gruwelijke ernst van de Spanjaarden, moet men zich, met
voorbijgaan van al
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deze kostbare herinneringen, begeven, lijnrecht, naar de lijken-glimlach van de
Gioconda. Want dit immers is het raadsel van de Gioconda, het vreselijke raadsel:
het is niet de glimlach van een levende, het is de glimlach der doden. Da Vinci had
de anatomische studiën, die thans in onze sectie-zalen met zulk een ongevoelige
behendigheid worden bedreven, aangewend, teneinde deze glimlach, in een uiterste
poging van zijn ziel en kunnen, te achterhalen... Da Vinci, die in een van zijn
openhartigste ogenblikken aan zijn vrienden had toevertrouwd dat hij studeerde ‘niet
om te leren leven, maar om te leren sterven.’ Gioconda's glimlach was dan ook,
behalve een lijkenglimlach, niet de glimlach van een vrouw, maar een
kunstenaarsglimlach. Begrijpt gij het, kunstenaar? Uw glimlach is de ‘sourire du
cadavre’, maak uw gevolgtrekking, grijp naar het dodelijk wapen... Uitgeput liet
Lucien Nox het boek, waarin hij opvattingen had gehuldigd die hem ook zelf thans
verderfelijk voorkwamen, uit zijn handen vallen. Hij was niet in staat de correcties
op deze avond uit te voeren. Hij verliet zijn kamer, als zo vaak de laatste dagen, om
door de nevels van het Bois te wandelen, zichzelf afvragend, waarom hij was
voorbestemd om de ziel te zoeken; het was immers alleen voor de kunstenaar, die
uitsluitend naar de ziel reikt, dat zijn ontstellende ontleding van de Gioconda gold...
Wanneer zich de geest tezeer in hem verontrustte, zocht hij een toevlucht in de
bedompte versuffing van de métro, die hem ongemerkt voerde naar Montparnasse,
waar de kunstenaars wonen die niet van het tragisch levenslot des mensen, maar
slechts van de loszinnigheid hunner zeden getuigen. Hij begreep dat hij, indien hij
zich redden wilde, Parijs diende te verlaten, teneinde die andere waarheid deelachtig
te worden, dat de kunstenaar de phoenix is, die uit de dood der ziel weder tot glanzend
leven opstijgt. Er tekenden zich echter in de geest van de ongelukkige dichter reeds
de eerste sporen van verstandsverbijstering, waardoor hij meende Parijs slechts te
kunnen verlaten indien hij een plaatsvervanger vond, die de belofte aflegde zich
gedurende tien jaren te meten met de ontbindende krachten van de kosmopolis. Op
zekere avond herkende hij ineens de brede

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

200
schouder van iemand, die hij zag voorbijlopen terwijl hij tot op zijn botten
vereenzaamd op het terras van de Select zat; hij sprong van zijn stoel op, snelde de
ander achterna, die ook niet bleef stilstaan, toen hij op zijn schouder werd getikt en
de stem van Lucien Nox herkende: ‘Camille, jij hier? In mijn boek, ken je het?, heb
ik een deel van je leven beschreven. Ik heb eigenlijk veel van je gehouden, Camille.
Ik wist niet, dat ik met mijn boek ook je leven voorspelde. Heb je het klooster
verlaten? Camille, heb je je habijt nog? Geef mij je habijt en ik zal je mijn ontbindende
ervaringen schenken. Die zijn het toch, die je hier zoekt, in Parijs? Die kwam je toch
zoeken? Geef mij je habijt, Camille.’ ‘Lucien, je bent waanzinnig geworden,’ had
Camille geantwoord, terwijl hij met een zwaai van de arm de vroegere schoolmakker
van zich afschudde. ‘Camille,’ riep Lucien Nox, ‘je kent mijn adres niet. Hier is mijn
adres, dat ik aan Marjorie Spencer wilde sturen, maar dat voor jou bestemd was.’
Voordat Camille het kon beletten, had de ander zich aan hem vastgeklampt en voelde
hij hoe iets, een enveloppe of een kaartje, in de bovenzak van zijn winterjas werd
gestopt. ‘Lucien, je bent waanzinnig geworden,’ herhaalde Camille, toen hij erin
geslaagd was zich van de ander te bevrijden. Tenslotte was Lucien, hijgend, buiten
adem, blijven stilstaan en zag toe hoe de ander doorliep, als mensen die in nevelen,
in den blinde voortschrijden. ‘Weer een van die mensen,’ dacht hij, ‘die met grootse
plannen komen en tenslotte in wulpse armen stikken. Zij verkeren in ontbinding
voordat zij zich met de ontbindende krachten hebben gemeten.’ Hij zag hoe Camille
bij de métrohalte Vavin de trap afdaalde. ‘Die gaat naar Montmartre. Een
ex-seminarist stelt zich bloot aan uitspattingen.’ Door de lege lucht van Montparnasse
klonk de luide, vogelachtige lach van de dichter Lucien Nox... Reeds de volgende
halte had Camille de métrowagen verlaten. Hij bleef in de tunnel, aarzelend. Zou hij
zijn afspraak met père Lafitte wel gestand doen? De ceremonie van de
duiveluitbanning grijnsde hem tegen. Hij zou daar staan, in de volle kamer van de
geestelijke. Een koorknaap en een non zouden het kruisteken slaan, waarna père
Lafitte zou
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binnentreden, in superplie, vrouwelijk geplisseerd, en de paarse stool, als een sjofele
bont om de hals geslagen. De aanwezigen zouden vervolgens besproeid worden met
de kille druppels van het gewijde water, waarna de bezetene, Camille Willocq, psalm
53 aanheft, waarin hij om bevrijding vraagt van de machtige die hem belaagt. Het
onbehagelijkst zou hij zich voelen, wanneer père Lafitte er tenslotte toe zou overgaan,
met barse stem, Satanas, die in hem verblijf en huis hield, toe te spreken: ‘Ik bezweer
u, oude slang, bij de Rechter van levenden en doden, bij de Maker der Wereld, dat
gij u met vreze en met al uw woede terugtrekt van deze dienaar Gods, Camille
Willocq...’ Camille keerde zich plotseling om, in de richting van de trap, die hem
weer naar de koele buitenlucht zou voeren; neen, van de duiveluitbanning koesterde
hij geen grote verwachtingen. Hij zou naar Amerika vertrekken, le diable au corps.
Langzaam wandelde hij op, terug naar zijn kamer; hij wist, nu was het tijdstip niet
ver meer, dat hij zou vertrekken; de laatste dagen had hij, ondanks zijn vreselijke
vertwijfeling, benut om aan het Amerikaanse consulaat zijn paspoort, aan de
Compagnie Transatlantique zijn passage in orde te brengen. Hoe wonderlijk, hoe
wonderlijk, dat ook de verkwikkelijkste liefdes en de verschrikkelijkste vraagstukken
ons niet beletten, terwille van het zelfbehoud, onze zaken te beheren, onze belangen
te behartigen. Hij diende nog alleen maar zijn koffers te pakken en hij kon op zekere
dag, de nauwkeurige vertrekdatum had hij aan het passage-bureau voorlopig nog
opengelaten, zijn reis naar het andere land aanvaarden. Op zijn kamer had hij om
zich heen gekeken, zich afvragend wat hij zou meenemen, wat hij zou achterlaten.
Hij meende reeds vanavond zijn eerste voorbereidingen voor het vertrek te kunnen
treffen. Toen hij echter de handkoffers, die opeen gestapeld lagen in de muurkast,
inspecteerde, maakte zich eensklaps een ontzettende angst van hem meester. Hij
bleef staren naar de ene koffer van bruin imitatieleer, die temidden van de vrij
luxueuze gele leren valiezen lag... Zou hij ook die koffer meenemen naar het andere
land? Of zou hij, eenmaal aan boord, hem aan de oceaan toevertrouwen? Of zou hij
het ding
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zonder tekst of uitleg aan het dienstmeisje schenken? Zijns ondanks strekte zich zijn
hand ernaar, hij greep toe. Hij bleef even, met de handkoffer in de hand, voor de
open muurkast staan. Toen verliet hij zijn kamer en het huis, als in overhaaste vlucht.
Aan de hoek van de boulevard Montparnasse, schoof hij de Dôme binnen, waar hij
in de enge cel de telefoongids doorbladerde, van voren naar achteren, van achteren
naar voren. Een vreselijke angst bekroop hem; nergens was de naam te vinden die
hij zocht. Zijn gezicht verhelderde toen hij, in zijn jaszak zoekend, het kaartje had
gevonden dat er die avond, terwijl hij zich juist op weg bevond naar de
duivelbezwering, door Lucien Nox in gestopt was. Weer was het met iets te felle
kreet, dat hij een taxi aanhield, die thans in volle vaart de richting uitschoot van de
place de la Concorde, en vervolgens de Champs Elysées inzwenkte. Het was in een
stille straat van Passy dat de chauffeur hem tenslotte achterliet. Bij de voordeur, no.
38, weifelde hij; hij zou zich juist weer terugtrekken, toen een geaffaireerde bewoner
naar buiten trad, die haastig het huis verliet, maar de deur, uit hoffelijkheid jegens
de ander, niet achter zich sloot. Camille schoof het huis binnen, beklom behoedzaam
de trappen. Op de tweede verdieping klopte hij aan de deur, die echter niet werd
opengedaan; toen hij aan de knop draaide, gaf hij toe. In de gang viel het licht uit
een kamer, waarvan de deur aanstond en waar een onheilspellende stilte heerste.
Camille had, binnentredend, nauwelijks gegroet; hij had dadelijk de koffer, niet
zonder een zekere plompheid, geplaatst op het bureau, waarachter Lucien Nox
aanvankelijk drukproeven zat te corrigeren, maar thans met wijdopen ogen toekeek,
toen Camille met één slag het deksel van de koffer had geopend; Luciens vingers
spreidden zich vaneen en strekten zich angstig naar de inhoud, het donkerbruine
habijt, waaraan nog enkele modderklonters, opgedroogd, kleefden. Camille, die zich
op de rand van een der leren fauteuils had neergezet, praatte voor zich uit, op half
spottende half weemoedige toon, de handen tussen de knieën wrijvend en er zich
over verkneukelend dat in het geloof, dat Lucien mogelijk aan zijn woorden zou
hechten, voor het laatst
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een illusie tot een werkelijkheid zou worden opgeroepen, die zij nimmer zou kunnen
worden, want, in tegenspraak met zijn woorden, groeide steeds meer in hem het
stellige besef dat van een huwelijk tussen Emmanuèle en hem nooit sprake zou zijn,
dat hij haar waarschijnlijk zelfs nooit meer zou weerzien. ‘Lucien,’ zo praatte hij
voort, ‘ik ben op je voorstel ingegaan. Naar het klooster ga ik niet meer terug. Ik zal
spoedig mijn oom opvolgen, die minder aan de dood denkt, naarmate hij die dichter
nadert. En wie in gedachte voor de dood terugdeinst, kan geen medicus meer zijn...
Ik zal trouwen met Emmanuèle. Hoe gelukkig zal mijn moeder zijn als wij als
verloofden in haar huis verschijnen. Zij zal zijn als een oude boom, die knoppen
draagt, wat alleen vreugde schenkt, geen bloemen, die tot last, geen vruchten, die tot
overlast strekken. Dan zullen wij met elkaar getrouwd zijn en, in onze
gemeenzaamheid, spoedig weer uiteendrijven. 's Avonds zal zij, als verontschuldiging
dat zij geheel opgaat in de vrucht die zij onder het hart draagt, mij een kus op het
hoofd drukken, terwijl ik juist verdiept ben in mijn twijfelzieke geschriften. Ik
mijnerzijds, ik zal vluchtig beschermend mijn hand op haar kruin leggen, wanneer
ik een van mijn wandelingen door het huis, diep in gedachten verzonken, voor een
korte poos onderbreek...’ Lucien luisterde echter niet. Hij had zich ontdaan van jas
en boord en nu trok hij, met de huiver van nameloze eerbied, het habijt aan, dat hij
als een kostbaarheid uit de koffer had getild en voorzichtig van de modderklonters
had ontdaan. Vertederd keek nu Camille op naar de ander, die daar voor hem stond,
met de koorkap over het hoofd, die zijn rode haren verborg, waarin de vlam van het
leven eens had gegloeid. Thans was het Camille, die met één slag het leven van de
ander overzag. De verbijsterde zou over de wegen van Frankrijk wandelen. Soms
zou hij vreemd oplachen. In de lente zou hij blijven stilstaan voor de glinstering van
de eerste bloem, en een verrukking over de levende glimlach, die het leven soms
toch ook vertoont, zou zich in zijn verbijsterde trekken aftekenen. Meewarig bedacht
Camille, dat de uitgever van de Sourire du Cadavre niet zou nalaten de zielsveran-
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dering van Lucien Nox, die men dan als een bekering zou bestempelen, commercieel
te exploiteren. Camille bleef even voor de ander staan, met de bevreemding en
vertrouwelijkheid waarmede men soms voor zijn eigen spiegelbeeld staat. Voor het
eerst viel hem op dat zij van gelijke lengte, vrijwel ook van gelijke gestalte waren;
het was slechts in hun gezicht dat het verschil van levensaard zich had uitgesproken.
Hij verliet Lucien Nox, in het bewustzijn dat hij ook deze mens nimmer zou weerzien.
Buiten talmde hij, maar spoedig voerde hem een taxi naar het klooster van de Eeuwige
Aanbidding. Het exorcisme had plaats zoals hij zich had voorgesteld dat het zou
plaats hebben. Het kruisteken van de aanwezigen. De binnenkomst van de priester
in superplie en paarse stool. De besproeiing met het wijwater. Alleen had hij zich
vergist, zoals trouwens ook père Lafitte aanvankelijk, in psalm 53, die niet door de
bezetene persoonlijk, maar door de bezetene bij monde van de priester zou worden
voorgelezen. De vreselijke woorden ‘Gij oude slang’ liet hij gelaten over zich
heengaan. Na de beëindiging van de ceremonie wees hij echter met beslistheid de
uitnodiging van de priester van de hand, die voorstelde tot afscheid een voortreffelijke
Bordeaux te ontkurken. Camille nam van de ander afscheid, met een hartelijke maar
niettemin achterdochtige oogopslag. Buiten voelde hij zich verlost, als iemand die
de bittere kelk der twijfel tot de bodem heeft geledigd. Met langzame schreden
vervolgde hij de weg, door de stilgeworden stad, naar zijn kamer, waar hij de verdere
voorbereidingen voor zijn reis moest treffen. Wanneer een lege taxi voorbijreed of
hij een métrohalte voorbijliep, drong zich de vraag aan hem op of hij niet van de
snellere vervoermiddelen diende gebruik te maken. De lust in deze lege stad te
wandelen, mogelijk voor het laatst, met een hart, bevrijd van waanzinnige
vraagstukken, won het echter van zijn zucht spoedig orde te stellen op zijn zaken.
Ter hoogte van de rue des Pyramides moet het geweest zijn, toen hij zich plotseling
met een ruk omwendde, daar hij achter zich mensenstappen meende gehoord te
hebben; hij verwonderde er zich over dat hij niemand zag, en verdiepte zich weer in
het vraagstuk of hij
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in de burgerlijke betrekkingen, die hij in Amerika zou moeten aanknopen, wel in het
stilzwijgen zou kunnen volharden waartoe zijn hart in de eerste plaats aandrong, of
hij tenslotte niet zou eindigen in de plaatsen van de desperado's met wie hij zo
ongeveer niets meende gemeen te hebben, de Afrikaanse woestijn van het Légion
Etrangère, de jungle van de Chaco Boreal, de bars van Sjanghai, zodat de geruchten
die over hem de ronde zouden doen, tenslotte volkomen aan de werkelijkheid zouden
beantwoorden. Een poos later, toen hij nogmaals mensenstappen achter zich had
gehoord en zich omwendend, nochtans geen mens zag, maakte hij de gevolgtrekking,
dat hij werd vervolgd door een onverlaat, die, schuilend in de portiekschaduwen,
zich aan zijn blikken onttrok. Hij nam zich voor een volgend maal de vervolger in
de portieken op te sporen, toen hij luidop lachte, want het besef was tot hem
doorgedrongen dat het niet door een mensenwezen was dat hij werd vervolgd, maar
door het gedrocht van zijn eigen levensangst, opgezweept door het ver-dragende
onherroepelijk besluit dat hij had genomen om de weg te kiezen, mogelijk naar
Amerika, mogelijk naar Afrika of Azië, in ieder geval verweg van het onvergetelijk
Europa. Toen hij enigszins bevrijd om zich been keek, zag hij dat het een uiterst
droefgeestige avond was dat hij zijn laatste wandeling door Parijs maakte. De
zonderlinge gedachte drong zich aan hem op dat dit avondlijk stadsbeeld later
herhaaldelijk in zijn dromen zou opstijgen, uit de diepste lagen van zijn bewustzijn:
de ribben van de huizen en torens glimmend, met de heldere glans van tranen, en de
motregen neerzijgend over daken en straten met druppels zo licht, dat zij bijna hangen
bleven in de lucht. In zijn dromen, zo voorvoelde hij, zou het een zacht-neerzijgende
regen zijn, niet van water- maar van bloeddruppels. Weldra reed hij in de taxi, die
hij toen haastig had aangehouden, de richting uit van de Seine, die onder de Pont du
Carrousel voortgleed, met een van haar zachte glinsterende bochten. Camille Willocq
begroef het gezicht, door een gevoel van wanhoop plotseling aangegrepen, diep in
beide handen, teneinde voor een laatste maal zich nog te vrijwaren voor het
toekomstbeeld van de
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mateloos grote stad van asfalt en steen, waaraan hij spoedig zou zijn prijsgegeven.
Wanneer hij zich jaren later afvroeg hoe hij, ondanks de herinneringen, die hem
vervulden van een onstilbaar heimwee - alsof iemand, van de overkant van de oceaan,
van woeste golven en rotsige kuststroken, hem terugwenkte -, hoe hij, ondanks deze
herinneringen, nochtans volhardde bij zijn besluit de oude banden verbroken te
houden, dan placht hij, zolang hij zich nog niet geheel had ingeburgerd in het nieuwe
land, zolang hij nog niet bestond in de gedaante met de nieuwgekozen naam dr.
Londenning, de bekende chirurg van Fifth Avenue, het voorlopig onoplosbaar
vraagstuk tot een latere datum te verdagen, daar men geen twee goden kan dienen:
de verkwikkelijkste liefde en de verschrikkelijkste wereld. Toen hij ouder was
geworden, algemeen bekend, algemeen geëerd, en hopen mocht bevrijd te zijn van
onstilbare verlangens, maar nochtans vervolgd werd door de oude herinneringen, die
als een smalle vrouwenhand wenkten, begreep hij, na een crisis van afgrondelijke
zwaarmoedigheid, die hij nogmaals doormaakte, dat hij, indien hij dr. Londenning,
deze nieuwe Adam, van zich afstroopte, en terugijlde naar het donkere huis van zijn
moeder en in de armen van Emmanuèle, zijn Eeuwige Verloofde, hij tevens plotseling
zou staan voor de vreselijke eis, die de Sfinx hem in Europa had gesteld, om de Naam
te noemen van de Nieuwe God, naar Wie zovele harten haken, de Nieuwe God, die
zowel in het Geloof als met de Rede wordt gediend. Meer dan wat anders ook
behoedde hem echter voor deze overijlde stap de ontzettende angst die hem bekroop,
Lucien Nox te zullen terugzien, de angst, die alle scherpzinnige, maar onvolgroeide
geesten met zich mede dragen om plotseling voor de schroeiende ogen van hun Ander
Ik, de Dichterlijke Ziener, te worden gesteld. Woord voor woord immers had Lucien
Nox, in zijn roman Le Sourire du Cadavre, niet alleen het leven van Camille, maar
ook de eigen loopbaan voorspeld. Weliswaar had Camille geen zelfmoord gepleegd
door een schot in een klein Parijs hotel, zoals de held uit de roman, maar hoe moest
men zijn tegenwoordig leven,
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het leven van dr. Londenning, anders noemen dan leven na de zelfmoord. Wanneer
men de roman-namen voor de werkelijke verwisselde, wanneer men verschillende
onbetekenende feitelijke bijkomstigheden over het hoofd zag, dan wist hij dat ook
het slot van Le Sourire du Cadavre, dat tevens de voltooiing van Luciens loopbaan
inhield, tot in de kleinste, geestelijke, bizonderheden aan de werkelijkheid
beantwoordde, die zich thans, tijdens zijn afwezigheid, in het zuidelijk stadje
afspeelde. Naarmate de jaren gingen, berustte echter de ouder wordende chirurg in
de gedachte, dat het in het vreemde land was dat hij zijn leven zou eindigen, dat hij
zijn tweede dood zou sterven. Het diepst beleefde hij de noodlottigheid zijns levens,
wanneer hij daar zo zat, het ene been over het ander geslagen, en in zijn lange
ontroerde handen de bekende roman Le Sourire du Cadavre, die hij niet alleen in de
oorspronkelijke Franse uitgave bezat, maar waarvan hij ook de voortreffelijke Engelse
vertaling had aangeschaft, waarvan de lectuur soms een nog ontstellender uitwerking
op hem uitoefende. Dan vervaagden de feitelijkheden, slechts op een ander leven en
in andere omstandigheden toepasselijk; enkel de wezenlijke betekenis drong tot hem
door, van de droefgeestigheid en verraderlijkheid van zijn eigen levensdroom
verzadigd. Nauwelijks - zo meende hij dan verder te mogen lezen - was het bericht
van Camilles vertrek uit Frankrijk tot mevrouw Willocq doorgedrongen of een
verschrikkelijke onrust had zich van haar meester gemaakt; de onrust van de broedhen.
Zij wendde zich tot de Amerikaanse consul, een vriendelijke jongeman, die zij met
verwijten overlaadde, die hij niet anders wist te beantwoorden dan door er
nadrukkelijk op te wijzen, dat hij volkomen had gehandeld volgens de bepalingen
van zijn land; het passage-bureau reageerde heel wat minder hoffelijk door haar
verwijten te karakteriseren als hysterie, ‘la vraie folie’. Tenslotte waren het de
woorden van Emmanuèle geweest die haar tot rust hadden gestemd. Zij paaide de
moeder met de illusie, dat Camille haar had toevertrouwd dat hij zou terugkeren,
zodra hij de vreselijke tegenstrijdigheden van zijn hart had overwonnen. Emmanuèle,
die inmiddels het archivaris-
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examen had afgelegd, was bij de vrouw in huis getrokken, die aanvankelijk als haar
schoonmoeder was bestemd. Wie weet zou mevrouw Willocq tot het einde van haar
leven hebben gehoopt, had zich maar niet een bizondere gebeurtenis voorgedaan,
waardoor zij voorgoed de hoop op Camilles terugkeer had opgegeven. Het was op
een middag dat zij wachtte dat Emmanuèle van de Bibliotheek zou terugkomen. Zij
stond in de kamer waar zij zo vaak op de prie-dieu had geknield onder de Kruisiging
van Velasquez. Weifelend stond zij daar, terwijl het groene licht de kamer
binnenstroomde. Plotseling was zij toen opgeschrikt door de schel, die overging, zo
luid als zij nooit eerder had gehoord. Zij had eerst de verlamming, waaraan zij
aanvankelijk ten prooi viel, moeten overwinnen, voordat zij naar de voordeur snelde.
Het bloed stolde in haar aderen, toen zij de deur had geopend. Zij zag daar iemand
voor zich staan in wie zij Camille herkende, tegelijk echter beseffend dat Camille
intussen niet alleen in zijn innerlijke, maar ook in zijn meest kenmerkende uiterlijke
hoedanigheden moest zijn veranderd. De bedelmonnik die voor haar stond, met zijn
koorkap over het hoofd die vrijwel het gehele gezicht verborg, had de magere hand
uitgestoken en met een stem, zo zacht dat men zou kunnen menen te hebben
misverstaan, maar tegelijk zo duidelijk dat geen twijfel werd toegelaten, de woorden
gesproken, die verder haar hele leven zouden beïnvloeden. ‘Camille,’ had het diep
in haar geklonken, maar het woord was in haar keel blijven stokken... Emmanuèle
heeft jaren getwijfeld of zij mevrouw Willocq, die haar tenslotte de vreselijke
ontmoeting had toevertrouwd, op de hoogte zou stellen van de bedrieglijke gelijkenis
die Lucien in habijt met Camille vertoonde, zodat zij ook zelf Camille meende te
herkennen op de foto's, die in omloop waren gekomen door toedoen van de
uitgeversfirma van Le Sourire du Cadavre... Jaren had zij getwijfeld, totdat zij het
tenslotte vergat en zich afvroeg of deze twee mannen, Camille Willocq en Lucien
Nox, niet door een innerlijke eenheid werden gedragen, waardoor zij door niemand
konden worden gescheiden. Wanneer zij thans 's middags thuis verscheen, volgde
zij gelaten de ceremonie
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waaraan mevrouw Willocq zich sindsdien had onderworpen. Zij dronken eerst een
kop thee, die verfrissend werkte voor Emmanuèle na de middag in de stoffige
bibliotheek doorgebracht. Vervolgens toefden zij in de schemerende kamer, om zich
tenslotte op de knieën te werpen, met de ogen gericht naar het gezicht van de Man
die de kruisdood had ondergaan. In het begin was het werkelijk Camille die zij in
haar gebeden herdachten; later echter, toen ook Emmanuèle oud en grijs werd, was
het niet voor Camille dat zij baden, maar voor haar eigen eenzame vrouwenharten,
wanneer zij aan de woorden gehoor gaven die de haveloze monnik die middag tot
mevrouw Willocq had gesproken: Bid voor Camille Willocq.
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De tweesprong
Een dialoog op Curaçao
18 maart, daags na de verkiezingen, tegen vier uur 's middags. Plaats: het kruispunt waar een
deel van de Santa Rosa weg met een flauwe helling afzwenkt naar Santa Catarina en het andere
deel overgaat in de weg naar Montaña. Van de wagens die af en toe voorbij komen, hebben
sommige de vlag van de Nationale Volkspartij, sommige die van de Democratische Partij. In
de lucht hangt reeds een droefheid, dor, meedogenloos, zonder tranen. Links een café,
Hieromheen ziet men enkele cactussen, een wabi-boom en andere kleine planten, alle zonder
bloemen. Er zijn haast geen wolken en die er zijn, bewegen zich nauwelijks. Perul die wil
oversteken om de weg naar Santa Catarina in te slaan, blijft stilstaan. Hij ziet dat Pascual uit
het café komt.

PERUL

Hoe maak je het, kerel? Wat voor de duivel zoek je in dat café? Daar krijg je niet
eens een borrel.
PASCUAL

Vergeet die borrel nou maar. Jullie verliezen altijd het hoofd, is het niet door de
borrel dan is het door doktool,* zo niet door doktool dan door pastool en als het niet
door pastool is dan door een kruik rum.
PERUL

(kijkt een poos nadenkend voor zich uit)

Ach, ach, Pascual, hoe heb ik het nou met je? Waarom wind je je zo op? Het is slecht
voor het hart. Hier sta ik nu voor je. Je weet best, dat ik die alpino-pet op je kop niet
kan uitstaan. Ik vind 'm uitermate belachelijk.
PASCUAL

Natuurlijk, dat hebben jullie van Baardmans geleerd.
PERUL

(gaat niet in op de flauwe opmerking)

Maar wat heb ik je een hele tijd niet gezien. Welnu, zodra je uit het café
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kwam, dacht ik, kom, laten we eens kijken hoe onze landgenoot Pascual het maakt.
PASCUAL

(raakt ineens in een betere stemming)

Jezus, je hebt gelijk, kerel, al ben je wel een smeerlap eersteklas. Wat hebben we
vroeger toch een jofele tijd gehad.
PERUL

Ach ja, weet je nog toen we bij de Motet-werf werkten?
PASCUAL

Onder kapitein Newton.*
PERUL

Dat was pas een kerel uit één stuk.
PASCUAL

Zijn zoon lijkt niets op hem, die is lid van een afschuwelijke partij.
PERUL

(gaat goedmoedig weer niet in op de opmerking en klopt zijn oude vriend op de rug)

Herinner je je KNSM nog?
PASCUAL

En de werf van Scharloo en de Shell. Ja, dat waren nog eens tijden, die goede oude
tijd.
PERUL

Ik weet nog dat jij ons leerde hoe we twee dagen in de week moesten werken, daarna
net doen of we ziek waren om niet te hoeven werken en dubbel verdienden door voor
anderen te werken.
PASCUAL

(omhoog kijkend)

Ik ben ongetwijfeld de meest uitgeslapen man van Curaçao.
PERUL

(nadenkend)

En toch, kerel, weet je... als ik jou zo bekijk en zoals ik je heel mijn leven al ken,
geloof ik niet, dat je je gedachten altijd behoorlijk onder woorden brengt.
PASCUAL

(zichtbaar ontstemd)

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

Luister eens, schooier, schei uit! Als je wat op je lever hebt, kom ermee voor de
draad. Wat bedoel je?
PERUL

Erger je niet, landgenoot, praat rustig. Kun je je herinneren dat er vier jaar geleden
een staking was bij de KNSM?
PASCUAL

Natuurlijk herinner ik me dat en nog meer ook.
PERUL

Laat dat meer nou maar rusten.
PASCUAL

O.K.
PERUL

Weet je nog dat men ons op zeker ogenblik opslag wilde geven? We gingen er allen
mee akkoord maar jij wilde doorgaan met staken.
PASCUAL

Omdat ik gelijk had.
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PERUL

Niet omdat je gelijk had maar omdat je een echte extremist bent.
PASCUAL

Nee, je snapt er niets van. Absoluut niets. Ik ben geen extremist. Ik zoek waarheid
en oprechtheid. En dan ga ik voluit, full!
PERUL

Luister eens, Pascual, weet je wat dat woord full in het Engels betekent? Fool betekent
gek.
PASCUAL

Bedoel je soms dat ik gek ben?
PERUL

Ja, zoals jij denkt, denken alleen maar gekken.
PASCUAL

Luister goed naar me. Gekken zijn geen mensen van oprechtheid en waarheid, ze
zijn niet eens extremist. Gekken zijn mensen die aan idolatrie lijden.
PERUL

Tjonge, tjonge nog an toe. Ik heb je door. Wij zijn het die lijden aan idolatrie. Idolatrie
van de doktool met in ons knoopsgat een foto van onze Baardmans.
PASCUAL

Ja juist, jullie opschepper, jullie sul, want dat is hij ook, wis en waarachtig.
PERUL

Maar luister nou eens even, onnozele hals. Heb je in het leven weleens iemand gezien
zonder een god, zonder een vrouw of zonder een ideaal om te vereren?
PASCUAL

Ik heb in het leven zeker veel mensen gezien die aan idolatrie lijden en er zijn maar
weinig mensen die wat uit hun eigen hart komt vereren.
PERUL

Waar het om gaat is dat jij doktool niet begrijpt.
PASCUAL

(wat zuur)

Leg me dan uit, kerel, leg me uit.
PERUL

Wat hij wil is dat op ons eiland iedereen gelijk is. Maar veel van die mensen zijn
nog wat stom, zij dromen nog van de koloniale tijd. Daarom moet doktool een beetje
dikdoen. Hij houdt zelf niet van die flauwekul, hij is een man met een opleiding.
PASCUAL
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(beter gestemd)

Je bedoelt zeker met een neerleiding.
PERUL

Ach, Pascualito, laten we de strijdbijl begraven en laten we, al is het maar voor een
ogenblikje, aangenaam met elkaar praten.
PASCUAL

Nou ja, in het leven is alles mogelijk. Laat me je een verhaal vertellen waarvan jij
ook zult genieten. Ik ken twee
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dames die in dienst zijn bij Sjon Carlos en Sjon Maria. Deze ‘sjons’ hebben ook een
klein beetje een ‘droeve kleur’* maar omdat zij in Scharloo kennissen hebben en
omdat zij bevriend waren met een hoge Piet,* die hier was, zullen we maar zeggen
dat zij blanken zijn. Op zekere dag zegt Sjon Carlos tegen die twee dames: ‘Luister
eens, meisjes, als jullie naar een politieke bijeenkomst willen gaan, denk erom, ik
hou jullie niet tegen.’ De dames antwoordden: ‘Ja meneer, vanavond zouden we
dolgraag naar zo'n bijeenkomst willen gaan.’ Welnu, op een avond zijn ze naar een
bijeenkomst gegaan van de ene politieke partij en op een andere avond naar de
bijeenkomst van de andere partij. Na enige tijd vroeg de reeds genoemde Sjon aan
de dames: ‘Meisjes, jullie hebben hen horen spreken. Op wie gaan jullie nou
stemmen?’ En weet je, Perul, wat die dames geantwoord hebben?
PERUL

Nee, wat?
PASCUAL

Met een uitgestreken smoel zeiden ze: ‘We stemmen op Sjon Carlos en Sjon Maria.’
PERUL

Nee toch, je maakt een grap.
PASCUAL

(in lachen uitbarstend)

Ze hebben die sjons goed te grazen genomen.
(Hij slaat Perul op de rug)

Wat het grappigst is, meneer en mevrouw dachten dat ze dat meenden. Ze lopen aan
al hun vrienden en kennissen te vertellen hoe dom de mensen uit de koenoekoe zijn.
PERUL

Ga nou, hoe is 't mogelijk?
(De omstanders die uit de koenoekoe komen, barsten in lachen uit en slaan elkaar op de rug.
Maar plotseling slaat de stemming van Pascual om, zijn bloed begint te koken.)

PASCUAL

Luister eens, kerel. Als puntje bij paaltje komt zijn jullie net zulke smeerlappen als
die sjons en erger nog.
PERUL

Wat bezielt je, man, wat bedoel je?
PASCUAL

Schooier, je hebt zo net nog gezegd dat doktool ook zegt dat de mensen uit de
koenoekoe dom zijn en oerstom?
PERUL
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Hoe kom je daar nou aan?
PASCUAL

De schooier is vergeten wat hij net nog heeft gezegd.

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

214

PERUL

Het is je ongeluk dat je een extremist zult blijven, wat er ook gebeurt.
PASCUAL

Wel, ik blijf bij mijn vrijheid, oprechtheid en waarheid.
PERUL

Voor mensen zoals jij is er geen plaats in deze wereld.
PASCUAL

‘Deze wereld’ is een woord van de pastool.
PERUL

Mensen zoals jij zullen zeer diep begraven moeten worden.
PASCUAL

Dan zit er voor mij niets anders op dan te sterven.
PERUL

Hoe het ook ga, je kunt als vriend op mij rekenen. Als je geen uitweg meer weet,
kun je altijd bij mij aankloppen.
PASCUAL

Ja, kwal, als ik kinds ben geworden.
(De twee mannen gaan weer huns weegs. De heuvels verduisteren in de naderende avond. De
wind steekt op en waait koelte aan. Men krijgt de indruk van een land waar men onder gunstige
omstandigheden gelukkig zou kunnen warden.)
CHANDI LAGUN

(Vertaling Jules de Palm)
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Dialoog bij de ruines
Wij bevinden ons op de plek waar een van de oudste Curaçaose gevels zich spiegelt in het
Rifwater, voor een gedeelte althans, daar men zich de laatste tijd beijverd heeft aan beide
zijden een brede strook te dempen. Naast deze ene oude gevel ziet men een paar andere gevels,
even oud maar nog meer vervallen en een paar erven waar het gesteente meer leven aan den
dag legt dan de vegetatie. Het landschap trilt in het zonlicht van de vroege namiddag. Een
auto, die te oud is om aan de eisen van enig merk te voldoen en alleen nog maar de naam van
auto verdient, komt aanschieten. Willem K., een grote blonde man, die Duits zou aandoen als
het niet was om een zekere soepele onverschilligheid van de Curaçaoënaar, stapt uit; hij kijkt
even voor zich uit, gaat weer naar de auto terug, tovert iets uit het kastje van het dashboard
en staat daarna met een lang vel papier in zijn hand als tevoren voor zich uit te kijken. Dan
komt een bruine Mercury aangegleden en stopt geruisloos. Arthur B., die behalve door zijn
tropische nonchalance in niets overeenstemming vertoont met de ander, stapt uit; hij is tenger
en vrij bruin.
Zij staan een poos zwijgzaam naar het oude stadsbeeld te staren.

ARTHUR

Weet je waarom ik weleens hier kom? Wel te verstaan helemaal alleen. Ik heb de
indruk dat het werkelijke leven zich hier afspeelt. De huizen verkruimelen. Iedereen
kan het zien. Men wijt dit aan hun ouderdom. Niets is minder waar, zij hebben dat
altijd gedaan.
WILLEM

Zij hebben dus altijd gekruimeld...
ARTHUR

Weet je nog de tijd dat wij hier als kinderen speel-
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den? Het is toen niet tot ons doorgedrongen dat wij leefden in een wereld die
verkruimelde.
WILLEM

Neen beste man. Zulke rarigheden dringen gelukkig niet tot kinderhersens door.
Trouwens, dat kruimelen is pas van de laatste tijd. Dat doen ze pas sinds de macamba's
hier mooi weer spelen.
ARTHUR

Kijk eens die twee jongens daar onder die karawara.
WILLEM

Het is een oude indzjoe.
ARTHUR

...Die zich onder die indzjoe vermaken.
WILLEM

Dat hebben wij vroeger ook gedaan.
ARTHUR

Ook tot hen dringt de meest wezenlijke eigenaardigheid van het leven niet door.
WILLEM

Het is net als vroeger, klauteren in de bomen met de kans je nek te breken.
ARTHUR

En waar komt dat bootje onder die boom vandaan?
WILLEM

Die boot is natuurlijk lek als een spons.
ARTHUR

Die hebben natuurlijk twee ijverige mieren op het erf getrokken met de bedoeling
er te zijner tijd de nodige reparaties aan te verrichten.
WILLEM

(in een onverwachte lach uitbarstend)

Twee ijverige mieren. Die is goed. Ha ha.
ARTHUR

Maar het mooiste is dat de twee mieren hun bootje helemaal hebben vergeten.
WILLEM

Hoor eens hier, waarvoor zijn wij hierheen gekomen? Toch niet om over kruimels
en mieren te praten?
ARTHUR

Ik geef toe, zulke kleine voorwerpen en dieren naderen gevaarlijk dicht het delirium.
Maar eerlijk gezegd, ik weet niet precies waar het op het ogenblik over gaat.
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Lees je dan de kranten niet?
ARTHUR

Ik lees alleen de koppen, de kolommen sla ik over.
WILLEM

Misschien heb je je persoonlijke redenen om je achter voorgewende achterlijkheid
te verschuilen. Je weet best dat het om de petitie gaat.
ARTHUR

Dank je voor het compliment dat mijn achterlijkheid aanmerkelijk van die van de
anderen verschilt en
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slechts voorgewend is. Maar ik hoop dat ik je misnoegen niet zal opwekken als ik
vraag van wie die petitie uitgaat en tot wie zij gericht is.
WILLEM

De petitie is gericht tot Zijn Excellentie de Gouverneur die onder ons gezegd wel
een beetje te veel pogingen aanwendt om buiten schot te blijven. Beslissingen nemen
is niks voor deze Sjon Grandi.
ARTHUR

Ik zou willen voorstellen de hoogste magistraat erbuiten te laten.
WILLEM

Ik ga voor niemand uit de weg.
ARTHUR

De hoge magistraat heeft een beetje scheve ogen en ik heb een zwak voor mensen
met scheve ogen. Ik heb misschien wel Chinees bloed.
WILLEM

Hou op met je onzin. Het gaat trouwens niet om de hoge magistraat. Het gaat om de
petitie.
ARTHUR

En die houdt in?
WILLEM

Dat alle mensen die medewerking hebben verleend aan de dempingen op staande
voet zullen worden ontslagen, zonder eervolle vermelding, en vervolgens gearresteerd.
ARTHUR

Je gaat wel ver, je lijkt wel de nieuwe procureur-generaal.
WILLEM

Je vindt dat ik ongelijk heb?
ARTHUR

Je gaat te ver. Je gaat nog verder dan het rekest van Macschot, die alleen maar de
eis tot staking der dempingen stelde.
WILLEM

Ik voel meer voor een raak schot dan voor een mak schot.
ARTHUR

Je gaat te ver. Mensen arresteren, dat is toch een diep ingrijpende maatregel.
WILLEM

Bij bedlegerigen met een doktersattest mag men in ernstige gevallen met huisarrest
volstaan.
ARTHUR

Nou ja zeg, neem mij niet kwalijk. Arresteren! Daar hoor ik van op!
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WILLEM

Vind je dan dat ik ongelijk heb?
ARTHUR

Als iedereen die gelijk meent te hebben, de anderen arresteert, dan komen we
gevangenissen te kort.

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

218

WILLEM

Je hebt er je met je eigen ogen van kunnen overtuigen hoe zij ons stadsschoon hebben
bedorven.
ARTHUR

Pardon, ik kan het niet in alle opzichten met je eens zijn, er schijnt een misverstand
tussen ons te bestaan.
WILLEM

Ondergetekende is benieuwd naar U edeles standpunt. Verklaar u nader.
ARTHUR

Sta mij toe dat ik eerst mijn blaas ledig.
WILLEM

(in zijn zenuwachtige schaterlach uitbarstend)

Zijn blaas ledigen. Ha ha. Maar gelijk heb je. In een kroeg bestelt men een nieuwe
borrel, in de buitenlucht gaat men ertoe over zijn blaas te ledigen.
ARTHUR

Of men kauwt op een grassprietje.
WILLEM

(nogmaals in een onnozele schaterlach):

Waarop tevoren een ander zijn blaas heeft geledigd.
(De twee mannen nemen de bekende houding aan. Er heerst even stilte, slechts onderbroken
door het bekende geruis. Spoedig hebben zij weer toilet gemaakt en hervatten het gesprek.)

ARTHUR

Het wordt mij steeds duidelijker. Wij nemen een verschillend standpunt in. Jij zegt
dat de heren van Openbare Werken niet anders hebben gedaan dan ons stadsschoon
bederven. Ik ontken dat ten stelligste. Zij hebben in bepaalde gevallen verkeerde
beslissingen genomen, zeker, maar in andere gevallen hebben zij even zeker de juiste
maatregelen getroffen.
WILLEM

De verkeerde beslissingen in ieder geval dank zij de hoofdschuldige, ir. Groote.
ARTHUR

De man met het bekende paardegebit...
WILLEM

Deze heer heeft gemeend de dans te kunnen ontspringen door bijtijds ontslag te
nemen. Maar wij laten hem in Holland...
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ARTHUR

Arresteren.
WILLEM

In de boeien slaan, daar kun je donder op zeggen.
ARTHUR

Wij zullen de schuldvraag buiten beschouwing laten. Het gaat hier om de zaken, niet
om de mensen.
WILLEM

Alsof die ooit te scheiden zijn.
ARTHUR

Men kan het vraagstuk van de demping niet als zo-
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danig beschouwen. Wij hebben hier met drie vraagstukken te doen.
WILLEM

Ik verzoek je vooral de zaak niet ingewikkeld te maken.
ARTHUR

Ik bepaal mij tot de feiten. Het zou natuurlijk dwaasheid zijn zich tegen iedere vorm
van demping te verzetten.
WILLEM

Ik zou niet weten waarom, maar ga verder.
ARTHUR

Het gaat hier om drie geheel uiteenlopende gevallen van demping. Ten eerste hebben
we de demping in het Waaigat. Dan hebben we de demping aan de ingang van de
haven. En tenslotte de demping van het Rifwater.
WILLEM

Alwaar wij thans staan te wauwelen. Gaat u verder, professor.
ARTHUR

Wordt het een beetje moeilijk om te volgen?
(Willem geeft de ander een por in de ribbenkast, zij lachen beiden.)

ARTHUR

De demping van het Waaigat beschouw ik als een prachtige oplossing, als zij maar
in haar geheel wordt uitgevoerd.
WILLEM

Verklaar u nader.
ARTHUR

De oplossingen worden hier op Curaçao maar zelden integraal uitgevoerd. De
begroting wordt niet vastgesteld voor de uitvoering van het gehele werk, zoals
bijvoorbeeld in Holland met de drooglegging van de Zuiderzee het geval is geweest,
maar in termijnen. Er wordt jaarlijks een bepaald bedrag gevoteerd voor het werk,
dat reeds in uitvoering is.
WILLEM

Zeg, hoor eens, ik heb een licht vermoeden dat je pro-macamba neigingen hebt.
ARTHUR

Ik ben pro niks en anti niks. Ik hou mij aan de feiten.
WILLEM

(naar een voorbijdrijvend wolkje turend)

Het gaat er maar om of hij ze goed ziet. Het gaat er maar om of hij ze goed ziet.
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Inderdaad heb ik mij alle moeite gegeven om mij niet door vooroordelen te laten
beïnvloeden. De demping in het Waaigat is uit verschillend oogpunt uitnemend. Ten
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eerste uit het oogpunt van stadsuitbreiding. De binnenstad wordt ontlast en de
kaderuimte van de De Ruyterkade wordt aanzienlijk uitgebreid. Ook uit het oogpunt
van stadsschoon moeten wij dit plan luide toejuichen, vooral als de brug oostwaarts
is verschoven, wat in het oorspronkelijk plan lag en als het postkantoor tot stand
komt zoals het ontworpen is, zonder architecturale beknibbelingen
WILLEM

Ik heb geen zin je tegen te spreken, hoewel ik moordende tegenargumenten bezit.
En hoe denkt mijnheer over de demping van de Vaargeul?
ARTHUR

Die juich ik evenzeer toe. Het stuk dat gedempt zal worden, is toch onbevaarbaar.
Bovendien zou men het Brionplein van zijn verkeerscongestie kunnen verlossen. Je
schijnt niet te weten hoe dringend nodig de uitbreiding van parkeerruimte is.
WILLEM

Maak je maar geen zorgen over mij, ik ben meer dan voldoende op de hoogte.
ARTHUR

Ja, ik geloof werkelijk dat je er menige nacht niet van slapen kunt. Zou je niet eens
een slaapmiddel nemen?
WILLEM

En de demping van het Rifwater, mag dat ook rekenen op mijnheer zijn fiat?
ARTHUR

Hier nader ik jouw standpunt. Ik meen inderdaad dat Openbare Werken hier het oude
stadsschoon heeft aangetast zonder de noodzaak daartoe te kunnen aangeven. Ten
eerste werd het prachtige met mangrovebos omrankte binnenwater terwille van een
hotel, dat overal elders had kunnen staan, gehalveerd in twee onnozele karakterloze
vierkante vijvers. En vervolgens was het evenzeer zonder noodzaak dat de rifgracht
versmald werd, zodat...
WILLEM

De gevels er nauwelijks meer in kunnen spiegelen.
ARTHUR

Je ziet dat ik je standpunt niet volledig deel.
WILLEM

Je opmerking over het Rifwater heeft mijn hart dermate verheugd, dat ik je met een
accolade moet bedanken.
(De twee mannen kloppen elkaar op de schouder.)

WILLEM

Het gaat er niet om of ik in alles gelijk heb of niet. Het gaat er alleen om of zij in
een bepaald geval het stadsschoon hebben bedorven.
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ARTHUR

In het geval van het Rif is dat zeker gebeurd.
WILLEM

(het hoofd geheimzinnig naar de ander strekkend): Dat doen ze met opzet.
ARTHUR

Nou hoor 'ns, je gaat weer te ver.
WILLEM

Die macamba's doen dat met opzet.
ARTHUR

Zeg hoor 'ns, je bent geen Arubaan, je mag je het privilege van waanvorming niet
toeëigenen.
WILLEM

Zij moeten worden gearresteerd.
(Er valt een stilte in. Willem herhaalt haast onhoorbaar ‘zij moeten worden gearresteerd’.
Arthur kijkt vaag voor zich uit. Dan nadert hij de ander en klopt die veelbetekenend met de
wijsvinger op de borst.)

ARTHUR

(terwijl hij de ander nog steeds op de borst klopt, ter plaatse van het hart)

Jouw argumenten zijn geen redelijke argumenten, het zijn gevoelsargumenten.
WILLEM

Wat bedoelt u edele?
ARTHUR

Jij wilt dat het verleden terugkeert.
WILLEM

En waarom mag ik dat niet willen?
ARTHUR

Omdat het juist de eigenaardigheid is van het verleden om niet terug te keren.
WILLEM

Dat heb je van de Hollanders of misschien wel van de communisten geleerd.
ARTHUR

Denk je dat het verleden zou terugkeren wanneer je deze gebouwen het restaureren?
Zij zouden museumstukken worden, maar nooit ofte nimmer de huizen waarin wij
hebben gespeeld.
WILLEM

Ik ben hier niet gekomen om filosofische vraagstukken op te lossen.
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ARTHUR

Ik doe niets zo graag als filosoferen.
WILLEM

Het is jammer dat je het zo slecht doet.
ARTHUR

Het gaat in dit ene geval gelukkig niet om de kwaliteit maar om de kwantiteit.
WILLEM

Teken je de petitie of niet?
ARTHUR

Om de reeds vermelde redenen moet ik met een weigering antwoorden.
WILLEM

(zich reeds omwendend):

Adieu werktuig van de Hollandse dempingswoede.
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ARTHUR

Adieu werktuig van Curaçaose waterzucht.
WILLEM

(zich omwendend)

Ik-zou oppassen, waarde heer. Tenslotte hoeven wij niet alles te nemen.
ARTHUR

Sinds mijn achttiende jaar draag ik altijd een revolver bij mij.
WILLEM

(in zijn onnozele schaterlach uitbarstend):

Curaçaose waterzucht... Curaçaose waterzucht...
(Willem is in zijn wagen gestapt en weggereden. Arthur staat nog even naar de huizen te
kijken en zegt dan):

‘Wij zullen hier nooit meer spelen.’
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Kerstmis op Curaçao
Het valt mij eensklaps te binnen, dat ik aan de redactie van Het Utrechts Nieuwsblad
de toezegging heb gedaan het een en ander mede te delen over de wijze waarop het
kerstfeest bij ons op Curaçao wordt gevierd, Wat een belofte! Men stuit allereerst
op de geringe vertrouwdheid in Nederland met de toestanden bij ons. Ik zou alles
moeten uitleggen. Het is zo haast onmogelijk schrijven. Ik neem mij dan ook voor
een dergelijke toezegging nimmer meer te doen. Ik weet evenzeer dat ik mij niet aan
dit voornemen zal houden, als ik aan de overkant der telefoon een aandringende stem
verneem: U moet bedenken, ook voor uw land is het van belang, het verkrijgt er meer
bekendheid door, ik bedoel in brede lagen, begrijpt u, in brede lagen.
Welnu. Allons-y. Naar aanleiding van het kerstfeest herinner ik mij een gesprek
dat ik voor enkele jaren heb bijgewoond. Het werd voornamelijk gevoerd tussen een
Noorse zeekapitein en een Nederlands predikant. De zeekapitein had ongetwijfeld
uitgesproken kenmerken van de zeerob, met een lichte neiging tot apoplexie, maar
tevens enkele typische eigenschappen van de Noren met hun neiging tot absolutisme
en zonderlinge wendingen, waarop geen sterveling aan de wal verdacht zou kunnen
zijn. De dominee behoorde tot het type gekwelde predikant, zoals men ze in het
Noorden nogal eens tegenkomt; hager und mager, met ogen die bij tijden diep boren
in het goddelijke verlangen naar het bovennatuurlijke en in het demonisch geheim
der eeuwen. Het gesprek ging, gelijk ik reeds zeide, voornamelijk tussen deze twee
personen. Ik zat er als derde bij, min of meer in de hoedanigheid van toehoorder,
waarnemer, met een zekere koelheid van oogop-
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slag, ik wil het onmiddellijk toegeven, zonder dat men mij evenwel een vrij
uitgesproken toegankelijkheid voor het algemeen menselijke zou kunnen ontzeggen.
Na de karakterisering van dit drietal, waarvan ik eveneens deel uitmaakte, dringt
zich onmiddellijk de vraag op naar de plek waar wij ons bevonden. Met de
beantwoording dezer vraag benaderen wij, gelijk u zien zult, het onderwerp dat thans
aan de orde is. Wij zaten namelijk op het balkon van het Hotel Americano.
Voor wie Curaçao kent, heeft deze zin de betekenis van een exotische waaier die
zich onverwacht ontvouwt. Met deze zin roept men een speciaal beeld op. Men ziet
de ingang van de haven, met de twee vergrijsde forten, uit de tijd van de West-indische
compagnie; men ziet het gouvernementshuis; men ziet de handelskade met de
spitsgevels uit het verleden en de kubistische bouwsels van het heden; men ziet de
masten van de zeilschepen; men ziet de pontonbrug, die met regelmatige tussenpozen
openzwaait met die vlotheid en elegance waarmede men een gewichtige vreemdeling
uitnodigt binnen te treden. Is het overdag, dan ziet men vlaggen van de meest
uiteenlopende nationaliteiten wapperen. Naast de Nederlandse, zijn het in de eerste
plaats de vlaggen van de Amerikaanse republieken. Vlaggen van Cuba, Sto Domingo,
Panama, maar vooral toch van Venezuela, Colombia en de Verenigde Staten. Is het
avond, dan ziet men voornamelijk de flikkeringen van lichten op het water. De een
verkiest het licht van de dag, de ander het koele duister na zonsondergang. A chacun
sa chimère.
Welnu om kort te gaan, het gesprek had plaats op een avond doorwaaid van de
koele passaat, zodat des dominees sluike haren somwijlen rechtovereind gingen staan
zoals bij sommige clowns, bij de clowns wel te verstaan niet vanwege de passaat
maar vanwege het handig trekken aan een soort snoertje. Het beeld dat zich aan ons
vertoonde, heb ik reeds in algemene trekken voor u ontvouwd. Ik zou mijn schets
evenwel met enkele attributen willen completeren. Het viel ons nogmaals op hoe de
ruimte van het Brionplein, vlak onder het
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balkon van het Hotel Americano, was misbruikt. Er was een muziekkiosk, er was
een krantenkiosk, er was een blauwe keet zonder duidelijke bestemming, er was een
afschuwelijk standbeeld van Brion, er was een parkeerterrein voor huurauto's, er was
een parkeerterrein voor particuliere auto's. Wat een rommel! Wat een drukte! Wat
een onverstand! Er zou overigens geen reden geweest zijn om in het bijzonder op
het Brionplein te wijzen, indien het niet mede door het uitzicht op het Brionplein
was dat deze avond zich van andere avonden onderscheidde. Er was vanavond nog
iets bijzonders te zien. Er stond namelijk dicht bij de brug een boom, die men anders
alleen in noordelijke streken ziet. Wat een wonder! De boom, die herinnert aan
sneeuw en winter, stond er midden in de tropen. Het was een hoge den, de takken
versierd met tientallen sterren en ballons, alle verlicht. Het was een kerstboom. Een
kerstboom tien meter hoog! Hij werd voor alle zekerheid door een politieagent
bewaakt. Men kan nooit weten. Aan de overkant, minder duidelijk vanwege de verte,
glinsterde eveneens een dergelijke boom, afkomstig uit Labrador of een andere streek
uit het hoge Noorden.
Wij zaten er en namen het uitzicht in ons op, ieder in eigen gedachten verzonken.
Totdat de gekwelde predikant zijn glas whisky ophief en, na een oceanische slok tot
zich genomen te hebben, op vrij monotone wijze een begin met het gesprek maakte.
Van zijn kant had het minder weg van een dialoog dan van een monoloog:
‘U ziet beiden die kerstboom. Kijk u er maar goed naar. Die kerstboom symboliseert
de menselijke tragedie. Ja, ja. U kijkt mij verbaasd aan. Hoe kan een kerstboom het
symbool van de tragedie zijn?’
‘Interrumpeert u zichzelf niet, laat u dat maar aan ons over,’ interrumpeerde de
Noor.
‘Ja, hoe kan een kerstboom het symbool zijn van de menselijke tragedie? Het
kerstfeest is immers het feest van vrede in de hemel en op aarde.’
‘Vrede... in de hemel... en op aarde... een goeie mop,’ gromde de Noor
binnensmonds.
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‘U zult mij begrijpen als ik u de geschiedenis van die kerstboom vertel.’
‘Kijk 'ns mijn waarde,’ merkte de Noor op, niet zonder verontwaardiging, ‘die
kerstboom tien meter hoog wordt door de politie bewaakt.’
‘Het is heel wel mogelijk,’ merkte ik vergoelijkend op, ‘het is heel wel mogelijk
dat de agent er staat om het verkeer naar de brug te regelen.’
‘Of het verkeer op het plein,’ vulde de predikant weemoedig aan.
‘Het is een rommel hoor,’ verzekerde ons de Noor, ‘twintig jaar geleden zag het
er hier veel aardiger uit.’
Wij hieven vrijwel tegelijk het glas naar de lippen, waarna de predikant zijn verhaal
deed zonder te worden geïnterrumpeerd anders dan door een gesnuffel van de
zeekapitein, die last had van een lichte verkoudheid, en een gekuch mijnerzijds
vanwege een lichte neiging tot astma. Wanneer de brug openschoof, zweeg hij om
het schip te volgen dat met lichtende patrijspoorten binnenvoer. Het decor kreeg dan
iets feeerieks.
De predikant besloot zijn verhaal:
‘Het is nu twintig jaar geleden dat ik hier ben gekomen. Er was veel dat mij
aanstond, veel dat mij tegenstond. Ik hou van de natuur, ik hou vooral van de baaien;
het is er zo helder, het water. Als het niet profanerend klinkt, zou ik zeggen, het zou
bijzonder bruikbaar zijn voor de heilige handeling van de doop. Het heeft zo iets
reins. Ook de passaat heeft iets reins, al zou het alleen zijn vanwege haar koelheid.
De mensen hebben ook iets reins, tenminste in hun oogopslag.’
‘Maar daar houdt het ook mee op,’ ontviel het de Noor.
‘Maar er was ook veel dat mij tegenstond. Veel is inmiddels verbeterd en ik mag
hopen dat ik er ook mijn steentje toe bijgedragen heb. De hygiënische toestanden
zijn stellig verbeterd. De huisvesting eveneens. En denkt u eens aan de verhouding
tussen de werknemer en de werkgever. Die heeft evenzeer een wending ten goede
genomen. Er was nog iets anders dat mij tegenstond. Dat was de viering van het
kerstfeest. Er be-
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stond eigenlijk geen kerstfeest; het vormde deel van het complex feesten waarmede
het oude jaar werd uitgeluid. Tot op zekere hoogte is het ook in Europa niet anders.
De mens is een onvolmaakt wezen. Hij gebruikt de feestdagen slechts gedeeltelijk
ter bezinning en heiliging, hij grijpt haar voornamelijk aan als een aanleiding te meer
ter verdrijving van zijn ellendige angst. Waar men in Europa een zeker evenwicht
heeft bereikt tussen zieleheiliging en verdrijving van de angst, komt hier voornamelijk
het puur-heidens element tot uitdrukking. Wanneer de kerst nadert, hoort men steeds
luider en luider de ritmische muziek van bongo en wiri, waarmede de lijven worden
opgehitst tot de trance van de dans.’
‘En u heeft dus het heidendom willen onderdrukken?’ vroeg de zeekapitein.
‘Ja juist, zo is het. Ik heb tezamen met enkele vooraanstaande protestanten hier
ter stede een comité opgericht ter verbreiding van de kerstboom. De winkeliers
maakten natuurlijk geen bezwaar.
Wij hadden buiten de waard gerekend,’ zo vervolgde de predikant. ‘Met de waard
bedoel ik natuurlijk de duivel in hoogst eigen persoon. Wij hadden gehoopt dat de
glinstering der lichten tot stilte en overpeinzing zou manen. Maar het tegendeel is
geschied. De glinstering der lichten bleek een aansporing te meer tot heidense
praktijken, tot de bezwering der geesten vooral.’
‘Doninee,’ zei ik, ‘ik vrees dat u het niet in de juiste properties ziet. Ik kan dit
beter beoordelen, ik ben zelf van dit land. Wij zijn niet anders dan de anderen. U
heeft het trouwens zelf gezegd. De mens is onvolmaakt. Ook in onze feesten voeren
christendom en heidendom hun eeuwige strijd.’
‘Ik wil hier buiten blijven, ik ben humanist,’ protesteerde de Noor.
‘Waarde heer,’ repliceerde de dominee aan mijn adres, ‘ik begrijp wel waarom u
dit zegt. U is zelf van dit land, daarachter steekt het geheim van uw houding.’
‘Een geheim dat ik dan toch reeds ontsluierd heb.’
‘Als u gezien had wat ik heb gezien, dan zou u anders spreken.’
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Eensklaps viel de kapitein hem in de rede: ‘Wie zijn de andere leden van het comité?’
De predikant murmelde enkele namen.
‘Schrijft u de naam van de secretaris voor mij op.’
Nadat de predikant de naam op de rand van een bierviltje met blokletters had
opgeschreven, liep de Noor met het viltje naar binnen. Ik dacht erover of ik de
predikant zou vragen naar wat hij had gezien, maar besloot het stilzwijgen te bewaren.
Na een poos keerde de Noor terug en het zich met een smak op de stoel vallen. Hij
maakte een zeer opgeruimde indruk.
‘Ziezo,’ zei hij, ‘ik heb de secretaris opgebeld en medegedeeld, dat u wegens
drukke bezigheden verplicht was te bedanken als lid voor het Comité tot Verbreiding
van de Kerstboom.’
Ik vreesde dat de predikant van zijn ergernis zou doen blijken over de
eigenmachtige handelwijze van de kapitein en was hogelijk verrast toen hij, met een
ironie die aan medelijden grensde, opmerkte:
‘Mijnheer de kapitein, u behoort tot degenen die menen dat zij een probleem
oplossen als zij maar de nodige wilskracht kunnen opbrengen om de knoop door te
hakken.’
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De tijger
Ik heb in mijn leven de meest uiteenlopende soorten mensen gekend. Medici,
advocaten en godsdienstleraren; kunstenaars van het emotionele en kunstenaars van
het cerebrale soort; procureur-generaals, al dan niet door het beroep gedeformeerd;
ministers met en zonder portefeuille; dames van goede zeden en dames die in het
geheel niet van goede zeden zijn. Ik mag aannemen dat deze kleine opsomming u er
reeds van overtuigd zal hebben, dat ik bij herhaling het slachtoffer ben geworden
van de meest zonderlinge samenweefsels van verdichtselen, al moet ik er
eerlijkheidshalve aan toevoegen dat mijn enigszins dweepzieke oogopslag daar zonder
twijfel enige aanleiding toe zal hebben gegeven. Ik heb, om kort te gaan, zo
langzamerhand heel wat leugenaars hun goocheltoeren zien uitvoeren. Maar een
grotere leugenaar dan Broddes heb ik van mijn leven niet meegemaakt.
Het is lang geleden. Wij zaten in de vijfde klas van de lagere school op het St.
Thomas College op Curaçao; het was een gewone klas in een rooms-katholieke
school op de Antillen. Een twintigtal jongens, dat een ware staalkaart vormde van
rasmengingen, van hoogblond tot inktzwart, stond onder hoede van een broeder in
een habijt dat wisselde tussen okergeel en olijfgroen. De lesuren begonnen met een
weesgegroet en eindigden eveneens met een weesgegroet; op bepaalde dagen werd
er een onzevader aan toegevoegd, maar tot op heden is het mij niet duidelijk geworden
of aan deze gebedsuitbreiding enige objectieve maatstaf ten grondslag lag danwel
of zij louter op willekeur berustte.
Wij waren natuurlijk allen, de onderwijzer mede inbegrepen, gewone leugenaars.
Ik geloof niet dat veel neiging tot
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waarheid-en-niets-dan-de-waarheidsliefde in onze harten schuilde. Maar wij waren,
op één na, maar doodgewone leugenaars. Het was de meesten van ons duidelijk aan
te zien dat wij niet de leugen aanhingen als enig zaligmakend middel. De meesten
van ons leefden in de ban van andere ambities. Het was doorzichtig genoeg; sommigen
zouden eens worden gedreven door de zucht naar macht of grote sommen gelds,
anderen door het gewoel van wapenfeiten of de bezigheden van het gezellig verkeer,
een enkele zelfs door de behoefte de schrijfkunst te beoefenen. Men kon ons kortom
niet de ware dienaars noemen van de leugen.
Op één na, zei ik. Want Broddes vormde een uitzondering. Broddes kon niet anders
doen dan liegen. Zijn gezicht stond ernaar; het had iets scheef ironisch gekregen, als
bij halfzijdige aangezichtsverlamming. De lesuren in de vijfde klas hadden door de
aanwezigheid van de aartsleugenaar een bijzondere sfeer. Tussen de twee
weesgegroetjes werd er ijverig gewerkt aan het onderwerp dat aan de orde was. Dat
was tenminste zo in schijn. In werkelijkheid verkeerden wij allen in hevige spanning.
Wij konden ieder ogenblik verwachten, dat Broddes ons weer eens wat op de mouw
zou spelden.
Ik herinner mij reeksen van deze verhalen. Het zijn er te veel om te vertellen. Zij
bespeelden de gehele scala van het avontuur, de erotiek en het strafbare feit. Maar
‘de tijger’ spande zonder twijfel de kroon.
Het was begonnen met een fluistercampagne in de klas.
‘Heb je het gehoord? Broddes heeft van zijn oom in Tanganyika een tijger cadeau
gekregen.’
‘Een tijger? wat zeg je me dáár nou?’
‘Ja, een tijger. En wij mogen hem straks allen bezichtigen.’
‘Bezichtigen? Een tijger!’
‘Ja, ieder mag bezichtigen, die een stuiver betaalt.’
‘Een stuiver, graag een stuiver voor een tijger.’
‘Ja, geef dan je stuiver.’
‘Je stuiver aan Broddes doorgeven.’
‘Hier heb je mijn stuiver.’
‘Een tijger bezichtigen.’
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Ik heb zelden zo een ernstige processie gezien. Na de school liepen wij achter hem
aan. Broddes had zijn leugenaarsgezicht op, hij kon nu eenmaal niet anders. De
anderen keken doodernstig, zoals de kinderen van Hameln eruitgezien moeten hebben
toen zij de rattenvanger naar de wonderheuvel volgden. Het ging eerst over een
vlakke weg, die maar niet eindigen wilde; vervolgens klommen wij een heuvel over
en stonden voor het huis van Broddes. Het was een eenverdiepinghuis, van gele kleur
met een propere witte rand. De jaloezieën waren alle gesloten om de woning tegen
de hitte te beschermen.
‘Kijk eens,’ zei Broddes. ‘Blijven jullie hier even wachten. Ik zal de tijger meteen
wekken. Hij komt uit Tanganyika. Daar zijn zij gewoon een middagslaap te doen.’
Broddes verdween langs een laag muurtje, dat rond het onaanzienlijk erfje was
opgetrokken. Onze harten klopten luider en onze ogen werden groter, naarmate wij
langer wachtten.
Toen onze spanning haar hoogtepunt had bereikt, hoorde ik iemand fluisteren:
‘Kijk, daar komt ie.’
‘Daar komt ie?’ vroeg ik, met een gevoel alsof ik dadelijk door mijn knieën zou
zakken.
‘Daar komt ie,’ stamelde de ander met overtuiging. Ik zag geen tijger, maar wel
zag ik een wezen dat niet minder mijn verbazing wekte. Het was een grote, inktzwarte
man. Hij was geheel naakt, op een rood broekje na en enkele snoeren verrafeld touw
om zijn linker pols. Ik wist niet wat ik van hem moest denken. Wij zagen zijn gezicht
zich tot iets ongewoon grimmigs vertrekken. Wij waren al weggestoven, voordat wij
nog een woord uit zijn mond hadden vernomen. Hij riep ons achterna: ‘Zorg dat
jullie hier nooit meer komen! Lelijke schooiertjes! of ik zal jullie ribben kraken,
lelijke bastaardjes!’
De volgende dag werden drie jongens aangewezen, die Broddes ter verantwoording
zouden roepen. Ik had de eer te worden opgenomen in deze kleine commissie, zoals
ik later van zovele meer of minder gewichtige commissies deel zou uitmaken. De
scheppende verbeelding van Broddes had weinig tijd nodig om het passende antwoord
te vinden. Ik hoor
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hem nog zeggen zonder een spier op zijn leugenaarsgezicht te vertrekken: ‘Ja, als
jullie al voor een oppasser weglopen, hoe kunnen jullie dan mijn tijger bezichtigen?!’
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De spijker
Mijn hele leven heb ik in een bijzondere verhouding tot het eiland van mijn geboorte
verkeerd; ik ga er altijd weer vandaan, ik kom er altijd weer terug. Als ik terug ben
is het de eerste dagen altijd weer hetzelfde lied: verdriet om degenen, die ik er niet
meer aantref en de vreugde van het weerzien van de vrienden, die men opzoekt of
die men toevalligerwijs ontmoet.
Ik zou laatst juist de brug oplopen in de richting van Punda, teen ik Leonidas S.
zag aankomen, die de tegenovergestelde kant uitliep.
‘Leonidas,’ riep ik, ‘Leonidas...’
Hij bleef staan, leunde tegen de reling van de brug en wachtte tot ik bij hem was
gekomen.
‘Leonidas,’ herhaalde ik zonder te bemerken dat hij welhaast bezweek onder de
kracht van mijn omhelzing, ‘hoe gaat het met je, kerel?’
‘Wel,’ antwoordde hij, ‘ik ben blij dat je mij zo hartelijk begroet. Ik ben ook blij
dat je er zo goed uitziet. Ik zou je bijna willen waarschuwen, ben je niet te vet
geworden?’
‘Dat kan best, Leonidas. Maar hoe gaat het met je, kerel? Hoe gaat het ermee?’
‘Wel,’ zo antwoordde hij weer, ‘met mij gaat het allerbedonderdst. Mijn vader is
voor drie maanden gestorven, met achterlating van een onoverzienbaar aantal
schulden.’
‘Dat is toch wel bijzonder betreurenswaardig.’
‘Mijn moeder ligt met waterzucht in het hospitaal.’
‘In het St. Elizabeths Gasthuis?’
‘Ik heb mijn job verloren. Om een onvoorzichtige uitlating, je begrijpt wel.’

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

234
‘Wat heb je dan gezegd, man? Je bent toch niet krankzinnig geworden?’
‘Mijn kinderen sterven van de honger en mijn vrouw bezwijkt onder haar verdriet.’
‘Er is toch wel iemand te vinden die de helpende hand zal willen bieden?’
‘Ik loop de hele dag rond en zoek naar werk. Ik stel geen hoge eisen meer. Ik ben
tot alles bereid.’
‘Je moet niet zo praten, Leonidas.’
‘Tot overmaat van ramp beginnen zich mijn schoenen te wreken om de overlast
die ik hun aandoe.’
‘Wat zeg je nou weer?’
‘Ik heb last van een spijker, die steeds dieper in mijn vlees dringt. Zo iets kun je
alleen begrijpen als je er uit ervaring van mee weet te praten.’
‘Neem mij niet kwalijk, Leonidas, je had altijd een beetje neiging tot overdrijven.
Het is toch allemaal verschrikkelijk. Je bent toch niet aan het overdrijven?’
‘Ik weet, ik had die neiging. Maar ditmaal overdrijf ik niet. Het zijn de naakte
feiten.’
Ik nam hem voor het eerst beter op. Zijn wangen waren ingevallen en zijn haren
vergrijsd. Zijn pupillen hadden hun glans verloren en zijn kleren waren verslonsd en
zaten hem te wijd. Ik boog, half moedeloos half eerbiedig, het hoofd voor zoveel
rampspoed en onwillekeurig werd ik getroffen door de toestand waarin zijn schoeisel
verkeerde; de hakken waren scheef gelopen en de neuzen versleten.
‘Hoor eens,’ zei ik tenslotte, omdat ik niet wist wat te zeggen, ‘van die spijker
kunnen wij je tenminste verlossen. Hier vlakbij ken ik een schoenmaker, een goeie
schoenmaker. Ik ken hem van uit mijn jeugd.’
Mijn voorstel had een averechtse uitwerking. In zijn ogen verscheen de uitdrukking
van een opgejaagd dier, hij leek wel van angst bezeten. Ik wist niet hoe ik zijn
onverwachte reactie moest opnemen en voegde er onmiddellijk aan toe: ‘Maak je
niet bezorgd, man, de kosten van de schoenmaker neem ik
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voor mijn rekening. Zij kunnen toch niet exorbitant hoog zijn?’
‘Hoor eens,’ antwoordde hij met de beslistheid van een man die een grote
gemoedsaandoening is te boven gekomen, ‘ik zal je iets toevertrouwen, maar je mag
het niet verder vertellen.’
‘Neen, Leonidas, ik zal het niet verder vertellen.’
‘Als ik thuis kom, sluit ik voor een poos mijn ogen voor de rampspoed die mij en
mijn gezin heeft getroffen. Mijn geestesoog, dat begrijp je.’
‘Dat begrijp ik wel, Leonidas, je geestesoog.’
‘Ik ga in de oude schommelstoel zitten. Hij heeft reeds vele geslachten gediend.
Het riet heeft die donkerbruine tint gekregen. Je kent die wel, mijn vriend...’
‘Ik begrijp je. Je voelt je dan natuurlijk tot rust komen.’
‘Ja, en als ik dan zo tot rust ben gekomen, trek ik mijn schoen uit en ik voel mij
voor een ogenblik van alle pijn verlost. Ik geloof, dat je mij niet begrijpt.’
‘Verklaar je nader, Leonidas.’
‘Wel, als ik die spijker niet had, zou ik nooit meer een ogenblik van puur geluk
kunnen smaken.’
Ik zou niet weten hoe ik afscheid van hem had kunnen nemen na een dergelijk
verhaal, als de omstandigheden mij niet hadden geholpen. De blauwe vlag werd op
de brug gehesen; hij zou dadelijk weer opengaan. Mensen en auto's begonnen zich
te reppen en te haasten. Wij drukten elkaar de hand en drukten elkaar nogmaals de
hand. Wij spraken onze beste wensen uit; ik had het over een spoedige, gunstige
wending van zaken en hij over het succes voor mijn bezigheden, ongeacht hun aantal
en aard. Ik keek hem nog even na, terwijl hij moeizaam zijn lijdensweg voortzette.
Ik vrees dat hij de volgende keer zal behoren tot degenen die ik er niet meer zal
aantreffen. Hij zal dan worden opgenomen in de onzichtbare club der afwezigen: de
knappe, jonge vrouw, met wie ik een gesprek heb gevoerd op de grens van het oirbare,
zonder evenwel dezelve ook maar met een enkele schrede te overschrijden; de
onevenwichtige idealist, die zijn levens-
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zekerheid voor het zedelijk beginsel heeft prijsgegeven; de onstuimige feestvierder,
die de nodige discipline miste en in een ‘noche de ronda’ aan een apoplexie is
gesuccumbeerd. Dan zijn er de velen die zijn weggezworven of eenvoudig zijn
overgeplaatst. Het leven is niet altoos rooskleurig, het is bijwijlen zelfs moeilijk te
dragen.
Sommige ontmoetingen laten zich niet uit de herinnering bannen. Ik weet niet of
ik lachen dan wel huilen moet, als ik terugdenk aan de spijker van mijn vriend
Leonidas.
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De brief aan de president
[fragment]
Een grijze middag. Hij zat geheel alleen achter in de wagen, zijn blik dwaalde van
de rug van de chauffeur naar de Spiegel, waarin zijn ogen en die van de bestuurder
elkaar kruisten, en vervolgens naar het straatuitzicht, dat hem de laatste drie jaren
bijzonder vertrouwd was geraakt, maar dat vandaag toch wel een ongewoon aspect
vertoonde. Zij reden door een haag van nieuwsgierigen die grotendeels tot de
middenstand, of tot een nog eenvoudiger milieu behoorden. Verreweg het grootste
deel dezer mensen toonde weinig of geen belangstelling voor hem, met uitzondering
van een enkele vrouw, met een uitgesproken moederlijk instinct dat zich over iedere
eenzame ontfermt, of een jonge man, met de speurdersogen van de toekomstige
rechercheur die achter iedere reserve een verdachte ontdekt. Eensklaps ontwaakte
bij hem weer de belangstelling voor zijn eigen bestaan. Waarom reed hij hier, zo
moederziel alleen, in een Chrysler van het Windsor-type, tussen de rijen overmoedige
en onverschillige lieden, met wie hij zo in het geheel niet verbonden was door banden
van bloed, ras of nationaliteit? Wat had deze zonderlinge gebeurtenis te beduiden?
Een gevoel van wanhoop dreigde zich van hem meester te maken, maar zijn
bewustzijn bleef het antwoord niet schuldig. Aha, hij wist het weer, glashelder,
ondanks de vrij zware verdoving die een kalmerende opiumdrank bij hem had
teweeggebracht. Daar bestond geen twijfel over: hij was een diplomaat, geaccrediteerd
bij de Nederlandse regering in Den Haag ('s-Gravenhage zeiden de Nederlanders,
maar dat was nog moeilijker uit te spreken dan de officieuze naam). Met name was
hij de gezant van een van de twintig Zuidamerikaanse republieken: een republiek,
in het leven geroepen in
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het begin van de vorige eeuw; een republiek met een constitutie, versierd met een
overgroot aantal grondrechten die in de praktijk des levens iedere seconde met voeten
werden getreden, een republiek ter voorkoming van politieke conflicten, zelfs in zijn
‘dialogues intérieurs’ slechts als de republiek x aangeduid. Hij wist ook de
bestemming van de Chrysler. Hij was op weg naar de Grote Kerk op de Groenmarkt,
door de Hagenaars ook wel Jacobskerk genoemd en door de diplomaten bij voorkeur
met de naam Grande Eglise St.-Jacques aangeduid. Langs de gehele weg stonden
verkeersagenten geposteerd, die ongevraagd de juiste richting wezen met hun
hagelwitte mouwen. Zij namen in aantal toe naarmate de wagen de kerk naderde. De
wagen stopte voor de ingang, een duisternis, gevat in het encadrement van een naar
voren springende spitsboog. Een heer, waarschijnlijk een koster op leeftijd, trok het
portier voor hem open; hij stapte uit, de hoge hoed in de hand. Er zijn lieden, zo
mijmerde hij terwijl hij naar binnen liep, die zich nimmer van een hoge hoed bedienen;
er zijn er die hem in de hand voor zich uit houden, door schroom weerhouden in het
openbaar met zulk een hoog hoofddeksel op de kruin te balanceren, en tenslotte zijn
er die hem op het hoofd dragen, dat alsdan terstond tot iets ontzagwekkends uitgroeit.
In de gang binnen wasemde de kilte uit de grond en werd het geluid der stappen door
de oude verweerde tegels gedempt. Hij reikte juist zijn zwarte demi en hoed over de
toonbank aan de juffrouw van de vestiaire toen een herhaalde klop op zijn schouder
zijn aandacht trok. Hij wendde zich om en werd geconfronteerd met een heer van
omvangrijke gestalte en zo blond dat hij de indruk maakte geen wimpers te bezitten.
‘U is alleen gekomen, señor ministro? Mogen wij niet op de aanwezigheid rekenen
van madame?’
De Latijn keek eerst verwonderd terug, maar dan schoot hem de kwaliteit van de
ander te binnen; het was de enigszins pompeuze, maar niettemin overgevoelige
voorzitter van de Nederlandse Senaat (de Eerste Kamer, zoals de Nederlanders zelf
plegen te zeggen).
‘Excellentie,’ repliceerde de gezant, hoewel hij er zich van
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bewust was dat de titel de ander niet toekwam, ‘Excellentie, mijn vrouw moet zich
helaas verontschuldigen, zij heeft een onaangename reumatische griep...’ Bij het
aanhoren van de diagnose wierp de grote blonde man beide armen in de lucht om
vervolgens de revers van zijn jas op te trekken, een kouwelijke bibbering nabootsend
bij wijze van waarschuwing voor de guurheid en ongestadigheid van het Nederlandse
klimaat. De gezant viel vervolgens in handen van een heer met kokarde plus lint op
de borst, die hem de kerk binnenleidde. Protestantse kerken maken op Latijnen de
indruk van open ruimten, vooral waar het kerken van middeleeuwse oorsprong betreft.
In de katholieke kerk speelt de geborgenheid de hoofdrol; door de rijkdom van
schilderingen en beelden en vooral door de warme kleuren van het glas-in-lood, die
het interieur van de buitenwereld afsluiten. De protestanten hebben de kerken
ontmanteld; zij hebben haar van haar schaduwen ontdaan; het interieur is met de
buitenwereld in verbinding getreden. De gezant had eens een treffende opmerking
gehoord: De katholieke kerk is een vruchtbare baarmoeder, de protestantse alleen
nog maar een veilig nest. Hij moest onwillekeurig glimlachen, maar bedacht terstond,
dat naar alle waarschijnlijkheid veler blikken op hem gevestigd konden zijn en zorgde
er onmiddellijk voor zich van een fijngevoelige glimlach te voorzien, maar het ontging
hem niet dat deze glimlach niet bij machte was de droefgeestigheid van de
teleurgestelde man volledig te maskeren. Het was een ruim godshuis, met drie beuken
die elkaar in de absis ontmoetten. Tegen een van de pilaren van het middenschip
verhief zich de kansel, met haar wenteltrap en haar hemeldak. Het interieur leek door
de verlichting als in twee helften verdeeld; de ene van kansel tot absis, waar zich de
leden van een orkest van enkele tientallen musici in afwachtende houding met hun
instrumenten hadden neergezet; het was er leeg, hoog en licht. De andere helft, van
kansel naar ingang, bevatte de zitplaatsen bestemd voor dignitarissen en genodigden;
er heerste daar een gedempte verlichting. De banken van linker- en rechterbeuk
stonden loodrecht op de richting van de zetels in het middenschip die nog
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geheel onbezet waren, toen de gezant van de republiek x een zitplaats in een der
banken van het linkerschip werd toegewezen. Hij boog zijn hoofd eerst in de handen,
uit een oude gewoonte uit zijn geboorteland om bij het binnentreden van de kerk een
schietgebed te richten tot een der heiligen of een der personen van de drieëenheid.
Hij kwam niet verder dan ‘Santa Maria, Madre de dios...’ Hij voelde zich zo eenzaam
als zelden tevoren in zijn leven. Vervolgens hief hij het gezicht op en nam
nauwkeuriger dan tevoren de omgeving in zich op. Hij zag thans ook de banken
achterin tegen de muur, die zich langzaamaan vulden met Nederlandse autoriteiten,
die zich met veel heen en weer bewegen van een plaats verzekerden en vervolgens
als dieren in een kooi toekeken, sommige geamuseerd, andere alleen maar gespannen.
Hij herkende enkelen en knikte hen toe. Vervolgens dwaalde zijn blik langs de
vertegenwoordigers van de buitenlandse mogendheden. Ook onder hen herkende hij
verschillenden, die hij ook weer vriendschappelijk toeknikte. Daar zaten zij dan weer
voor de zoveelste maal bijeen, de leden van het corps diplomatique, mensen uit de
meest uiteenlopende streken, van Noord en Zuid, van Oost en West en van de meest
uiteenlopende aard, zachtzinnigen en hardvochtigen, onnozelen en sluwen, idealisten
en opportunisten. Zij hadden allen, op een hoogst enkele uitzondering na, het kenmerk
van diplomaten met elkaar gemeen: zij droegen een oogmasker, een haast onzichtbaar
vlies, om te beletten dat hun blik de gang van hun gedachten of de opwellingen van
hun gemoed zou kunnen verraden. Hij voelde zich verlost toen zijn aandacht zich
van deze lieden had afgewend, die hem altijd die bittere bijsmaak bezorgden van
waarnemers-op-de-grens-van-spionage. Hoe vrij van loze streken was de omgeving
waarin zij zich bevonden! Hij raakte in verrukking over deze ruimte, waarin het licht
waarde, en over de versiering, dunne lijnen van wit en rood, van azalea's en cineraria's,
langs pilaren en galerijen.
De gebeurtenissen wikkelden zich inmiddels volgens het vastgestelde schema af.
De aanwezigen verhieven zich van hun zetels. Eerst verschenen de hofdignitarissen,
met gezich-
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ten die in waardigheid niet onderdeden voor hun rang en de kleurigheid van hun
uniformen. Daarop volgden de koninklijke paren; de heren vertegenwoordigden de
ernst, in hun militaire uniformen, de dames spreidden een glimlach ten toon; de
Nederlandse vorstin was een exponente van het gevoelig intellect, de Deense van de
vlotte bourgeoisie, in beide gevallen door de eisen van de ceremonie in toom
gehouden.
De Deense, zo schoot hem te binnen, is een kruising van een Engelse lady en een
Gelderse mokkel. Hij was zelf bijzonder ingenomen met de karakteristiek van ‘een
Gelderse mokkel’; het bewees dat hij zich wel vertrouwd had weten te maken met
de bijzonderheden van het land waar hij geaccrediteerd was. Het was of de Deense
vorstin zijn gedachte had geraden; terwijl de koninklijke paren zich neerzetten op
de voor hen bestemde zetels, wendde zij zich in de richting van de Latijn en
glimlachte; het was alsof zij hem bedankte voor de attentie van zijn lichtelijk
ondeugende, maar ongetwijfeld vleiende karakteristiek.
Op hetzelfde ogenblik verhief zich de dunne dirigeerstok en begon het eerste deel
van het Concerto grosso van Händel. Het zou onjuist zijn de gezant van de republiek
x als muzikaal te beschouwen, in de zin dat de muziek op zichzelf een rol voor hem
zou spelen. Wel kon men hem bijzonder muziekgevoelig noemen. De muziek vormde
voor hem de achtergrond waartegen eenzaamheden en treurigheden zich verhieven
tot een weldadige atmosfeer van sereniteit. Dit was in het bijzonder het geval met
de klassieke muziek uit de zeventiende eeuw, met haar afwisselingen van zwellingen
en dalingen, van intensiteit en adempauzen, van geestelijke plechtigheid en volstrekte
overgave van het gevoel. Het Concerto grosso versterkt nog deze weldadigheid door
de afwisseling van solopartijen en orkest; men hoort de eenzame celli, violen en
hoorns hun laatste uitspraken doen en men hoort vervolgens het antwoord van het
orkest. En de suite van Bach, die daarop volgde, was niet anders dan alle muziek van
deze grootmeester van de achttiende eeuw, een zweving, waarin geest en ziel het
mathematisch evenwicht hebben bereikt.
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De sereniteit werd bij tussenpozen onderbroken door bijzondere gebeurtenissen die
de aandacht afleidden. Onnozele bijzonderheden, zou men geneigd zijn te zeggen.
Hij besteedde overtollige aandacht aan de uniform van de Haagse burgemeester, een
kaarsrecht personage die tussen het concert van Händel en de suite van Bach op
fluisterende toon enkele woorden tot de koninklijke paren had gesproken. Of hij
volgde het licht dat speelde op de dunne lijn van de dirigeerstok, dat met de zwevingen
van de muziek scheen op te vlammen en te doven. Of zijn aandacht werd in beslag
genomen door enkele bloemblaadjes die van een van de pilaren hadden losgelaten
en nu door de witte ruimte neerzweefden en, buiten alle plechtigheden van het protocol
om, het gevoel van een wonder schenen teweeg te brengen.
In het midden van het andante van de suite verloor hij iedere belangstelling voor
de muziek. De zorgen voor de politieke verwikkelingen waarin hij was
terechtgekomen, hadden weer de overhand genomen. Hij vroeg zich af wanneer dat
verschrikkelijke orkest in godsnaam zou ophouden; wanneer hij naar zijn huis zou
kunnen terugkeren; wanneer hij weer zijn aandacht zou kunnen besteden aan de brief
die hij voor drie dagen aan de president van de republiek x had geschreven. Hij had
trouwens de indruk, als hij tenminste zo vrij mocht zijn zich voor deze ene keer als
muziekcriticus op te werpen, dat de dirigent de tweede componist minder goed
beheerste. Hij vond dat het andante enigszins hortig werd gespeeld en dat de
speelsheid van de gigue niet of niet voldoende tot haar recht kwam. Het slot van de
uitvoering kwam op een ogenblik dat hij besloten had alle hoop te laten varen. Maar
het was nog steeds niet afgelopen met de beproeving der geduldsbeoefening, het slot
van het ceremonieel liet niet na de nodige tijd op te eisen. De burgemeester in blauw
uniform stelde de dirigent, een knappe smalle man die er waarschijnlijk jong uitzag
voor zijn leeftijd, aan de koninklijke paren voor. Vervolgens vertrokken de
hoofdpersonen, in omgekeerde volgorde waarin zij waren gekomen. De koningsparen
verhieven zich van hun zetels. Achter hen volgden de hofdignitarissen. Met het ver-
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trek van het laatste lid van het gevolg was het hek van de dam.
De genodigden haastten zich naar de uitgang, zonder zich verder om plichtplegingen
te bekommeren. De gezant had reeds zijn jas aangetrokken toen hij, tussen vele
andere gasten in, de figuur ontwaarde van de Ierse gezante, die hem uit de verte
toewoof; zij wierp daarbij het hoofd achterwaarts alsof zij aanstonds de kus van een
Keltische god hoopte te ontvangen. Deze rosharige vrouw was hem volledig
wezensvreemd, hij zou niets verstandigs over haar hebben kunnen zeggen; niettemin
was zij hem zeer sympathiek, hij drong zich dan ook door de menigte heen om haar
de officiële handkus te geven. Hij wist, dat hij geen twee woorden met haar zou
wisselen, hoewel hij voor een Latijn vrij behoorlijk Engels sprak. Hij hield haar hand
nog in de zijne toen zijn naam werd afgeroepen.
‘De wagen van de gezant van de republiek x rijdt voor...’. De menigte was
aanmerkelijk gedund toen hij zich naar buiten begaf.
Weer bewoog zich de wagen door de mensenhagen. Weer waren er maar enkelen
die enige belangstelling koesterden voor de Latijn met de grote zorg in zijn hart. Een
enkele juichte, ter luchting van het conservatieve hart, of voegde hem een
vloek-tussen-de-tanden toe, ter meerdere glorie van de communistische partij. In de
Parkstraat werd de mensenmenigte steeds geringer al zag men er reeksen zuilen,
gedrapeerd met de Nederlandse en Deense kleuren, waarmede de stad voor de
ontvangst van het koningspaar was opgesmukt. Op Plein 1813 stonden enkele jonge
vrouwen op de sokkel van het Standbeeld der Bevrijding. Het sneed hem door het
hart: overal ter wereld staan deze meer of minder overdadige beelden, ter herinnering
aan een bevrijding waarvoor een zeker aantal mensen het offer van hun leven heeft
gebracht, maar die nochtans nimmer wordt verwezenlijkt. Zeker niet in..., hij voltooide
de zin niet. Vervolgens zag hij nog enkele vlaggen wapperen die men niet zo iedere
dag ziet, de Griekse, de Indonesische en de Poolse, en vervolgens bogen zij de richting
uit van Zorgvliet, een wijk die er ligt alsof de zorg werkelijk gevloden
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zou kunnen zijn van mensen die dag en nacht door de onzekerheid, het zwaard van
Damocles, worden gekweld.
Voor het hek van het statige gezantschapsgebouw stopte de wagen. De chauffeur
trok het portier open; de gezant liep met snelle stappen, om de twijfel zijns harten te
maskeren, op de ingang toe. Zijn passen vertraagden naarmate hij de ingang naderde.
Hij keek op naar het wapen van zijn land, waarboven de vertrouwde vlag naar omlaag
hing, de wind was weer gaan liggen. De enige plaats, zo schoot het hem te binnen,
waar deze vlag hangt in de stad. Hij werd er weemoedig onder.
Het grint had zijn komst verraden. De deur werd geopend, voordat hij nog de
sleutel in het slot had kunnen steken. Achter de huisknecht, die had opengemaakt,
stond zijn dochter; zij volgde hem, terwijl hij de trap opliep. Met gretig nieuwsgierige
ogen vroeg zij hem naar het uiterlijk van de Deense koningin. Hij was erg gelukkig
met zijn vondst in de kerk, maar vreesde dat het veertienjarig meisje het begrip
‘Gelderse mokkel’ niet in al zijn facetten zou kunnen bevatten. Hij antwoordde: ‘Een
kruising tussen een Engelse lady en een Amerikaanse flapper.’ De dochter begon
luid te lachen, sprong naar beneden, met twee treden tegelijk, en riep luidkeels: ‘Hoor
je dat, Pedro, wat vader zegt?’ De huisknecht liep door naar de bediendenkamer,
maar hij werd hardnekkig door het spichtige meisje achtervolgd, dat het antwoord
van haar vader als een amusante oplossing voor alle levensvragen scheen op te vatten,
een oplossing, die aan alle bewoners van de legatie moest worden kond gedaan: ‘Een
menging van lady en flapper.’
In zijn werkkamer moest de gezant zijn particuliere secretaris weren, die hem
tegemoet kwam met een stapel brieven en geschriften, waarvan het aantal reeds
bewees, dat zij niet van bijzonder gewicht zouden kunnen zijn. De gezant had de
telefoon van de haak genomen en was weldra met zijn vrouw in een gesprek
gewikkeld.
‘Je weet, dat ik je laatst vertelde wat een “mokkel” betekent in het Hollands.’
‘Heb je er weer een ontmoet? Mag ik je feliciteren?’
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‘La Danoise is een kruising tussen een lady en zo een “mokkel”.’
‘Hebben zij mij niet gemist?’
‘Iedereen heeft naar je gevraagd. Ik heb dit keer het verhaal van de griep gedaan.’
Daarop volgde het zakelijk deel. Hij vertelde zijn vrouw dat hij verhinderd was
haar vanavond naar de schouwburg te vergezellen; hij had inmiddels een uitnodiging
aangenomen voor een bespreking in het Kasteel Oud-Wassenaar, waar, zo hij het
goed had verstaan, ook el principe Bernardo aanwezig zou zijn. Hij was zelf bijzonder
tevreden met zijn leugen, de naam van de hoge gast had de kritische zin van zijn
vrouw het zwijgen opgelegd. Zijn vrouw wenste hem geluk met zijn besprekingen
op zulk een hoog niveau en verzekerde hem dat hij zich niet verder om haar voorstel
moest bekommeren.
Nauwelijks had hij de hoorn teruggelegd of de secretaris, een soort onbehaaglijke
kalkoen bij regenweer, begon zijn schelle klok-stem te roeren. Hij had de navolgende
telefoons genoteerd: a de gezanten van de volgende zusterrepublieken (daartussen
ook een twijfelachtige democratische figuur), b de chefs van de navolgende
afdelingen... (namen waarvan de uitspraak een speciaal strottehoofd vereist), c een
dame, die haar naam niet wenste op te geven, maar giechelde, d een heer, met een
naam die, ook na herhaalde navraag, niet was te verstaan. De correspondentie werd
eveneens onderverdeeld: ‘Ingekomen post: a missiven van de ministeries van de
republiek x, volledig onbelangrijk, camouflage van traagheid en ondoelmatigheid,
b tientallen uitnodigingen voor diners en recepties, c de aanmaningen van
garagehouder en kleermaker om achterstallige schulden te vereffenen. Uitgaande
post: a missiven ter bevestiging van ontvangst der ministeriële missiven, b
beantwoording der uitnodigingen in negatieve en positieve zin, c betaling van de
kleermaker en uitstel van betaling aan de garagehouder bij wijze van wraakneming,
omdat deze niet de vereiste zorg aan de wagen besteedde.
De gezant zette zich aan zijn bureau om enkele brieven te tekenen. Toen hij klaar
was, keek hij op en zag hoe de secre-

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

246
taris door het raam naar buiten staarde. Het was inderdaad de juiste karakteristiek:
een kalkoen bij onbehaaglijk weer en toch had hij de neiging eerder van een
onbehaaglijke kalkoen te spreken. Het was bepaald onbehaaglijk te weten wat deze
man al niet had meegemaakt! Hij had voor hem reeds drie gezanten gediend: een
was opgehangen, wegens verraad, duidelijk bewezen voor een speciaal tribunaal
(tribunaal ad hoc x3a745); een was gefusilleerd, door een onbegrijpelijk misverstand
(postuum onderscheiden met de hoogste Orde van...); alleen de laatste was een
natuurlijke dood gestorven. Hij had herhaaldelijk in de laatste drie jaar een poging
gedaan om een indruk te krijgen van de verhouding waarin de secretaris tot deze
mensen had gestaan, maar hij kwam niet verder dan tot voorpostverkenningen. De
secretaris schuifelde terug naar het kabinet, dat voor hem als werkkamer was bestemd.
Hij had de deur reeds bereikt, toen de gezant hem terugriep.
‘Don Randolfo, moet je eens horen...’
‘Ik ben tot uw dienst, señor ministro.’
‘Je moet eens horen. Ik had laatst een gesprek met de ambassadeur van een
belangrijke mogendheid in Lissabon. Een bekwame diplomaat.’
‘Een bekwame diplomaat,’ gorgelde de secretaris automatisch terug.
‘Die meende, dat de Portugezen niets met Latijnen gemeen hebben.’
‘Een bekwame diplomaat,’ herhaalde de secretaris.
‘Hij beweert, dat de Portugezen een mengsel zijn van Spanjaarden, negers, moren
en joden.’
‘Een onbekwame diplomaat,’ meende nu de secretaris.
‘Een onbekwame diplomaat, zeg je, don Randolfo?’
‘Natuurlijk, porque si, want wat zijn de Latijnen anders dan een mengsel van joden,
negers, moren en allerlei Iberiërs.’
De gezant lachte luid-op, terwijl de secretaris achter de deur van zijn kabinet
verdween. De gezant van de republiek x bevond zich voor de zoveelste maal alleen
in zijn werkkamer, een onbehaaglijke kamer, misschien wel in de eerste plaats, omdat
hij er niets aan veranderd had, aan meubilering noch
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stoffering, sedert hij haar van de vorige gezant had overgenomen. Aan de rechterwand
voornamelijk boekenkasten, met een vrij uitgebreide bibliotheek over de Bevrijder,
wel te verstaan alleen de publikaties in dithyrambische jubeltoon; de werken van
Salvador Madariaga waren alle verwijderd, sedert de verschijning van zijn kritische
beschouwingen over de Bevrijder. Links een paar bureaus met terzijde een vergeelde
globe en een ronde tafel met fauteuils. In de linkerwand bevonden zich een tweetal
muurkasten, de een voor geheime stukken bestemd en de ander voor alcoholische
verversingen; voor geen van beide had hij een bijzondere belangstelling; geheimen
bewaart men elders dan in geheime kasten en zijn alcoholische verversingen placht
hij zelden thuis te nuttigen. Hij liet de pick-up een tango spelen, de Blue Tango, en
liep daarbij op en neer door de kamer. Het was wel prettig, dat de tapijten ieder geluid
smoorden, niemand zou weten dat de gezant hier liep te ijsberen. Men loopt niet
zonder reden op en neer; dat is het begin van het denken en het denken was het begin
van het verraad, dat was het woord dat hij zich herinnerde van een van de ministers
van de republiek x. Hij maakte een toer rond zijn kamer; langs het bureau; langs de
fauteuils; langs de pick-up, om dezelfde plaat nog eens op te zetten; langs de
boekenkasten. Hij haalde een geschiedenis van de Spaanse literatuur te voorschijn,
het was van Hurtado en Serna. Hij sloeg die willekeurig open. Het sonnet van de
anonieme schrijver aan Christus Gekruisigd werd daar aangehaald: ‘No me mueve,
Señor para quererte.’
De tranen schoten hem naar de ogen, hoever was de wereld van de diplomaten
verwijderd van de sfeer waaruit dit gedicht was voortgekomen. Hij schoof het boek
weer op zijn plaats terug en stelde zich voor het staatsieportret van de president, dat
boven de boekenkast hing. Het was dezelfde president aan wie hij voor enkele dagen
een brief had geschreven, die naar alle waarschijnlijkheid de verdere loop van zijn
leven zou bepalen. De president droeg een eenvoudige militaire jas, zonder
onderscheidingen en een militair hoofddeksel, naar vorm van een onderofficierspet.
Het gezicht, met de onbetekenende
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snor, vertoonde een opvallende gelijkenis met Stalin. Men kon dit gezicht op vele
manieren karakteriseren. Ironisch, zeiden sommigen; satanisch, meenden anderen.
En weer anderen achtten de president gedreven door heerszucht of wreedaardigheid.
Hij had een eenvoudige dorpspriester horen opmerken, dat de president niet uitmuntte
in gelovigheid. Het was à pouffer de rire! Deze karakteristieken waren alle in meer
of mindere mate op hem van toepassing, zeker, maar zij sneden geen hout, alles
welbeschouwd, zij sloegen niet de spijker op de kop. Zij waren meer van toepassing
op de handelingen die van hem uitgingen, en van de anekdoten die over hem de ronde
deden dan wel op hemzelf. Hij kende geen woord, dat hem beter karakteriseerde dan:
de geldingsdrang. Hij wilde zich laten gelden, deze president, coute que coute! In
politieke taal werd deze zucht aanvankelijk met de term ‘nationalisme’ vertaald. De
president, zo luidde de leuze, betekende zelf niets, hij vertegenwoordigde slechts
zijn volk, hij was er de exponent van! In werkelijkheid was natuurlijk het omgekeerde
het geval, in werkelijkheid was het volk, waaruit hij was voortgekomen, zijn exponent.
Deze nationalistische theorie moest op den duur worden geofferd. Ten eerste om
geen toespitsing van de internationale situatie in de hand te werken. De vreemde
ondernemingen wantrouwden het nationalisme, zij hoorden daar het lied van de
nationalisatie, met al de daaraan verbonden onteigeningsprocedures van de
produktiemiddelen, doorheen klinken. Maar in de tweede plaats ook vanwege zijn
eigen intelligentsia, die hij niet geheel kon verwaarlozen op straffe van tekort te
komen aan technische en administratieve krachten. De intellectueel was internationaal
georiënteerd. Een van de intellectuelen uit zijn naaste omgeving, don Raul M... of
el Gran C..., zoals men hem noemde, personificatie als hij was van de geestelijke
prostitutie, don Raul M..., minister van buitenlandse zaken, had natuurlijk een
oplossing gevonden. Vanaf een gegeven ogenblik werd van nationalisme alleen in
de dorpen gesproken; de steedse bevolking werd vergast op een nieuw begrip, het
historisch opportunisme. Hiermede was aan de bezwaren van de internationale
concerns
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tegemoetgekomen; het opportunisme is, in tegenstelling tot het nationalisme, voor
deze kringen een makkelijk verteerbaar begrip. Bovendien was hiermede ook de
intellectuele tegenstand ondervangen. In dit dubbelzinnig begrip ontmoetten de felste
tegenstanders elkaar. Het opportunisme van de intellectuelen houdt niet anders in
dan dat aanpassing vereist is van idealiteit aan realiteit en dat bij deze aanpassing
steeds een spanning zal blijven bestaan tussen idealiteit en realiteit. Voor de president
betekende het opportunisme niet anders dan een mogelijkheid te meer om zich van
iedere vorm van idealiteit te ontdoen. Don Raul had het schitterend weten te
bekokstoven!
De gezant keek weer op naar het portret; hij huiverde, het was of de ander hem
doorzag. Hij had reeds jaren deze of dergelijke opvattingen gehuldigd, maar hij had
voor drie dagen aan de president een brief geschreven waarin hij zijn verschil van
mening had uiteengezet. Het was te krankzinnig om rond te lopen, een verschil van
mening met zulk een president! Hij begon het portret thans toe te spreken: ‘Het
historisch opportunisme berust op zwakke gronden. Maakt u zich niet ongerust, señor
presidente, wij zullen het ontmaskeren. U zult in uw nakie komen te staan. Misschien
moeten er offers vallen, maar wij zullen niet terugdeinzen!’ Hij liep enige passen
terug, stak zijn handen in zijn zakken, schoof de hals naar voren en sprak op sissende
toon tegen het schilderij: ‘Oude klootzak!’
Dan was het een poos of hij de president geheel vergeten was; hij hield zich bezig
met enige geheimzinnige manipulaties in de boekenkast. Het begon ermee, dat hij
voorzichtig om zich been keek en enige boeken opzij schoof, zodat hij de achterwand
van de kast met de hand kon bereiken. Door een druk met de vinger op een lichtelijk
oneffen plek, die zich verder in niets van de rest van de wand onderscheidde,
bewerkstelligde hij dat een muurkastje openvloog; hij haalde er een blikken trommel
uit. Met een sleutel uit zijn vestjeszak werd de trommel geopend; daar lag de envelop,
met in eerder haastig dan slordig schrift, de woorden: BRIEF AAN DE PRESIDENT. De
trommel werd weer in het kastje opgeborgen, het kastje
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werd gesloten en de boeken wederom ervoor geschoven, zodat de ongerechtigheid
in een oogwenk ongedaan was gemaakt. Hij zette zich in een fauteuil neer en opende
de brief; hij liet voor de zoveelste maal de inhoud ervan tot zich doordringen. Hij
maakte de gevolgtrekking: er moest een wonder gebeuren, anders betekende deze
brief het einde van zijn loopbaan. Of eigenlijk betekende hij iets nog veel, veel ergers:
het was het begin van een revolutionaire loopbaan. Alles zou voortaan op losse
schroeven staan, zijn eigen leven en het leven van zijn gezin.
Er werd op de deur geklopt. Hij stak de brief in zijn binnenzak en riep toen van
ja. Het was de huisknecht, die binnenkwam met de verschillende onderdelen van een
antracietkleurig kostuum over zijn gebogen linkerarm geslagen. Het was toen pas,
dat de gezant bemerkte, dat hij nog altijd zijn jacquet had aangehouden. Om een of
andere reden vond hij het belachelijk, dat hij had staan filosoferen, voorzien van een
zwaluwstaart. Men kon op alle manieren filosoferen, in hemdsmouwen, in smoking,
desnoods ‘en pleine nudité’, maar in jacquet nooit ofte nimmer! Niet in jacquet! Het
jacquet was ‘fully unqualified for thorough thinking’, had eens een Engelsman tegen
hem opgemerkt, die overigens in jacquet was gestoken. Hij begreep aan de houding
van de huisknecht, dat hij haast zou moeten maken. Hij was een meester in het zich
verkleden. Hij kon in enkele seconden zijn das strikken en daarbij de spiegel ontberen.
Weldra had hij het colbert aangetrokken en hingen de onderdelen van het jacquet
over de arm van de huisknecht.
‘Pedro,’ zo vroeg hij, ‘ben je zelf op de gedachte van deze verkleedpartij gekomen?
Of is mevrouw thuisgekomen?’
‘De gedachte is, vertrouwelijk gesproken, señor ministro, van mij afkomstig, maar
ik doe natuurlijk niets liever dan het initiatief aan mevrouw overlaten. Ja, señor
ministro, mevrouw is juist gearriveerd en zij laat u weten, dat de klok al zes uur heeft
geslagen en dat u op Oud-Wassenaar wordt verwacht.’ De gezant nam zijn huisknecht
nauwkeurig op. Die handelde, terwijl hij met glazige ogen voor zich uit bleef kijken.
De ge-
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zant dacht: er bestaat toch een klein verschil tussen knechten en diplomaten. De
eersten worden door glazige ogen gekenmerkt, de tweeden door het onstoffelijke
ding, dat hij het vliezige oogmasker placht te noemen. Wat had Pedro ook weer
gezegd? Men verwachtte hem op Oud-Wassenaar. Dat was de moeilijkheid met
leugens, je vergat het ene ogenblik wat je een minuut tevoren had staan debiteren.
Hij verzocht de knecht een valies met smoking en nachtgoed in de achterbak van de
auto te deponeren. Hij voegde eraantoe, dat hij vanavond de chauffeur niet nodig
had; hij gaf er de voorkeur aan zelf te sturen. Pedro antwoordde, dat hij de orders
zou overbrengen, maar bracht een zekere ontsteltenis teweeg door de vraag te stellen
of hij de zakken van het jacquet had geledigd.
De gezant stond even alleen in zijn kamer. Het had een haar gescheeld, of hij had
‘de brief aan de president’ in de jas van zijn jacquet laten zitten, je kon geen
revolutionair zijn als je geheugen je bij tussenpozen in de steek liet. Von Papen had
in de eerste wereldoorlog een aktentas met documenten in de elevated in New York
laten liggen, men had dit later op één lijn gesteld met het verlies van de slag aan de
Marne. Dat was een diplomaat geweest, bekend om zijn geslepenheid, maar ook om
zijn vergeetachtigheid. Gelukkig maar! De gezant keek om zich heen, als iemand
die een kamer verlaat die hij, naar menselijke berekening tenminste, nooit meer zal
betreden. Hij trok nog even de zojuist gestrikte das recht en spoedde zich de gang
door en de trap af.
In de hal wachtte hem een verrassend tafereel. Hij moest er onwillekeurig om
glimlachen. De gehele familie stond beneden in de gang opgesteld om afscheid van
hem te nemen. De jongste zoon riep: ‘dit is een uitvinding van Elvira.’ Dat was de
spichtige dochter, die er steeds op uit was hem een zonderlinge vraag te stellen of
hem een poets te bakken. Hij vond het ditmaal een bijzonder aardige vondst, al bleef
hij eerst nog even op zijn qui-vive. Het was het typische portret van een burgerlijke
familie, lichtelijk en décadence. Met zijn vrouw, dat moest gezegd worden, had hij
het bepaald getroffen. Het

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

252
was een brunette, eerder naar de lange kant. Zij was slank genoeg om spirituele
kwaliteiten te bezitten en in genoegzame mate opgevuld om aangenaam modelleerbaar
te zijn in het geslachtelijk verkeer, Met de kinderen was hij niet even schitterend
geslaagd. De oudste dochter van veertien en de jongste zoon van zeven vertoonden
duidelijk psychische afwijkingen. De drie middelsten, twee jongens en een meisje,
vertoonden uitgesproken normale trekken; de jongens zouden zonder twijfel in hun
beroep van ingenieur, advocaat of medicus, slagen; het meisje zou een moeder worden,
met rijk kroost begiftigd. Alles goed en wel beschouwd, moest alleen het jongste
zoontje tot de onverbeterlijken worden gerekend; met zijn ironisch-scheve ogenstand
en zijn ouwelijk neergetrokken mondhoeken vertoonde hij het duidelijke beeld van
de pathologische leugenaar, die te eniger tijd wegens een of ander meervoudig misdrijf
zou worden gevonnist. Laat je toch niets wijsmaken door de heren doctoren, de
pseudologia fantastica is en blijft ongeneeslijk! De oudste dochter was eerder
gecompliceerd dan gedegenereerd; zij zou zonder twijfel een crisis doormaken, met
de hoge koortsen van een of andere kinderziekte, en dan zou blijken aan welke kant
van de streep zij zou staan.
‘Dag Papa,’ riepen de kinderen, terwijl hij een vooreen een kus tot afscheid op het
voorhoofd drukte. Hij nam zijn vrouw bij de arm en liep met haar het huis uit.
‘Manuela, mijn geliefde. Manuela, mijn vriendin,’ zo sprak hij terwijl zij in de
richting van de garage liepen, ‘ik moet je iets toevertrouwen. Je moet niet schrikken.
Ik heb een brief aan de president geschreven...’
Zij bleven even staan. Zij trachtte hem recht in de ogen te kijken: ‘Aan de
president?’
‘Ja, ik had ook aan don Raul kunnen schrijven, natuurlijk. Maar dan had ik het net
zogoed kunnen nalaten.’
Zij liepen door zonder te spreken.
‘Ik geloof,’ zo hervatte zij het gesprek, ‘dat je de enige gezant bent die aan de
president heeft geschreven.’
‘Hoor 'ns, Manuela. Je bent er ook bij betrokken. Ik wil dat je de brief leest. Je
moet hem lezen. Met aandacht. Je moet mij
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zeggen wat je ervan denkt. Ik heb hem nog niet verstuurd. Het zal van jouw oordeel
afhangen of ik daartoe zal overgaan.’
Zij stonden bij de wagen; hij had het portier geopend om in te stappen. Manuela
had de ernst begrepen van het ogenblik. Zij knikte hem toe, moedig en tegelijk
bevreesd. Zij nam de brief van hem aan en drukte haar gezicht tegen het zijne. ‘Ik
zal hem met aandacht lezen.’
De wagen moest op weg naar de poort langs de voordeur rijden; het grint knerpte
onder de banden en de lange brunette kon hem zonder moeite bijhouden, zo langzaam
reed hij. Op het ogenblik dat hij gas meerderde, keek hij over het portier heen en
riep: ‘Jouw leven is er ook mee gemoeid, Manuela.’
Zij had het niet goed verstaan en wuifde lachend terug: ‘Zorg dat je niet te hard
rijdt.’
De Chrysler had maar een onderdeel van een minuut nodig om uit het gezichtsveld
te verdwijnen. De vrouw bleef even om zich heen kijken naar de bomen en takken
van Zorgvliet en trok zich weer in huis terug. De hal was inmiddels geheel verlaten.
Zij bleef er even staan en keek om zich heen, alsof het niet haar eigen huis was waar
zij zich bevond. Toen riep zij luide een vrouwennaam. Een van de deuren schoof
langzaam open en een oude vrouw stak het hoofd naar buiten; zij was zich blijkbaar
aan het kappen, de sluike grijze haren hingen in noodlijdende vlechten over haar
schouders.
‘U moet niet op mij wachten met eten. Ga maar uw gang met de kinderen, doña
Rosario. Ik heb nog geen honger. Ik heb mij waarschijnlijk te zeer aan de
versnaperingen op de thee tegoed gedaan.’
De oude vrouw vertrok geen spier op haar gezicht, maar gromde haast
onverstaanbaar: ‘Versnaperingen zijn uit den boze, ik heb het je zo vaak gezegd,
Manuela. Ze bederven de eetlust. Je zult het ook nooit leren.’
Manuela liep de trap op. De envelop met de brief aan de president zoals zij die
niet zonder enig ontzag had horen noemen, scheen als een zware last op haar
schouders te drukken; zij bewoog zich moeizaam naar haar kamer, alsof zij de
nadering van het noodlot voelde. In de slaapkamer stelde zij zich
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voor de spiegel op. Zij hief de rok en trok de gordel en jarretel recht. De figuur in
de spiegel leek een exhibitioniste, die door haar nauwkeurig in haar bewegingen
werd gevolgd. Zij zag in de spiegel ook de meubilering; de twee bedden met het
nachtkastje; de mahoniekasten, de moderne lamp en de haak waaraan een paarse en
een groene kamerjas hingen. Zij vroeg zich af of zij zich in een huisjas zou steken,
maar zag ervan af en legde zich neer op het bed, languit. Zij voelde zich loom worden,
op de rand van wellust, met een zweem van totale onverschilligheid voor de
vraagstukken van de moraal. De gedachte kwam bij haar op of haar landgenoten
eigenlijk niet gelijk hadden wanneer zij de opvatting huldigden, dat een vrouw alleen
voor drie dingen is geschapen: a de voortbrenging van kinderen; b de beoefening
van de seks en tenslotte c het frequente kerkbezoek. Zij trok het licht aan en begon
de brief te lezen, die haar man aan de verschrikkelijkste mens op deze wereld had
geschreven. Ja ja, zij wist wel degelijk wat ze zei, en wat ze dacht, mind you! De
allerverschrikkelijkste mens hier op de wereld. Een mens van wie zij duizenden
malen het portret had gezien, zonder te leren haar natuurlijke afkeer te kunnen
onderdrukken.
Het was een doordruk van een getypte brief zoals zij er zovele van haar man kende;
hij was getikt met een versleten portable, die vrij gebrekkig werkte, zodat
verschillende letters tweemaal waren getikt, wegens de onduidelijkheid van de eerste;
of over elkaar waren gevallen, doordat de wagen had geweigerd door te schuiven;
of doorliepen, doordat de inkttoevoer niet juist had gefunctioneerd. Er waren weinig
mensen die zo slordig konden tikken, uit pure trouw aan de versleten machine; ook
de spatie was niet steeds gelijk en vele zinsneden waren doorgestreept. De brief
luidde als volgt:
Aan de Heer President
van de Republiek x te ...
Het zij mij veroorloofd, mijnheer de President, alvorens tot de betreffende kwestie
te komen, U erop te wijzen, dat mij ook zelf de ongewoonheid van dit schrijven niet
ontgaat. Het is om
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te beginnen niet de gewoonte, dat een gezant zich rechtstreeks tot de president richt;
dit zou immers kunnen worden opgevat als een motie van wantrouwen jegens de
minister van buitenlandse zaken. De reden, die mij niettemin hiertoe genoopt heeft,
moet U zoeken in het feit, dat het mijn innige wens is dat mijn bedoelingen zonder
transformatie, al dan niet bewust teweeggebracht, en van welke aard ook, tot U
zouden doordringen. De minister van buitenlandse zaken is evenals ieder andere
functionaris een dienaar van het hoogste gezag, en als zodanig is hij geneigd zijn
opvattingen dusdanig te kleden, dat zij als een weerspiegeling kunnen worden
beschouwd van de opvattingen, die het hoogste gezag worden toegeschreven; zij
houden daarmede op het karakter van eigen opvattingen te bezitten; zij worden
onwillekeurig emanaties van de hoge persoon tot wie zij worden gericht. Ik meen
dan ook, dat mijn brief vooral in die zin als bijzonder ongewoon moet worden
aangemerkt, omdat de daarin gehuldigde opvattingen haar eigen karakter behouden
en niet hun eigenheid in de sfeer der emanaties verliezen. Ik hoop, dat U de
ongewoonheid, die ook naar mijn inzicht in het algemeen dient te worden veroordeeld,
in dit bijzondere geval zult willen verontschuldigen. Het ontgaat mij niet, dat dit
uiteraard zal afhangen van de mededelingen, die hier zullen worden gedaan.
Ik heb, mijnheer de President, in de loop van de jaren, dat ik U mocht dienen,
tientallen rapporten uitgebracht. Ik zou niet willen beweren, dat zij alle zo opgesteld
waren, dat de daarin vervatte verklaringen zich steeds door de algebraïsche kunstgreep
van het plus- en minusteken tot een nietszeggende neutraliteit lieten reduceren. Er
zijn ongetwijfeld rapporten onder geweest, die niet van belang ontbloot waren, maar
ook in die gevallen betroffen zij, zo niet uitsluitend, dan toch in de eerste plaats de
landen, waar ik mijn land heb vertegenwoordigd. Deze brief, mijnheer de President,
maakt hierop in tweeërlei opzicht een uitzondering; hij kan niet als een rapport worden
beschouwd, het gaat hier eerder om een waarschuwing; en ten tweede; het betreft
niet een belangstelling voor het buitenland, maar een bekommernis om het eigen
land. Ik mag er
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tenslotte op wijzen, dat deze waarschuwing voor velen niet anders betekent dan een
gemeenplaats, die door tallozen voor mij werd uitgesproken, en desalniettemin is zij
een oorspronkelijkheid en wel omdat zij ditmaal niet heimelijk wordt voortgefluisterd,
maar integendeel met de vereiste eerbied, maar nochtans zonder schroom juist aan
de hoogste autoriteit ter beoordeling wordt voorgelegd.
Het is U bekend, mijnheer de President, dat wij Latijn-Amerikanen vele
eigenschappen gemeen hebben, die anderen althans niet in dezelfde mate bezitten.
Zij worden deels toegeschreven aan het bijzondere klimaat waarin wij leven, men
weidt bij voorkeur uit over de verticale uitgestrektheid, van noord- tot zuidpool, van
onze bergketens; of zij worden geweten aan onze etnische oorsprong uit de kruising
van twee volken, het Spaanse en het Indiaanse, die zich onderscheiden door een
taaiheid die in vele gevallen aan halsstarrigheid grenst; of ook houdt men er rekening
mede, dat onze staten zijn voortgekomen uit revoluties, waarvan de nawerking nog
steeds niet als afgesloten kan worden beschouwd.
Het zij, zoals het is, ik zal de oorzaken buiten beschouwing laten. Ik wil hier
volstaan met erop te wijzen, dat het democratisch compromis nog steeds niet een
staatkundige vorm heeft gevonden in de werkelijkheid. Wij behoren zeer typisch tot
de innerlijk verscheurde volkeren. De diepste gevoelens van onze beste zonen
slingeren tussen een nationalisme, dat tot chauvinisme voert, en een internationalisme,
dat op den duur een school van ontwortelden (les déracinés, zeggen de Fransen) in
het leven roept. Het evenwicht is uitgebleven.
Ik heb, mijnheer de President, niet nagelaten in de voorafgaande alinea te wijzen
op de kritiek, die op het internationalisme kan worden geleverd, maar het is niet
hiertegen, dat ik mijn waarschuwing wens kenbaar te maken. Zij betreft het
nationalisme, en wel om de eenvoudige reden, dat het deze tendentie is die op het
ogenblik dat ik deze regels schrijf, opgeld doet in de intellectuele en politieke kringen
van ons land.
Mijnheer de President, voor een goed verstaander is een half woord voldoende,
pleegt men te zeggen. Ik weet, dat U
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tot de beste verstaanders behoort, die deze eeuw in ons land heeft voortgebracht. Ik
meen dan ook, dat ik geen ‘sweeping statements’ van node heb om te waarschuwen,
maar met het bovenstaande mag volstaan.
Ik bid de Almachtige, dat U deze woorden, die ik op zo ongewone wijze tot U heb
gericht, niet zult willen opvatten als een kritiek op Uw beleid, maar als een poging
om U mijn eerbiedige en nederige diensten aan te bieden bij Uw zware presidentiële
taak. Dat de Almachtige U ook verder de kracht en wijsheid moge schenken, die
benodigd zijn om ons land naar een voorspoedige en gezegende toekomst te leiden-De
gezant.
De vrouw las enkele passages nog nauwkeurig over en liet toen de brief uit haar
handen vallen. Een huivering, die zij nauwelijks wist te bedwingen, voer door haar
leden. Zij wist, dat zij onderweg waren de bestaanszekerheid te verliezen.
Verschrikking maakte zich van haar meester bij de gedachte aan confiscatie en
bedelstaf. Als deze brief werd verzonden, zou haar man worden teruggeroepen, dat
stond onherroepelijk vast! In een van de vele steden in de hoge bergen van
Latijns-Amerika zou het spel van kat en muis beginnen, totdat Jorge Juan het leven
erbij ingeboet zou hebben. En wat gebeuren zou, als hij de brief niet zou versturen,
was honderdmaal erger; hij zou door wroeging worden gekweld, dat hij had nagelaten
te doen wat hem door eer en geweten was voorgeschreven. Het gevoel van
radeloosheid, zo goed bekend in diplomatieke kringen, maakte zich van haar meester;
zij werd geconfronteerd met een dilemma, dat zich niet voor oplossing leende. Zij
verhief zich van het bed en liep de kamer op en neer, ten prooi aan gevoelens even
heftig als tegenstrijdig. Zij was tegelijk bevangen door vrees en vervuld van
blijdschap. Vrees voor wat haarzelf en haar gezin te wachten stond; verhalen van
verminkingen en vernederingen in concentratiekampen, naar lichaam en ziel, stonden
haar voor de geest. Desondanks overheerste het verlangen naar bevrijding uit de staat
van geestelijke slaafsheid waarin zij door de werkkring
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van haar man waren terechtgekomen. Zij zette zich neer op de kruk bij de toilettafel,
het gezicht naar buiten gekeerd, waar de lente in de takken begon te ontbotten. Zij
kruiste de armen voor de borst, tegelijk om zich te verweren tegen de koude van de
vrees en om te vermijden, dat de hoop met haar warmte teloor zou gaan.
De auto van de gezant van de republiek x stopte voor een huis in de Van
Ouwenlaan. De donkere vrouw, die openmaakte, was reeds enigszins op leeftijd en
had het vriendelijk uiterlijk van de dienstmaagd die het aanzien van haar meester
ook in haar eigen boezem voelt gereflecteerd. Hij vroeg de internuntius te spreken.
Zij hoefde niet te antwoorden, want boven aan de trap verscheen de kleine gestalte
van de pauselijke diplomaat, die blijkbaar door de stem van de ander uit zijn
werkkamer was gelokt. Hij nodigde de gezant boven te komen, in een vrij volle
kamer, met een zitje bij de haard en, terzijde, een tweetal bureaus vol paperassen,
en mahoniekasten met gesloten deuren. Het religieuze element werd slechts
vertegenwoordigd door het porseleinen beeld van een Italiaanse bambino, in
voddekleren, die iemand, waarschijnlijk was het de baarlijke duivel, een kruis
voorhield ter apaisering der onmatige hartstochten; het beeld maakte eerder een
koddige dan een vrome indruk. De spiegel boven de haardmantel helde vrij sterk
naar voren, zodat de mannen er elkaar ook tersluiks konden observeren. De
internuntius was een kleine tengere man, in het zwart van de wereldgeestelijke, met
een paarse bef, een kostuum. geschikt evenzeer om tot de ernst des geloofs te manen
als tot renaissancistische vrolijkheid te prikkelen. De voeten, in nauwsluitende
schoenen gestoken, leken eerder lange gedisproportioneerde handen. De rustige
gaafheid van het gezicht werd bij tijden door een uitdrukking van plotselinge
gekweldheid verstoord; het viel dan in een reeks craquelures uiteen, Het was niet uit
te maken of deze pijnlijkheid, die zich onweerstaanbaar aan hem opdrong en alle
plezierigheid uit zijn geest verdrong, aan een of andere ziekte danwel aan meer of
minder fatale levenservaringen moest worden geweten. De internuntius stelde voor
om te drinken,
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maar de gezant weerde af. Wel stak hij een sigaret op en blies de rook in een diepe
ademtocht uit.
‘Waaraan heb ik uw bezoek te danken?’ vroeg tenslotte de internuntius om het
gesprek in te leiden.
‘Ik zal u een vreemde vraag stellen,’ waarschuwde de gezant.
‘Ik heb heel wat vreemde vragen in mijn leven gehoord,’ antwoordde de kleine
grijsaard.
‘Een bijzonder vreemde vraag.’
‘Gaat uw gang,’ stelde de internuntius gerust.
‘Welnu dan,’ vroeg de gezant niet zonder een zekere nadrukkelijkheid, ‘gelooft u
dat God bestaat?’
Beiden schoten zij in de lach. De gezant gaf te kennen, dat hij toch graag een
slappe whisky-soda zou aannemen.
‘Mag ik u dan ook een vraag stellen,’ antwoordde de ander, terwijl hij voorzichtig
inschonk uit de karaf.
‘Ik had niet anders verwacht...’
‘Heeft uw vraag een praktische aanleiding of is zij zuiver theoretisch bedoeld?’
‘U begrijpt, dat zij een uitgesproken praktische aanleiding heeft.’
‘Ook ik had geen ander antwoord verwacht,’ stelde de internuntius vast.
‘U weet, monseigneur,’ zo vervolgde de gezant op vertrouwelijke toon, ‘u weet...
het moet u bekend zijn, dat wij allen op zijn tijd onze medewerking aan een politieke
samenzwering verlenen.’
‘Dat hangt zo met uw functie samen,’ merkte de internuntius op, maar dadelijk
daarop vertoonde zijn gezicht het veld van craquelures.
‘Ik heb niet beweerd, monseigneur, u moet mij wel verstaan, dat ik aan een
samenzwering zou deelnemen. Neen, zo is het niet. Het is iets geheel anders. Ik zou
het zo kunnen uitdrukken. Om de zoveel jaren ontwikkelt zich een sfeer van
samenzwering. Hoe en waardoor zij ontstaat, men zou het moeilijk kunnen zeggen,
maar wij, Latijnse diplomaten, bezitten daar een bijzondere gevoeligheid voor. Wij
herkennen het aan de houding van de ambtgenoten, maar ook aan die van het per-
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soneel. De secretarissen en chauffeurs zijn daar bijzonder gevoelig voor.’
‘Zij hebben de gelegenheid heel wat af te luisteren.’
‘Deze sfeer is bijzonder verleidelijk. Merkwaardig, er is niets zo verleidelijk a!s
deze sfeer van de samenzwering.’
De grijsaard keek ernstig voor zich uit en stelde de vraag, die in de toon van een
mijmering werd voorgedragen: ‘En in verband met de periodiek in de Latijnse landen
voorkomende samenzweringen zou u willen weten of God bestaat.’
‘Ik zou het liever zo onder woorden willen brengen. In verband met de periodiek
in de Latijnse landen voorkomende samenzweringen zou ik willen weten of er
algemene regels of vaste maatstaven bestaan waaraan de mens zich bij zijn
gedragingen moet houden.’
‘Neen, neen,’ drong de internuntius aan, ‘u is nog niet uitgesproken. Verklaart u
nader.’
‘Ik bedoel of mijn daden, die zo verschrikkelijke consequenties kunnen hebben,
in laatste instantie als willekeurig moeten worden beschouwd.’
‘Met andere woorden, u bedoelt, mijn dierbare vriend, of een mens ooit anders
dan opportunistisch zou kunnen of mogen handelen.’
‘Ja, opportunistisch, ook ten opzichte van de hoogste beginselen of voor wat hij
als zodanig houdt.’
De kleine grijsaard verschoof op zijn stoel alsof hij gedwongen was een zere plek
te ontzien.
‘Ja,’ herhaalde de gezant, ‘ook ten opzichte van de hoogste beginselen.’
‘Welnu,’ de grijsaard sprak de woorden heel langzaam uit, ‘ik kan u zonder aarzelen
verzekeren, dat God inderdaad bestaat. Hij beantwoordt niet altijd aan dezelfde
omschrijving, maar dat Hij bestaat, daaraan bestaat geen twijfel.’
‘Ik vrees, dat u mijn vraag ontwijkt.’
‘God bestaat evenzeer voor Thomas Aquino als voor René Descartes en Immanuel
Kant. Maar zij zouden, hoe wijsgerig geschoold ook alle drie, elkaar ternauwernood
hebben verstaan.’ De internuntius was al sprekende opgestaan en liep nu
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op en neer door de kamer. Hij maakte enkele kleine bewegingen met zijn handen,
haast te heftig voor een man van zijn leeftijd en rang. ‘Dat zou ook te veel gevergd
zijn, mijn dierbare señor ministro, dat iedereen dezelfde godsopvattingen zou
huldigen.’
Ook de gezant was opgestaan; hij stelde zich voor het raam op en keek naar buiten
alsof hij een poging deed om de wonderen van de natuur te bespieden, twijgen,
knopjes, spreeuwen en merels. Het was helder weer, maar met een lichte
ondoorzichtigheid, die reeds de eerste droppels van de regen aankondigde. Hij praatte,
terwijl hij voor zich uit bleef gluren langs de rand van het gordijn.
‘Ik had u een verzoek willen doen, monseigneur.’
‘En daar gaat het eerder om dan om de bewijzen van het Godsbestaan.’
‘Ik weet niet of mijn verzoek met mijn vraag iets uitstaande heeft.’
‘Nee, gaat u gerust door. Ik ben tot uw dienst, mijn waarde confrater.’
‘Ik heb enige juwelen bij mij. Ik had u willen verzoeken ze aan mijn vrouw te
willen overhandigen, indien het onverhoopt niet goed met mij zou aflopen.’
‘U bedoelt dat ik ze te gelde zal maken, indien uw familie in nood zou komen te
verkeren.’
‘Zo is het,’ antwoordde de gezant en hij herhaalde: ‘Zo is het, ze te gelde maken
in geval van nood.’
De internuntius strekte zijn hand uit en nam de juwelen aan, die hij in zijn broekzak
stak met de achteloosheid waarmee men een bos sleutels wegbergt.
De gezant zei: ‘Ik dank u, monseigneur,’ waarop de intermuntius erop wees, dat
hij niet hem, maar God moest danken, ‘die blijkbaar wel bestaat,’ voegde hij er
terloops aan toe.
Zij lachten weer beiden. De kleine monseigneur geleidde de ander de trap af naar
de deur. Zij namen afscheid met de vormelijkheid die onder personen van dit soort
pleegt in acht genomen te worden. De gezant trok zijn jaskraag op, terwijl hij zich
naar zijn auto spoedde. De regendroppels spat-
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ten uiteen op het glas van de ruiten. De Chrysler sloot zich weldra aan in de file van
wagens die, met heen en weer geveeg van ruitenwissers, in de richting van Wassenaar
voortschoven. Bij het viaduct boog hij naar links om. De Chrysler was de enige
wagen, die deze richting was ingeslagen en thans langs de regenachtige weilanden
reed. Een kort ogenblik had de gezant er spijt van, dat hij het besluit had genomen
vannacht buitenshuis door te brengen. Het gevoel van eenzaamheid, dat voor zijn
aandacht achter het stuur was geweken, keerde in versterkte mate terug, maar luwde
weer toen hij in de beschermende schaduwen van het Wassenaarse beukenwoud was
doorgedrongen. Door de twee verweerde pilaren van de poort reed hij het terrein op
van het Hotel Kasteel Oud-Wassenaar. Hij aarzelde niet waar hij zou parkeren, ook
in dit geval had hij een voorkeur voor de hoge beuken terzijde van het hotel.
In de hal werd hij dadelijk opgevangen door de maître de réception. ‘Excellentie,
zojuist is kamer 72 vrijgekomen. Zal ik die voor u reserveren?’
‘Ik had het niet beter kunnen treffen.’
Hij gaf de sleutels van zijn auto aan de chasseur met het verzoek zijn nightbag
boven te willen brengen.
Hij stond in de kamer, waar hij deze nacht van inkeer en bezinning zou doorbrengen
en keek om zich heen: een prettige ruimte met twee bedden met een spiegelkast en,
bij een van de twee ramen, een notehouten schrijfbureau. Aan zijn rechterhand stond
de deur naar de badkamer half open, zodat hij er de tegelvloer en ingebouwde kuip
kon zien. Het was dezelfde kamer waar hij zich zo vaak had teruggetrokken als hij
zich om een of andere reden meende te moeten isoleren. Hij hield van het beukenwoud
en van dit hotel, dat in zijn ruimten veel had overgenomen van de schaduwen van
het woud. Hij had het getroffen, dat hij dezelfde kamer had gekregen, maar ook weer
niet: er hing vanavond iets onrustigs in de atmosfeer, hij had het bemerkt bij zijn
wandeling door de hal en langs de bar naar de linkervleugel; er was, daar viel niet
aan te twijfelen, een nachtfeest op komst. Wie weet of hij tenslotte toch
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niet op een bespreking terecht zou komen, zoals hij zijn vrouw had voorgelogen. Hij
zette zich op de rand van het bed en bekeek zichzelf in de spiegel. Een typisch ernstig
gezicht met trouwhartige gitzwarte ogen. Hij nam de hoorn van de telefoon en bestelde
een fles cognac, het Spaanse merk Ayala, niet makkelijk buiten Spanje verkrijgbaar.
De chasseur met de nightbag en de waiter met de cognac verschenen ongeveer
tegelijkertijd. Zijn rust kwam terug nadat hij zich met twee glazen cognac beschermd
had tegen de opkomende kilheid van de avond. Hij nam weer de hoorn van de haak
en vroeg naar zijn nummer in Den Haag. Weldra hoorde hij zijn vrouw aan de andere
zijde.
‘Manuela, ik ben het.’
‘Dat hoor ik, Jorge Juan.’
‘Dat van el principe Bernardo was een leugen, dat begrijp je natuurlijk.’
‘Dat had Elvira ook al opgemerkt.’
‘Ik moet mij hier afzonderen voor de brief.’
‘Dat begrijp ik wel.’
‘Je bent altijd zo lief geweest.’
‘Ik zal altijd bij je zijn.’
Hij had de hoorn weer neergelegd. De liefdewoorden van zijn vrouw, vermengd
met de nawerking van de opiumdrank die middag en de hitte van de pas ingenomen
cognac, bleken een bijzonder inspirerend vermogen te bezitten. Hij zat aan het
notehouten bureau, met uitzicht op de invallende avond, zwarte boomsilhouetten in
een grijsblauwe ruimte; zijn pen zette zich in beweging, in een schrift met kleine
letters en woorden vol afkortingen. Hij wist het, de eerste brief zou hij nooit
verzenden, die was te droog uitgevallen. Hij zou een andere brief produceren, hij
zou er zijn hart en ziel in bloot leggen. De brief luidde aldus:
Aan de Heer President
van de republiek x te ...
Het ligt in mijn voornemen in deze brief een uitvoerig, naar ik hoop, zo nauwkeurig
mogelijk verslag te doen van mijn le-
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vensloop, voor zover deze althans betrekking heeft op de politieke verhoudingen in
ons land. Ik moge voorop stellen, dat het geenszins in mijn bedoeling ligt hiermede
verontschuldigingen aan te voeren voor de gevolgtrekkingen, die uiteraard tussen de
regels door zullen schemeren alvorens zij tot slot in meer of minder stellige
verklaringen mijnerzijds zullen zijn vastgelegd. Dit verslag heeft geen andere
bedoeling dan de onherroepelijkheid dezer verklaringen te onderstrepen; haar waarde
in objectieve zin wordt in het midden gelaten; gesteld wordt slechts, dat de pijnlijke
noodlottigheid ervan niet in twijfel kan worden getrokken. Ik hoop, dat U de
vriendelijkheid zult willen hebben mij te verschonen, voor zover ik in een enkel
woord of in een enkele zinsnede of alinea, de ambtelijke stijl uit het oog zou verliezen,
die ook naar mijn inzicht door de ondergeschikte tegenover zijn chef, en met name
door de hoge functionaris tegenover de hoogste functionaris te allen tijde, althans
zoveel als mogelijk, dient in acht te worden genomen. Er zal veel meer zijn dat U
zult moeten verontschuldigen, maar U zult er des te eerder toe bereid zijn als U tevens
bedenkt, dat ik deze brief nooit zou hebben geschreven, wanneer ik tot Uw
onherroepelijke tegenstanders zou hebben behoord. Ik zou, ware ik een verklaarde
tegenstander geweest, nooit een brief hebben geschreven die, het zal U niet ontgaan,
behalve mijzelf ook mijn persoonlijke vrienden zou compromitteren en, zonder
overdrijving gesproken, in ernstig levensgevaar zou brengen.
Ik heb mij voorgenomen, zonder vooroordelen, maar ook vrij van haat- of
wrokgevoelens, mijn levensloop voor U op schrift te stellen. Ik heb er vijftig jaar
over moeten doen aleer ik de waarde en betekenis van zulk een eenvoudige daad kon
inzien. Ik heb jarenlang heel wat dramatische voorstellingen gehad van de stad waar
ik geboren ben (de stad L..., die, zoals U weet, met de aardbeving van 1936 op
aanmerkelijke wijze van aanzien is veranderd); van mijn familie en, vooral mijn
vader, die op het beslissende moment een beslissende invloed op mijn leven heeft
uitgeoefend; van mijn vrienden en vriendinnen en vooral Eva Mac Laglan, geboren
Echagaray. Ik heb
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nu begrepen, dat zij allen in wezen weinig dramatisch waren en nog minder
romantisch; dat zij niet anders waren dan gewone verschijnselen, de allergewoonste
verschijnselen uit het Latijnse leven.
Ik begin met de stad. Het was, zo U mij de beeldspraak wilt verontschuldigen, een
stad der schaduwen. De driften werden er niet zelden heftig, maar toch zelden anders
dan heimelijk uitgeleefd. De stad L... lag tussen de bergen; het gebeurde maar enkele
uren per dag, dat wij rechtstreeks door de zon werden beschenen. De belichting van
onze stad was die van het uur wanneer de zon juist boven de horizon staat. De nacht
is niet geheel geweken, er heerst een zekere duisternis, maar het is een duisternis
doorzeefd van licht; beter dan van licht zou men kunnen spreken van een gloed.
Wanneer ik vermoeid ben (vaak heb ik dan cognac gedronken en wel het geliefde
merk Ayala), sluit ik mijn ogen, ik steun mijn hoofd in mijn handen en ik zie de stad
weer in alle bijzonderheden verschijnen, dat wil zeggen de bijzonderheden die met
mijn persoonlijk leven verbonden zijn.
Zij was gebouwd in een dal in de hoogte van de bergketens, zoals de Spanjaarden
dat zo vaak verkozen. In het oosten lag zij het laagst, naar het westen kropen haar
huizen tegen de heuvelrijen op. Ik zie daarom ook (en naar alle waarschijnlijkheid
zal het ook wel zo zijn geweest) het hogere gedeelte (het heette nog zoals U wel weet
Nueva Vascuna) meestal in een sterkere verlichting dan de rest van de stad. Daar
werden reeds in mijn jonge jaren de moderne villa-huizen opgetrokken, naar
Amerikaans model, eigendommen van de gelukkigen, die het voorrecht hadden
voordeel te trekken uit de welvaart tengevolge van de ontdekking van het mineraal,
dat wij uit neiging to tabu niet bij name noemden maar eenvoudig als de grondstof
(raw material) aanduidden. Dan volgde, om ons weer naar het oosten te bewegen,
een vrijwel onbebouwd gedeelte van kleine dalen en heuvels waar een groot gedeelte
van onze jeugd hun eerste liefdesspelen tussen de struikgewassen heeft beleefd. Nog
verder naar het oosten volgde de binnenstad, het Spaanse dambord, met het plein
versierd met een
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beeld van de Bevrijder en daaromheen de bestuursgebouwen van onze provincie.
Het meest oostelijk gedeelte was nog het meest van zonlicht gespeend; het was het
donkerst, door de afwezigheid van zon, maar ook door de Spaanse bouwwijze met
nauwe straten en gesloten blinden met rejas. Boven het middendeel van onze stad,
ik bedoel het gedeelte met plein en bestuursgebouwen, leek het of altijd een strijd
werd gevoerd tussen licht en duisternis. Het was er of een vlam gloeide, die ieder
ogenblik dreigde te blussen.
Ik geloof niet, dat ik als kind mij bijzonder tot de politiek voelde aangetrokken.
Het kind leeft in afzijdigheid van de maatschappij. Het leeft in een afwisseling van
woestijn, waar het leven dreigt stil te staan, waarschijnlijk een egelverhouding tot
de wereld, en oase, waar hij zich in de verrukkingen van zijn fantasieën en
wensdromen verliest. Uit dit kindleven werd ik telkens wakker geroepen door de
ontzettende geluiden en bewegingen van mijn vader. In het begin maakten zij op mij
alleen maar de indruk van een natuurverschijnsel. Ik was al op de middelbare school,
toen het tot mij doordrong dat deze bewegingen en woorden onderdeel uitmaakten
van politieke redevoeringen, die hij in de heimelijkheid van de vier muren van de
patio hield voor de leden van zijn familie en personeel. Ik was al bijna aan mijn
baccalauréat toe, toen ik met aandacht zijn beweringen begon te volgen. Het waren
bepaald boute beweringen. Hij was tandarts, het was pas als de patiënten verdwenen
waren, dat hij zijn peroraties begon. Hij had zich geen tijd gegund om de witte jas
uit te trekken, die nog half openhing. De smalle man met de grijzende haren en de
trouwhartige gitzwarte ogen peroreerde alsof zijn leven daarvan afhing. In de Latijnse
landen, daar kwam het op neer, leefden wij in de meest desolate toestand. Er bestond
geen goede trouw, noch bij de mensen noch bij de volkeren. De constituties waren
maar verhandelingen, de verkiezingen veldslagen, de vrijheid anarchie en het leven
een kwelling. Wij moesten allen voorbereid zijn op een nieuwe Bevrijder, waar de
eerste zijn werk slechts ten halve had volbracht. Ik heb pas later geweten, dat hij
voor een deel niet anders deed dan uit
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het werk van Bolivar citeren. Maar het belangrijke van zijn redevoeringen was niet
de inhoud zelf, was, zou ik haast zeggen, niet mijn vader zelf. Het belangrijke was
zijn auditorium; de leden van familie en personeel, die naar hem luisterden. Ik zie
nog de twinkeling in hun ogen, een twinkeling van ironie en hoop.
Mijn werkelijke kennismaking met de politiek had plaats door Eva Mac Laglan,
toen nog Eva Echagaray. Dit gebeurde in het laatste jaar van mijn studie in de beide
rechten, zoals onze opleiding als advocaat, als een herinnering aan de oude Europese
universiteiten, nog altijd wordt genoemd. In het algemeen wordt aangenomen, dat
de studentenwereld in twee groepen uiteenvalt: een wereld die op behoudzucht drijft
en een wereld die door de zucht tot verandering wordt voortgedreven. Tot op zekere
hoogte was ook dat bij ons het geval, wij spraken van de conservatieven en de
liberalen. Wij leefden min of meer gescheiden; dat was zo in de collegezalen en de
nachtgelegenheden, dat was zo op de tennisbaan en de banken van de corrida. Deze
scheiding ging zelfs door tot in de libertinage; de conservatieven pleegden hun ontucht
als een vorm van zonde, die in aanmerking komt voor de biechtstoel, de liberalen
als een uitdaging die van de daken moet worden verkondigd. Deze groepen vonden
elkaar in een diepe eensgezindheid in hun opvattingen van de staathuishoudkunde.
Zij omhelsden beiden de ijzeren loonwet. Zij meenden beiden, dat zij als de
toekomstige elite waren uitverkoren om topposities in de maatschappij te bekleden
en daarbij door een proletariaat met een minimumloon moesten worden gevoed en
in stand gehouden. Aan deze top zou men zich vermaken met aardigheden en
kwinkslagen, die eensdeels aan de pauselijke encycliek, anderdeels aan de
voltairiaanse geest moesten worden ontleend. Het is Eva Echagaray, die voor het
eerst twijfel bij mij deed rijzen over de eeuwig geldende wetten van de liberale
economie, die aan de conservatieve en liberale opvattingen ten grondslag lagen. Het
was een merkwaardige jonge vrouw. Ik was niet in liefde maar in betovering
bevangen. Zij valt moeilijk te definiëren. Zij was eerder slank dan lang, hoe-
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wel zij niet onder de kleine vrouwen kon worden gerekend. Zij was een blondine,
maar had daarbij, in plaats van het noordelijk type, een profiel dat aan enig semitisch
ras uit het Nabije Oosten herinnerde. Zij had blond krullend haar, dat met enige
moeite ook sluik had kunnen worden getrokken, maar zij had geen neiging à la Greta
Garbo, laat staan à la Audrey Hepburn (die trouwens toen nog niet was geconcipieerd).
Zij was twee jaren jonger dan ik en maakte de indruk van een jonge vrouw, die zich
pas laat had ontpopt, en zo kwam het dat ik haar pas zo laat ontdekte. Ik overdrijf
niet als ik zeg, dat ik gedurende twee jaren aan haar lippen heb gehangen. Ik droomde
van haar als van een Jeanne d'Arc, ik meende dat zij iets tot stand zou brengen
waarnaar wij allen smachtten, maar niemand van ons nog had durven hopen.
Zij drukte haar verlangen niet uit in profetieën, maar in een even schematische,
als zakelijke voorstelling; zij betrof de ontwikkeling van de Zuidamerikaanse wereld.
Het was een eenvoudige voorstelling, waaraan ik geen ogenblik twijfelde en waaraan
ik nu nog, zo zij mij althans na zovele jaren enige onbelangrijke retouches zou willen
veroorloven, ook nu niet zou durven twijfelen. Het was al heel eenvoudig. De
bevrijding van Bolivar was onvoltooid gebleven. Men kon eigenlijk niet eens van
onvoltooid spreken, het was alleen maar het begin van een revolutie geweest. Hij
had de Amerikaanse kolonie van Spanje losgerukt, maar in de maatschappelijke
verhoudingen had hij geen verandering gebracht. Wat betekent nationale bevrijding
zonder de zelfstandigheid van de mensen die deel uitmaken van de gemeenschap?
Men moest maar om zich heen zien. In schijn bestonden er twee partijen, de
conservatieve en de liberale. Zij wisselden elkaar af, met vuurwerk en het daarbij
behorend geknal, in vele gevallen ook met nodeloos bloedvergieten. Zij kondigden
wetten af, die nu eens canoniek dan weer maçonniek uitvielen. Zij lieten emigranten
toe, die nu eens uit Italië dan weer uit Portugal afkomstig waren. Maar in
werkelijkheid veranderde er niets. De verhouding van de mensen bleef eender; zij
berustte op de ijzeren loonwet. De emigranten, onverschillig of zij uit Italië of
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Portugal kwamen, zij bevestigden het levenspeil van de arbeiders. Op de top van de
wereld filosofeerde men over de gewoonte van profiteurs over de eeuwigheid, van
de economie evengoed als van de theologie, te filosoferen. In verschillende van de
omringende republieken was hier reeds een einde aan gekomen. De hoogleraren, al
naar hun pauselijke of voltairiaanse neigingen, maakten zich druk en toch was dit
niet anders dan natuurlijk. De Indianen wilden niet langer het slavenwerk verrichten,
zij wilden zelf op de terrastuinen in weelde baden. Wij moesten deze Indianen in
hun strijd bijstaan, het was een onvermijdelijke strijd, maar wij moesten evenzeer
beseffen, dat deze Indianen op hun beurt niet anders waren dan de slachtoffers van
hun hoofdman, hun leader, hun caudillo. Die gebruikte de terrastuinen niet om in
weelde te baden, maar om zijn wraakzucht bot te vieren. Slachtoffers gevraagd, het
kostte niet veel moeite om deze verschrikkelijke woorden van zijn voorhoofd af te
lezen. Er zouden ontzettend veel slachtoffers vallen, alvorens het stadium van het
bloedig nationalisme zou zijn overwonnen. Maar ook het nationalisme zou worden
overwonnen, juist door zijn wreedheid en bloedigheid zou het weerstanden oproepen,
waardoor het zijn vernietiging tegemoet zou gaan. Men zag het trouwens reeds
gebeuren in enkele van de omringende republieken. De tegenstanders van het
nationalisme noemden zich democraten, zij waren er niet minder nationalistisch om.
Maar zij beleden een andere vorm van nationalisme, het nationalisme dat niet op
vijandigheid maar op kameraadschappelijkheid was gebouwd en dat men ter
vermijding van misverstand, inderdaad beter deed, met het woord ‘democratie’ aan
te duiden. Het ging er overigens niet om over een naam te strijden, zij kon makkelijk
voor een betere worden prijsgegeven. What is in a name?
Ik zal nooit de vrouw vergeten, die mij deze onthullingen heeft gedaan. Het waren
doodeenvoudige maar daarom niet minder belangrijke waarheden. Zij hebben een
grote rol in mijn leven gespeeld, zowel in mijn bewustzijn als in de ondergrondse
stromingen van mijn bestaan.
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Wij hebben onze gesprekken in de meest uiteenlopende omgevingen gevoerd. Het
gebeurde op het grasveld terzijde van de tennisbanen, maar ook in de bars, toen nog
een gewaagde onderneming voor jonge vrouwen; het gebeurde vooral op de rand
van het bassin op de binnenplaats van de universiteit. Ik zou Eva niet meer vergeten.
Zij kon zo in vuur geraken, dat ik de omgeving vergat; ik overdrijf nauwelijks, als
ik zeg, dat ik de glans van een aureool om haar hoofd zag verschijnen. Het was het
beeld uit mijn dromen, dat ik gemakshalve Jeanne d'Arc noemde. Soms bemerkte ik
in haar ogen die twinkeling van ironie, die mij zo vertederde als zij in een lach schoot
en zich de opmerking liet ontvallen: ‘Jorge Juan, als ik je zo aanzie zou ik haast
geloven, dat je mij gelooft.’
De betovering duurde niet langer dan twee jaar. Zij werd al spoedig door een
andere betovering vervangen, de betovering van de grondstof. Wij leefden in het
decennium na de eerste wereldoorlog. De Amerikaanse markt beleefde een weergaloze
welvaart. De republiek x bloeide op voor het eerst. In werkelijkheid, mijnheer de
President, waren wij niet veel meer dan een kolonie, ondanks de vele parades met
generaals in gala-uniform en vaandels van divisies met onuitsprekelijke namen, ter
gelegenheid van de herdenking van de onafhankelijkheid van de republiek of de
voortreffelijkheid van ons Ras. Laten wij ons geen illusie maken, wij beantwoordden
nauwkeurig aan de formule van een kolonie: wij leverden de grondstof en wij leverden
de exportmarkt. Er waren twee groepen, die in de eerste plaats hier wel bij voeren:
de elite, die over de terreinen beschikte waar de grondstof werd gewonnen, en de
bemiddelaars, die deze terreinen aan de buitenlandse exploitanten verkochten. De
bemiddelaars manipuleerden ook nog met andere terreinen, terreinen waar men
hoopte de grondstof in de toekomst te zullen ontdekken en in het algemeen met
gronden, want de steden breidden zich uit. Ook de stad L... breidde zich uit; het meest
naar het westen, zoals U wel weet. De zon beweegt zich van het oosten naar het
westen, zo ook de rijkdom, peroreerde mijn vader en hij liet dan niet na een ironische
blik op mij te werpen. Ik had immers de beto-

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

271
vering van la Echagaray verwisseld voor de betovering van de grondstof. Ik had mij
als juridisch adviseur aangesloten bij een bureau, dat met meer of minder eerlijke
manipulaties aandelen kocht en verkocht. Wij maakten studie van de ‘eeuwige’
wetten van vraag en aanbod. Ik vermoed, dat ik al spoedig tot de elite zou hebben
behoord als onze maatschappij niet in haar tweede fase was getreden, als wij niet op
zekere dag waren verrast door het bericht, dat de Indianen in de steppen in opstand
waren gekomen en onder aanvoering van een man, die gedurende zovele jaren ons
land zou regeren, naar het noorden oprukten.
Op het beslissende moment van mijn leven, ik heb het al gezegd, heeft mijn vader
op een wijze ingegrepen, die merkwaardig in overeenstemming was met zijn natuur.
Ik had mij reeds geheel vertrouwd gemaakt met de gedachte, dat de Indianen zouden
komen. Voor mij bevatte dat weinig nieuws, Eva Echagaray had het nauwkeurig
voorspeld. Het was bovendien mijn mening, dat ook de Indianen spoedig aan de
wetten van de economie zouden gehoorzamen. Plus ça change, zo kakelde ik de
Fransen na, plus c'est la même chose. Mijn vader hield er een andere mening op na,
hij vreesde dat de Indianen ontzagwekkende bloedbaden zouden aanrichten. ‘De
Bartholomeusnacht’ van de Fransen en de ‘guerra ala muerte’ van de Venezolanen
zou daar kinderwerk bij zijn.
‘Kinderwerk, mijn jongen,’ had hij dagenlang mij in de oren gefluisterd, zonder
een enkele bloedspat op zijn witte jas. Op een nacht werd ik door hem gewekt.
‘Zeg niets, streef vooral niet tegen,’ zo fluisterde hij, ‘de bus staat voor de deur.
Je moet vluchten. De Indianen komen.’
Ik wist niet, wat ik hoorde: ‘Maar vader, laat de Indianen rustig binnenstappen.’
‘Neen, Jorge Juan. Je kent ze niet. Ze zullen een bloedbad aanrichten onder de
intellectuelen.’
‘Ik ben geen intellectueel, ik ben een advocaat.’
‘Ze weten het bij de eerste oogopslag. Ach, Jorge Juan, zij herkennen dadelijk de
trouwhartige oogopslag van de intel-
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lectueel. Zij weten het zonder veel moeite. Zij zullen korte metten met je maken.’
De angst maakte zich van mij meester: ‘Maar waar moet ik heen, ik heb geen
geld.’
‘De weg wijst zich vanzelf. De emigranten wijzen je de weg. Maak je daar geen
kopzorgen over. Ik wist dat dit zou gebeuren, vandaag of morgen. Ik heb het al jaren
verwacht. Vergeef je vader, Jorge Juan, ik heb vijfduizend dollar voor je gespaard.
Ga heen, mijn jongen. Je moeder zou het mij niet vergeven als je bleef. Zij zouden
je aan stukken hakken.’
De laatste woorden hadden doel getroffen. Ik werd door een paniek gegrepen. Ik
trok mijn kleren aan zo gauw, als ik nooit eerder had gedaan. Ik moet er doodsbleek
hebben uitgezien.
‘Kom de spreekkamer binnen als je braken wilt,’ hoorde ik mijn vader zeggen.
Maar ik had mij weer hersteld. Mijn vader vergezelde mij naar buiten. Hij propte
de muntbiljetten in mijn zakken. Een blok verder zag ik de bus staan binnen de
zwakke straling van zijn eigen licht. Er stonden mensen te praten, druk, alsof zij in
een twistgesprek gewikkeld waren. Mijn vader omhelsde mij en zoende mij op beide
wangen. Ik liep snel in de richting van de bus. Ik begreep al gauw wat zich daar
afspeelde. De chauffeur weigerde mensen toe te laten, die hem niet dadelijk contant
honderd dollars konden betalen. United States dollars. Daar stuitte ik reeds op de
eerste moeilijkheid, ik vreesde, dat ik alleen muntbiljetten van grotere waarde zou
hebben. Ik tastte wanhopig in mijn zakken, mijn vader bleek met de moeilijkheid
rekening te hebben gehouden, ik had biljetten van de meest uiteenlopende waarden.
Verschillende personen werden afgewezen, de chauffeur dreigde met zijn revolver.
Wij reden weldra verder om nog enkele malen stil te staan om mensen in te laden.
Daar speelden zich telkens weer dezelfde hartverscheurende taferelen af, maar men
werd al gauw onverschillig eronder.
Tenslotte hadden we de stad verlaten en reden door het duister van de bergketens
naar de haven op een paar honderd
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kilometers van de stad L... Het waren in hoofdzaak drie groepen. Een paar families,
met zorgelijke vaders en moeders, slaperige kinderen en volgepropte waszakken als
bagage. Enkele oudere heren, die zich van niets iets schenen aan te trekken en zich
rustig geaccommodeerd hadden, in afwachting van de dingen die zouden komen. Ik
behoorde tot een groep jongemannen, die pas vrij ademden toen de bus de stad had
verlaten. Ik leefde eerst tussen vrees en slaap. Ik sliep weldra in, het was waarschijnlijk
een vlucht voor de vrees. Het was een oppervlakkige slaap, ik hoorde hoe de chauffeur
aan één stuk bleef doorpraten. Tenslotte was ik weer klaarwakker en kon ook de
betekenis van zijn woorden volgen. Het was niet de eerste keer, dat hij een vlucht
organiseerde. Hij was een van de beste organisators. Hij gaf toe, dat het niet een
broodwinning was als iedere broodwinning, men moest zijn hart laten meespreken,
maar het leven stelde grenzen aan de influisteringen van het hart. Men kon niet altijd
naar zijn hart luisteren. Alleen als men zijn verstand had verloren, zou men zich
zoiets kunnen veroorloven. Hij moest er ook voor zorgen zijn biezen bijtijds te
pakken. Het had daarbij weinig zin mensen mee te nemen, die niet eens over honderd
dollars beschikten. Hoe zouden die mensen hun passage moeten betalen? Hoe zouden
die mensen in het buitenland moeten leven? Je moest niet veel goeds van de Indianen
verwachten, maar je moest evenmin al te hooggespannen verwachtingen hebben van
de vrijheidlievende vreemdelingen. Die bepaalden zich tot het vormen van comités,
die weinig konden uitrichten. Zij vroegen trouwens al gauw of je niet voorbarig de
vlucht had genomen. De chauffeur verontschuldigde zich tegenover zichzelf, maar
ook tegenover de anderen. Hij paaide zijn geweten, maar hij vreesde ook de
aanwezigheid van personen met scherpe opmerkingsgave.
Bij de laatste bocht naar de kust begon het al te schemeren. Wij konden de loodsen
van de haven zien en de rossige aarde van de ree. Wij zouden het hebben uitgejubeld,
als de omstandigheden ernaar geweest waren, als wij niet hadden geleefd in het besef,
dat wij nog een lange moeizame tocht voor de boeg
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hadden. Het was duidelijk wat er was geschied. De twee oude torpedojagers van de
republiek hadden de zijde van de vluchtelingen gekozen. Zij kruisten op en neer voor
de kust, terwijl de sloepen van de ree naar de coasters voeren. Van het douanegebouw
in het palmbosje was niet veel meer overgebleven dan een puinhoop temidden van
de afgeknakte Stengels van de palmen. De chauffeur was van onderwerp veranderd,
hij had het nu over het douanegebouw. ‘De Indianen hebben er zich verschanst,’ zo
legde hij uit, alsof hij tot de ooggetuigen had behoord, ‘de Indianen hebben er zich
verschanst, maar de destroyers hebben ze aan puin geschoten. “Leve de Marine.”’
Er hing nog te veel gevaar in de lucht, het was ons dan ook niet mogelijk van harte
mee te juichen. Op de steigers verdrongen de mensen elkaar. Ook daar werden de
financieelkrachtigen en de armlastigen van elkaar gescheiden. In de sloepen werd
de angst groter inplaats van te minderen. Vrouwen begonnen heiligen, van meer of
minder grote vermaardheid, aan te roepen. Wij voelden ons hart aan hoop winnen,
toen wij op het dek van de coaster stonden, maar de rust trad pas in toen de schepen
volle zee hadden gekozen. Het waren er meer dan tien. Ik probeerde ze eerst te tellen,
maar gaf het op, afgeleid door het beeld van de vroege morgen. Paarse wolken en
een grauwe zee, met hier en daar inktvisachtige blauwe plekken en daartussenin, de
rookpluimen van de schepen, die verder stoomden. Wij wisten niet waarheen de reis
ons zou voeren. Wij wisten wel, dat wij na meer of minder lange omzwervingen in
een van de drie grote steden van de emigratie zouden eindigen: Madrid, Mexico of
New York...
De gezant maakte zich reeds gereed om zijn bestaan als emigrant in New York op
schrift te stellen, toen de telefoon rinkelde. Hij bleef naar het toestel kijken en vroeg
zich af of hij zou opnemen. Een ondefinieerbare angst maakte zich van hem meester.
De telefoon rinkelde weer. Hij stond op en nam de hoorn van de haak.

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

275
‘U wordt uit Den Haag gebeld,’ kondigde de telefoniste aan.
Kort daarop herkende hij de stem van zijn vrouw: ‘Ben jij het, Jorge Juan?’
‘Wat is er, Manuela?’
‘Heb je de browning bij je?’
Hij tastte in zijn jaszak.
‘Ja, maar waarom nu juist aan de browning gedacht?’
‘Don Randolfo heeft zijn huis verlaten.’
‘Dat is toch zijn goed recht.’
‘Alfredo de chauffeur heeft ontdekt, dat Randolfo met een taxi in de richting van
Wassenaar is gereden.’
‘De richting van Wassenaar, dat zegt zo weinig. Zoveel wagens die die richting
uitrijden.’
‘Wees voorzichtig, Jorge Juan. Hij dwaalt de laatste dagen altijd in je buurt.’
‘Ik kan hem dat moeilijk beletten.’
‘Alfredo de chauffeur zegt, dat hij je voorganger heeft gewurgd.’
‘Als hij dat kan bewijzen, kan hij het land een dienst bewijzen.’
‘Er is zoveel dat men niet kan bewijzen.’
Onwillekeurig keek de gezant naar de deur van zijn kamer. Hij had het gevoel of
hij in een val was gelokt. Hij had vergeten de deur op slot te doen, nadat de kelner
en de chasseur waren weggegaan. Hij was werkelijk ongelooflijk onnadenkend. Mijn
lot is bezegeld, schoot hem eensklaps door het hoofd.
‘Aarzel niet, als hij op je aankomt. Aarzel niet, Jorge Juan.’
‘Ik zal niet aarzelen,’ antwoordde hij automatisch.
Zij spelde de woorden: ‘Je moet onmiddellijk vuren. Je mag niet aarzelen.’
‘Ik zal onmiddellijk vuren,’ herhaalde hij.
‘Je vergeet toch niet, Jorge Juan? Ik zal altijd bij je zijn.’
Zij had opgehangen. Hij bleef even gedachteloos voor zich uitstaren en hing toen
eveneens op. Hij liep naar de fles
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cognac en schonk zich nogmaals in. Met het glas in zijn hand liep hij de kamer op
en neer. Het was een waanzinnige gedachte aanstonds te vuren, als je geen schijn
van bewijs had. Men zou hem voor krankzinnig houden. Dan kon je nog beter tot de
doden worden gerekend.
Hij liep naar de deur en draaide het slot om, voorzichtig, geruisloos. Hij liet de
warmbruine cognac in het glas schommelen, terwijl hij zijn wandeling in de kamer
hervatte. De gedachte kwam bij hem op, dat hij eigenlijk een lafaard was, dat hij
aanstonds zijn pen moest neerleggen om zich bij het gewapend verzet te voegen.
Maar hij herstelde zich weer spoedig. Hij was geen man van het zwaard, hij was een
man van de toga. Zijn wapen was het woord en de pen. Hij beschikte over geen ander
vuurwapen dan een browning in zijn rechterjaszak. Zijn vrouw sprak over de browning
met de vanzelfsprekendheid waarmee zij sprak over ‘de kleine’ of ‘Pedro de
conciërge’ en ‘Alfredo de chauffeur’. Het lidwoord van de browning was een vorm
van vertrouwelijkheid, zoals de beroepsaanduiding achter de namen van Pedro en
Alfredo. Zij zou nooit spreken van Randolfo de secretaris; zij noemde hem steevast,
zoals zij hem nu door de telefoon had genoemd: don Randolfo. Hij had de browning
destijds niet aangeschaft om er zich mee te verweren in de strijd met tegenstanders.
Hij had als student nooit een vuurwapen gedragen, hij had er altijd een afschuw voor
gevoeld, al behoorde hij dan ook tot de uitzonderingen in een land waar men zich
pas geheel op zijn gemak voelde, als men nu en dan naar het chequeboek in de
binnenzak en het vuurwapen in de buitenzak kon tasten. Het moest ongemerkt
gebeuren, het was anders niet comme il faut, het moest eerder een aaien dan een
tasten zijn. Hij had de browning pas aangeschaft in New York in een periode, dat hij
zich allerellendigst had gevoeld. Het was toen, dat hij van een landgenoot het wapen
had overgenomen, tegen tweedehandsprijs. Het was van oorsprong een duur ding
geweest, met paarlemoer beslag. Het wapen was niet voor anderen bestemd geweest,
het was tegen zichzelf gericht. Zijn wapen was het woord, zijn wapen was de geest.
Deze richtten niet aanstonds
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zichtbare schade aan, maar zij bereidden voor en vooral ook, zij verzekerden de
nazorg. Hij had een gevoel, dat hij dadelijk moest doorschrijven. Hij wilde alles
optekenen. Alles, alles. Hij wist niet of deze woorden voor de president bestemd
waren, misschien was ook dit wapen tegen zichzelf gericht. Niettemin bezorgde het
hem een bijzonder genoegen, dat de muur van zwijgzaamheid tussen de president
met de onderofficierspet en de vrij weerloze gezant onherroepelijk werd neergehaald.
Na zich nog aan een Ayala te hebben te goed gedaan, zette hij zich weer neer aan
het notehouten bureau om zijn emigrantenbestaan in New York op schrift vast te
leggen:
‘Ieder bestaansvorm, ook dat van de emigrant, blijkt eenvoudiger te zijn dan men
zich vanuit de verte zou kunnen voorstellen. Het emigrantenbestaan in de jaren dertig
werd door een bijzondere omstandigheid vergemakkelijkt. Eigenlijk bestonden er in
New York niet anders dan emigranten. Ik denk dan niet in de eerste plaats aan het
feit, dat New York de haven van aankomst is voor de duizenden en nog eens
duizenden paupers, die men emi- of immigranten pleegt te noemen. Ik denk aan iets
geheel anders. New York, zelfs geheel Amerika werd in deze jaren grotendeels door
emigranten bewoond. Zij waren na de crisis van 1929 verstoten uit het paradijs van
het tweede decennium van deze eeuw naar de depressie van het derde decennium.
Wij waren lotgenoten, hoewel wij het natuurlijk in zoverre moeilijker hadden, dat
wij de omgeving eerst moesten verkennen, dat wij in het begin ons als katten in een
vreemd pakhuis voelden.
De eerste jaren behoren tot de periode van de verkenning. Als men maar genoeg
geld heeft om het enige tijd uit te zingen, dan loopt het tenslotte wel los. De
vijfduizend dollar van mijn vader, inmiddels tot vierduizend geslonken, hebben mij
het leven in deze tijd mogelijk gemaakt. Wat gebeurde er met ons in New York?
Eigenlijk niets bijzonders. Wij werden degenen die wij altijd waren geweest, zij het
ook in enigszins gewijzigde omstandigheden. Voordat ik mij bewust kon worden
van de ironie van het lot, had ik reeds met enkele andere lotgenoten
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een bureau voor inlichtingen ingericht. Voor de tweede maal bevond ik mij in de
positie van bemiddelaar. Wij verschaften niet alleen inlichtingen, wij zorgden ook
voor het contact tussen werkgevers en werknemers; wij hadden een particuliere
arbeidsbeurs, een employ-agency; wij stelden lijsten op met aanvragen naar en
aanbiedingen van de meest uiteenlopende beroepen (jobs): schoenpoetsers, kelners,
hotelbedienden, chaperones, stenotypisten (met uitstekende kennis van het Spaans),
musici en conferenciers voor nachtgelegenheden. De hoogste verdiensten vielen ons
ten deel van de bemiddelde emigranten, die jaren voor de opstand der horden zich
van indrukwekkende deposito's op de Amerikaanse banken hadden verzekerd.
Bij het bezoek aan deze speculanten was het van gewicht in het vooruitzicht te
stellen, dat de toestanden spoedig zouden veranderen. De horden zouden weer worden
teruggedreven naar hun hutten van palmblaren, in de steppen of aan de oevers van
de grote rivieren. Het is moeilijk geen verachting te koesteren voor deze speculanten.
Wij fantaseerden geruchten, die afkomstig zouden zijn uit de verschillende steden
van ons land, soms ook diep uit het binnenland, waaruit zonneklaar bleek, dat het
nieuwe regime het niet lang zou uithouden. Het nieuwe regime, zo zeiden wij niet
zonder enige klemtoon, was reeds aan het zieltogen. Ja, ja, dat zeiden wij, aan het
zieltogen.
Als wij gedurende enige tijd deze gedragslijn hadden gevolgd, zorgden wij voor
de nodige variatie en verspreidden geruchten van organisaties, die in de
emigrantencentra in het leven werden geroepen; organisaties, die alleen maar het
juiste ogenblik afwachtten om te kunnen toeslaan. Dit ‘toeslaan’, wat een prachtig
woord! Het kon, op het juiste ogenblik gebruikt en in het daarvoor passende milieu,
belangrijke sommen geld in het laatje brengen! Maar men moest er zuinig mee
omgaan, wij hadden in de eerste plaats met speculanten en niet met onschuldige
kinderen te doen. Wij moesten in de eerste plaats zorgen een onberispelijke naam te
hebben. Het moest geleidelijk aan in de hersens komen vast te staan, dat
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wij het bureau waren met de onberispelijke naam! Het voornaamste middel daartoe
was nooit of te nimmer in een twistgesprek te treden. U moet niet vergeten, mijnheer
de President met de onderofficierspet (de onderofficierspet wordt straks geschrapt),
dat politieke emigranten makkelijk geprikkeld worden. Een twistgesprek, dat onder
meer vreedzame omstandigheden met een straffe whisky-soda wordt afgedronken,
kan in de emigratie tot een levenslange vete aanleiding geven. In hoeverre en hoe
lang kan men elkaar vertrouwen in kringen, waar spoedig de vrienden van het regime
zijn binnengedrongen en die weldra zelfs door provocateurs worden geïnfiltreerd.
Een van de parate middelen om een goede reputatie voor een bureau te verwerven
is wel aan behoeftige landgenoten goede diensten te bewijzen. Dat vereist een zekere
kapitaalinvestering, maar dit werpt toch vroeg of laat zijn vruchten. Vreugden en
vruchten van het altruïsme. Het verdient natuurlijk aanbeveling bij dit
weldadigheidsfestijn zich te bepalen tot armlastigen met gefortuneerde vrienden en
verwanten. Ça va sans dire, monsieur le président (het Frans straks vervangen door
redelijke taal). Het bureau van inlichtingen, dat wij hadden opgebouwd, was allerminst
een sinecure, het kon slechts met listige manipulaties en manoeuvres in stand worden
gehouden, het eiste toewijding en werkkracht. Zulke bureaus zijn een leerschool voor
diplomaten.
Ik zorgde er zoveel als mogelijk voor mijn maaltijden en amusementen bij klanten
te zoeken, daar kon ik op gereduceerde prijzen aansturen. Het was in het Latijnse
Cabaret in Greenwich, dat ik Manuela leerde kennen. Het was een cabaret, dat door
alle nationaliteiten van de wereld werd gefrequenteerd, maar dat door Latijnse
emigranten werd gedreven. Het werd in een kelder ‘gerund’, ik gebruik met opzet
het Amerikaanse woord, er zat vaart in. Ik heb er drie artiesten gekend, die ik niet
zal vergeten. Ten eerste de conférencière. Het was een kleine, mollige, watervlugge
Cubaanse van het Andalusisch type. Zij kon bliksemsnel haar gevatte opmerkingen
plaatsen over de caudillos, waarom allen in de lach schoten, de Latijnen om de
raakheid van haar opmerkingen,
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de vreemdelingen om de bijzonder koddige bewegingen. Ik herinner mij haar
karakteristieken van caudillos, die zij met een enkel gebaar voor de geest riep. Daar
heb je om te beginnen de uitgestreken figuren, dat is de caudillo die de maarschalkstaf
heeft ingeslikt. Daar heb je de aasgier-jakhalssluwerik met het hoofddeksel van de
onderofficier. U wilt mij verontschuldigen, mijnheer de President, dat wij bij deze
voorstelling in een onstuimige lach schoten; U kunt moeilijk van ons eisen, dat wij
onder alle omstandigheden onze tegenstanders een goed hart zouden toedragen. Dan
heb je tenslotte de persoon met de hoge Duitse pet op het zuigelingengezicht; dat is
dan de caudillo met het achterwerk onder de pet inplaats van onder de stuit. Ik vond,
ik moet het eerlijk bekennen, dat zij in het laatste geval over de schreef was gegaan.
Maar ik heb het U al gezegd, de emigranten leven in een overprikkelde toestand.
Ik zou in de tweede plaats iets willen vertellen van Sigismundo de Zanger. Het is
U mogelijk bekend, al dwingt niemand U hier rond voor uit te komen, dat hij tenslotte
op klaarlichte dag, het was in de 33ste Straat aan de hoek van Lexington Avenue,
door een van Uw handlangers werd geliquideerd. Ik zie hem nog staan voor de
microfoon in het cabaret. Hij zong, alsof hij zijn vroegtijdig einde voorzag. Het was
in die tijd, dat de Blue Tango in de mode was gekomen. Het was zijn succesnummer,
hij zong alsof hij de hele nacht had gehuild en of hij thans de mogelijkheid wilde
overwegen om nog eenmaal gelukkig te zijn en dan voorgoed van 's levens
schouwtoneel te verdwijnen. Hij was een van de eersten, die op de gedachte is
gekomen van een verzet tegen het nationalisme van de grimlach. Hij heeft het zwaar
bekocht.
Ik heb U gezegd, dat het in dit nachtcabaret was, dat ik Manuela leerde kennen.
Manuela was een bijzondere verschijning, maar het bijzondere lag toch in de eerste
plaats in haar volledig gemis aan affectatie, een kwaliteit die wij zelden bij andere
dan Latijnse vrouwen aantreffen, in haar gewone menselijkheid. Het eerste wat opviel,
was dat zij in vele opzichten niet in de kring van het cabaret, en speciaal het Latijnse
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cabaret, thuishoorde. Zij was uit betere kringen, zij miste daardoor de luidruchtige
impulsiviteit; zij was meer Antilliaans dan Zuidamerikaans, zij miste in ieder geval
de heftigheid die op de grens van het noodlottige zweeft. Zij had de welluidende
stem van een mezzo-sopraan die niet naar virtuositeit streeft en haar volumen niet
forceert. Zij had genoeg vrouwelijke attracties, maar zij waren opgenomen in de
warmte van een menselijkheid, die alle canailleuze kunstgrepen van het nachtleven
miste.
Na de sluiting van de zaak bleven de Latijnen nog geruime tijd napraten. Ik zat
dan meestal dicht bij Manuela, om mij te warmen. Wij waren dan onder elkaar en
bespraken onze zorgen. In het begin ging het vooral om het naakte bestaan, later
begonnen de fluisteringen en de samenzweringen. Ik leende daar maar half het oor
aan, ten dele omdat ik van Manuela vervuld was, ten dele ook omdat ik voor de
consequenties van mijn vragen vreesde. De antwoorden zouden mij tot een keuze
kunnen dwingen. Ik vroeg nooit naar bijzonderheden. Het was toen voor het eerst,
dat ik van het Latijnse Legioen hoorde. Men sprak trouwens meestal alleen maar van
de L.L. De doelstellingen waren vaag omgrensd. Men kon nog het best spreken van
een samensmelting van nationalisme en internationalisme, die door de beginselen
van de democratie werd gedragen. Mijn gevoelens voor Manuela werden steeds
inniger en, vooral ook, steeds duidelijker. Mijn plannen om mijn kamers in de 110de
Straat te verlaten en een betere behuizing in een beter milieu te zoeken, hingen zonder
twijfel samen met deze gevoelens voor Manuela.
Zon- en feestdagen namen een bijzondere plaats in op mijn agenda. De wijding
van de rustdag werd zorgvuldig in acht genomen. Ik bezocht de godshuizen, meestal
de katholieke, omdat deze mij nu eenmaal het meest vertrouwd zijn en ik er de minste
kans loop daden van heiligschennis te plegen. De eerbiediging van de riten-kruisen
slaan, rechtop staan en door de knieën gaan-herinnerde aan het leven in mijn land.
De geur van de wierook bewerkte de illusie, dat de dagen van weleer mogelijk weer
terug zouden kunnen keren. Ik gebruik-
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te de zondagen ook om oude of zieke landgenoten te bezoeken, van wie ik er enkelen
kende, die hun laatste dagen in Brooklyn sleten. Zij waren overgelukkig mij te zien,
zij vroegen honderduit over vroegere kennissen en vrienden en over geruchten, die
de ronde deden over misstappen en lichamelijke kwalen van de vijanden. Ik kon hen
niet gelukkiger maken dan met de voorspelling van de eerstdaags te verwachten val
van het regime. Zij deden ook een beroep op mijn hulpvaardigheid. Zij hadden bij
hun vlucht verschillende kostbare voorwerpen meegenomen, die thans aan de man
moesten worden gebracht om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien; het waren
bijoux, waarmede zij eens in feestzalen hadden geschitterd, en vuurwapenen in
eenvoudige en rijke uitvoering, waarmede zij eens gehoopt hadden een opstand te
kunnen ontketenen. Ik had mij al aan dit vreedzame emigrantenbestaan aangepast,
toen voor de tweede maal een gebeurtenis plaatshad die mijn leven tot in zijn diepten
zou omwoelen.
Ik herinner het mij nog met grote helderheid. Ik was van een bus afgestapt in de
Lennox Avenue, op de grens tussen de Latijnse en de negerwijk. Het was tegen
schemertijd, ik zag de vele reclamelichten aan- en uitgaan, van kruideniers, tandartsen
en advocaten die allen hun Latijnse herkomst aanprezen in de Spaanse taal. ‘De
Latijnse kruidenier bij uitstek’ of ‘De Latijnse tandarts met de Latijnse hand’ of ‘Het
Latijnse woord van de Latijnse pleiter’. Ik zou juist de 110de Straat inlopen, toen
mijn aandacht getrokken werd door het geschreeuw van de krantejongen: STAD IN
ZUID-AMERIKA DOOR AARDBEVING TOTAAL VERWOEST TOTAAL VERWOEST IN
ZUID-AMERIKA.
Stad in Zuid-Amerika verwoest! Ik griste hem de krant uit zijn handen! Ik had het
juiste voorgevoel gehad! Ik opende de krant pas toen ik in de beslotenheid van mijn
kamer was opgenomen. Ik had het silhouet herkend van mijn geboortestad, een
luchtfoto, die de gruwelijke reportage illustreerde. De berichten waren nog
onduidelijk, deels ook tegenstrijdig. Sommige spraken van een totale verwoesting,
waarbij vrijwel alle inwoners zouden zijn omgekomen, andere van een gedeeltelij-

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

283
ke verwoesting met enkele tientallen duizenden doden. Ik dwong mij tot rust, teneinde
te komen tot een plan de campagne, dat ik mij voorstelde de volgende dag te zullen
uitvoeren. Ik besloot onder geen enkele voorwaarde die avond uit te gaan, ik zou de
deur hermetisch afsluiten en op geen kloppen reageren. Ik voelde een onredelijke
afkeer van mijn vrienden in mij opkomen; om een of andere reden meende ik het
recht te hebben hun medeplichtigheid voor de geologische catastrofe in de schoenen
te schuiven. Ik voelde de tentakels van het waandenkbeeld in de vezels van mijn hart
en zenuwen doordringen en uitgroeien. Ik trok mijn kleren niet uit en bleef op mijn
bed liggen, languit op mijn rug, urenlang, doodstil. De herinneringen aan de stad
speelden zich af voor mijn geestesoog; ik zag mijn ouders, die hun brieven met een
‘liefhebbend’ ondertekenden en ik hoorde de redevoeringen die mijn vader, in zijn
witte jas, in de binnenplaats had gehouden. Ik dacht aan de vrije dagen van het
studentenleven en ik zag Eva Echagaray met haar overtuigde oogopslag. Ik dacht
ook aan de grondspeculanten, die mij eensklaps vertederden als ik de short en long
drinks naproefde waarmede wij onze listige transacties hadden afgesloten. Zij waren
mogelijk allen verdwenen! Ik huiverde bij de gedachte dat zij allen onder het gesteente
zouden zijn begraven of door de aarde zouden zijn verzwolgen. In de vroege ochtend
sliep ik in, uitgeput van dit staren naar de beelden van het verleden.
Toen ik wakker werd was het klaar dag. Ik waste mijn gezicht en nam een taxi
naar het consulaat generaal van de republiek x. Ik moest lang wachten, alvorens door
de consulgeneraal te worden ontvangen. De wachtkamer zat vol mensen, die overigens
de goede smaak hadden elkaar niet met vragen lastig te vallen. Sommigen hadden
betraande of gezwollen ogen, anderen zagen er alleen maar bleek uit, met spitse
neuzen, allen op het ergste voorbereid. Men vreesde te zeer het antwoord, dan dat
men het van willekeurige vreemden zou willen uitlokken. Misschien sprak hier het
bloed van de Indianen, die bij hun rampen doodstil worden en in stilte hun wraak
tegen God of de medemensen uitbroeden. Mis-
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schien ook wilden zij tot het laatste ogenblik hun hoop bewaren. Hoe voort te leven
als wij ook dit laatste greintje hoop hebben verloren?
Tenslotte was het mijn beurt. Ik heb later altijd een zekere sympathie gehouden
voor de consul-generaal, al viel er genoeg op hem aan te merken, maar de gezette
kleine man met de grijzende haren heeft zich toen van zijn beste zijde laten kennen.
Hij had ons evengoed kunnen laten afschepen door zijn Amerikaanse secretaresse,
hij heeft het niet gedaan. Hij heeft ons allen persoonlijk ontvangen en ieder op zijn
beurt geduldig aangehoord. Hij heeft zijn antwoorden gegeven, zonder ophef te
maken, zonder valse illusies te wekken. Hij deelde mij mede, dat hij mij niet kon
geruststellen. De berichten waren zonder twijfel overdreven geweest, maar hij kon
het feit niet ontkennen, dat het westelijk gedeelte voor een groot deel was verwoest.
Hij kon de uitgebreidheid van de verwoesting niet opgeven, hij had evenmin de
namen van de straten ontvangen. Hij wees erop, dat hij geen rekening zou houden
met de politieke gezindheid. Iedereen kon zich vrijelijk tot hem wenden. Hij kon
ieder ogenblik nauwkeuriger gegevens verwachten. Hij probeerde om de tien minuten
telefonisch contact op te nemen met het regeringsstation van de republiek.
Ik had mijn besluit genomen. Ik nam de subway naar Brooklyn, waar ik een zieke
vriend opzocht. Ik nam geen moeite om mijn bedoeling te maskeren. Ik informeerde
niet naar zijn gezondheid, ik vertelde ook niet van de verwoesting; hij zou het vroeg
genoeg horen, met al de bijzonderheden, die er nog omheen zouden worden geweven.
Ik stelde hem aanstonds voor mij het pistool te willen overdoen, dat ik eens tussen
zijn kostbaarheden had bemerkt. Als vage reden gaf ik op, dat ik het voornemen had
mij bij een subversieve vereniging aan te sluiten en dat men dan beter deed het zekere
voor het onzekere te nemen.
‘Dat pistool is niet veel waard,’ gaf hij ten antwoord, ‘ik heb iets beters voor je.
Je mag niet weigeren het aan te nemen. Het is een browning met paarlemoer beslag,
die ik eens cadeau heb
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gekregen van kolonel ... (hij noemde een bekende naam), met wie ik eens zeer
bevriend ben geweest.’
Wij hadden enige moeite de koopprijs vast te stellen, aangezien hij er eerst op
stond mij het ding cadeau te doen. Ik heb van die dag af de browning in mijn zak
gedragen. Ik keerde niet naar mijn woning terug, maar kocht een ontelbaar aantal
kranten en nam een kamer in een eenvoudig hotel in Oost 80ste Straat. Ik zat er de
gehele dag kranten te lezen, over een en hetzelfde onderwerp. Ik ging alleen uit om
in een cafetaria iets te eten of om bij de consul-generaal de lijsten van de doden te
lezen, die in steeds groter aantal binnenkwamen.
Het was al de derde dag, dat ik mijn kamers in de 110de Straat had verlaten, toen
die middag op de deur van mijn hotelkamer werd geklopt. Manuela trad binnen, zij
zag er doodsbleek uit. Zij zette zich naast mij. Ik verontschuldigde mij: ik kon niet
anders handelen dan ik had gedaan.
‘Wat een moeite heb ik gehad om je terug te vinden. Ik heb je eerst bij de vrienden
gezocht en toen pas ben ik op de gedachte gekomen om de hotels op te bellen. Wat
is New York groot! Brooklyn, Long Island, Greenwich, Harlem. Wat is New York
groot. Gelukkig maar, dat je geen valse naam hebt opgegeven aan de portier. Dat
had er nog bij moeten komen.’
Ik kon alleen maar over de aardbeving en de gevolgen daarvan praten. Het westelijk
gedeelte en de binnenstad waren grotendeels gespaard, maar van het oostelijk gedeelte
waren maar enkele straten intact gebleven. Ik had alle lijsten van doden, gewonden
en vermisten en levenden doorgelezen en afgezocht. Wat zijn zulke lijsten groot.
Zij keek mij doordringend aan: ‘Hoe kom je aan die lijsten?’
‘Van de consul-generaal. Je wilt toch niet beweren, dat ik hem onder alle
omstandigheden zou moeten vermijden?’
De volgende dag vond Manuela mij in bed, ik was door de gedachte bevangen,
dat er geen reden bestond om nog langer te zwoegen en mij af te sloven in een wereld,
die toch ieder ogenblik uiteen zou kunnen splijten. Wij werden bedreigd door het
verderfelijke leven onder de aardkorst. Manuela luisterde een poos en vertrok weer,
maar om dadelijk terug te
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keren met een Latijnse arts uit de omgeving, die weinig moeite had om de aard mijner
aandoening vast te stellen.
‘Van een diagnose,’ zo merkte hij op, ‘zou je alleen bij wijze van deftigheid of
aardigheid kunnen spreken.’ Hij achtte het verstandig, dat ik voorlopig naar mijn
eigen inzicht of liever nog mijn eigen grillen zou handelen, en maar het bed bleef
houden. Hij schreef een geneesmiddel voor, dat ik tweemaal, zo nodig driemaal daags
zou kunnen innemen.
De drank miste zijn uitwerking niet. Ik sliep twee dagen achtereen. Daarna was
de uitwerking milder. Ik kwam in een toestand van grote droefgeestigheid, maar
tegelijk van berusting. Het werd mij duidelijk, dat het verleden bestemd is tot een
einde te komen, al dan niet met medewerking van geologische catastrofen. De
kortstondigheid van's mensen bestaan was mij duidelijk geworden. Ik vraag mij af,
hoe ik die dagen te boven zou zijn gekomen zonder het recept van de Latijnse arts
en de hulp van Manuela. Ik drukte haar op het hart, dat zij het recept niet mocht
verliezen, ik had het voorgevoel, dat ik het vaker zou moeten gebruiken. Zij trachtte
mij te overreden haar de browning, waarvan ik en passant had verteld, in bewaring
te geven, maar de arts gaf ook ditmaal goede raad, waarvoor hij maar een paar
schamele dollars vroeg: men moest zich, zo meende hij, niet mengen in de laatste
beslissingen van de mens.
De dag dat ik het bed verliet en mijn gewone bezigheden hervatte, liet niet lang
op zich wachten. Het leven van de emigranten was maar weinig veranderd, het was
alleen maar enkele graden droefgeestiger geworden. De emigranten waren ook minder
geneigd om zich met subversieve organisaties in te laten. Voor de L.L. dreigde een
slechte tijd aan te breken. Het was op dit tijdstip, dat U Uw verzoeningsactie inzette.
Mijnheer de President, ik heb deze zet van Uw zijde steeds meer leren bewonderen.
De verzoeningscampagne was bijzonder intelligent gearrangeerd. Men beweert, dat
zij grotendeels het werk is geweest van don Raul. Hij mag een weinig betrouwbaar
persoon zijn, maar ere wie ere toekomt! Zij werd ingezet met de brochure, die ik nog
altijd in mijn bezit heb. Ik
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ken verschillende passages nog uit het hoofd. ‘Het Grote Misverstand’. Zij was, naar
ik later ben te weten gekomen, door don Raul zelf geredigeerd. Er bestond, zo werd
daar zonneklaar uiteengezet, een groot misverstand, gerezen tussen de groepen der
loyalen en der opposanten. De opposanten zagen over het hoofd, dat beide partijen
hetzelfde doel nastreefden, de verwezenlijking van de vrijheid van de republiek.
Alleen maar verschilde men in het middel; de opposanten streefden naar een
rechtstreekse verwezenlijking, de loyalen langs de noodzakelijke omweg. De Regering
was van oordeel, dat de persoonlijke vrijheid slechts zou kunnen worden bereikt,
nadat de economische zelfstandigheid zou zijn verwezenlijkt. Wij moesten in de
eerste plaats bevorderen de economische uitgroei van kolonie tot onafhankelijke
staat. Wij moesten allereerst de welvaartsbasis verbreden door de verbetering van
oude bronnen van inkomsten, landbouw en veeteelt, en door de vestiging van
industrieën. De brochure had wijselijk de brallerige toon van het politieke nationalisme
vermeden, zij had zich tot een economische uiteenzetting bepaald.
Twee weken later verscheen het bericht van het algemeen pardon. Ieder, die bereid
was samen te werken tot de verheffing van het land, zou op een volledige
kwijtschelding van straffen kunnen rekenen. Het algemeen pardon kwam op het
geschikte ogenblik. De aardbeving, daarbij nog bijgestaan door het gebruik van
verdovende middelen, had de gemoederen week gemaakt. De brochure had de formule
verschaft voor ieder, die zijn gezicht wenste te redden. Het algemeen pardon had de
deuren wijdopen gezet. Nogmaals, mijnheer de President, mijn complimenten!
Het succes bleef niet uit. Bij tientallen, later zelfs bij honderdtallen, meldden zich
de emigranten bij de consul-generaal, zij waren het bestaan van de emigratie moe.
Zij kregen een functie toegewezen en keerden naar de republiek terug. De
consul-generaal (of de CG zoals wij hem noemden) was bijzonder verheugd mij ook
onder de ‘overtuigden’ (de ‘convencidos’) te mogen tellen. De ‘convencidos’, zoals
wij met een vererende term werden genoemd. Voordien sprak men
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van de berouwvollen (de ‘arrepentidos’). Ik had alle appreciatie voor de betiteling,
maar in wezen beantwoordde ik er maar half aan. Ik was maar ten dele overtuigd. Ik
kan het U nu in alle openhartigheid toevertrouwen, ik dacht aan de vos, die de passie
predikt. Ik kan U verzekeren, dat ik mij onmiddellijk zou hebben teruggetrokken als
de CG mij een functie in de republiek had toegewezen. Mijn vader had mij niet voor
niets gewaarschuwd, zijn woorden waren in mijn geest gegrift. Ik had nog steeds een
onoverwinnelijk wantrouwen tegen het regime. Ik meldde mij, maar liet de afloop
van het lot afhangen. Ik hoefde niet lang te wachten, enkele dagen later werd ik bij
de CG ontboden. Hij deelde mij het besluit van don Raul mede om mij aan te stellen
als algemeen adviseur voor de buitenlandse dienst, voorlopig belast met de behartiging
van de economische aangelegenheden in de Verenigde Staten met standplaats New
York. Ik boog het hoofd en nam de vererende aanstelling aan. Het bleek mij nog
diezelfde dag, dat mijn twee compagnons van het inlichtingenbureau eenzelfde
gedragslijn hadden gevolgd, zij hadden evenzeer besloten mede te zingen in het koor
der historische opportunisten.
De gezant van de republiek x... legde de pen neer. Hij was verrast door een wijziging
die zich in de omgeving had voorgedaan. Hij wierp een blik op zijn polshorloge. Het
was niet veel later dan elf uur, maar er heerste reeds een middernachtelijke stilte. Hij
stelde zich bij het raam. De regen had opgehouden te vallen, wat eveneens bijdroeg
tot de versterking van de stilte. Het was een heldere nacht met een bleke maan aan
de horizon. Er stond een gehele rij auto's geparkeerd voor het hotel, van de meest
uiteenlopende modellen: Amerikaanse merken, zoals men ze zoveel zag in zijn Land,
Buicks, Chryslers, en Fords, maar ook vele Europese wagens van mindere omvang,
Renaults, Fiats, Vauxhalls en vooral verschillende Duitse Volkswagens. De metalen
onderdelen blonken in het licht van de opkomende maan. De bomen droegen de
bijzonzondere versieringen van knoppen die ontbotten en van regendruppels die nog
weifelden om te vallen. Het was ook om een

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

289
andere reden een bijzondere stilte. In de verte, op de achtergrond, kon hij heel fijn
een melodie horen, die aanzwol en weer wegstierf. Het was het feest, zo begreep hij,
dat thans in volle gang was gekomen. Het leven was verschrikkelijk, maar het was
toch ook heerlijk.
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Een middag in Paramaribo
Het was een namiddag in Paramaribo, anno 1954. Het was niet bepaald zwoel, maar
men kon het toch ook niet fris noemen. Wij voelden ons niet ongelukkig, maar veel
blijmoedigheid straalden wij niet uit. Er bestond niet een gevoel van binding onder
ons, maar men kon ons evenmin van asociale onverschilligheid betichten. Het was
een vreemde situatie, niettemin was het de gewoonste zaak ter wereld. Men kon op
tal van tegenstellingen en halve tegenstellingen wijzen die men steeds vindt wanneer
de aanwezigen niet een homogene groep vormen.
Wij waren uit verschillende oorden bijeengekomen, zowel professioneel als
geografisch. De groep bestond uit Nederlanders, Surinamers en Antillianen. De
meesten hadden reeds een renommée verworven op juridisch, politiek of journalistiek
terrein. De politici waren verre in de meerderheid. De Antillen waren
vertegenwoordigd door dr. Moisés Frumencio da Costa Gomez met de welverzorgde
baard, de gitzwarte ogen en de vrouwelijke fijne handen die zijn staatkundige betogen
met bestudeerde gestes van de ene omzichtige zin naar de andere ondersteunden om
eensklaps tijdens een zwijgpauze naar de madeira met gin, of was het gin met
madeira?, te grijpen; de Surinamers door de omvangrijke Johan Adolf Pengel, meer
bekend als de bazuinengel van de Hernhutters en de vakbonden, en de tengere Eliazer
die nog het meest van het vochtige weer scheen te lijden te hebben; de journalistiek
voornamelijk door mr. Eduard Elias, uit het land van melkproducerende koeien en
tedere madelieven, die zich voorgenomen had een leven lang mistroostige
opmerkingen ofwel praetvaria, met hele kleine lettertjes op velletjes blocnote klein
formaat
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op te tekenen; de wetenschap door professor Van der Grinten uit Nijmegen of Tilburg
of beide, met een bijzondere neiging tot ingespannen denken en onverwacht grinniken
ondanks de versabbelde sigaar ergens in een der mondhoeken; en tenslotte de
diplomatie door dr. Raymond Pos, een wijs manneke met een raffinement, de
Nobelprijs waardig, op het gebied van de rechtsgeleerdheid en de giechelkunde.
Wij zaten in de voorgalerij van het hotel ‘Palace’ en keken uit op het
gouvernementsplein, waar Hare Majesteit koningin Wilhelmina haar positie op de
sokkel handhaafde en rustig voor zich uitkeek, en op de façade van het
gouvernementshuis waar de vertegenwoordiger van Hare Majesteit koningin Juliana
zich opvallend gedeisd en koest hield achter de gesloten jaloezieën en de sedert
enkele uren niet langer fonkelende bajonet van de heen en weer lopende schildwacht.
De motregen zwol steeds meer aan tot een stortbui. Het werd een tropisch
regengordijn. De Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen,
in de wandel erteesee genoemd, verkeerde in een moeilijke fase, wij hadden het
vreselijk met het Statuut te doen, vooral met het al dan niet opnemen van het woord
‘zelfbeschikking’ in de preambule, wij preambuleerden dag en nacht. ‘Wie statuut
zie dat hij niet val,’ hoorde ik dr. Raymond Pos voor de eerste maal in alle toonaarden
giechelen. Dat wordt nog eens een nieuw spreekwoord, dacht ik, ‘wie statuut zie dat
hij niet val’. Ik luisterde verder naar de stem, van mijn onderbewustzijn: vergis je
niet, het is een waarschuwing van RoPi (de Griekse namen voor de letters r en p, de
initialen van Raymond Pos) aan het adres van de Hollandse leden... zij moeten ook
niet zo verrot vervelend doen... het auteurschap van het bon-mot zal hem later
ongetwijfeld betwist worden door de lambda lambda's (de Griekse naam voor de
letter l, vermoedelijk van leuke lieverds), verder kon ik de opmerkingen van mijn
onderbewustzijn, die steeds meer een laat-Grieks of een onomatopeïsch karakter
aannamen, niet decoderen en keerde tot de werkelijkheid in de galerij van het Palace
Hotel terug. Ik keek om mij heen, gelukkig had niemand iets gehoord van de stem
van mijn O.B. (de ini-
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tialen van mijn Onder Bewustzijn). Wat deden wij hier eigenlijk in dit gammele
hotel? De onzekerheid van de politieke toestand voegde zich bij de somberheid der
weersomstandigheden; wij werden er steeds mistroostiger door. Tenslotte kon Elias
het niet langer houden. Hij merkte op, op zijn bekende mismoedige toon: ‘Van alle
steden waar ik beslist niet zou willen wonen, vind ik Paramaribo verreweg de
aantrekkelijkste.’
Het duurde een poos voordat de stilte weer verbroken werd. De opmerking was
nu afkomstig van de smalle, lange Eliazer, op een ietwat klagelijke toon: ‘Van alle
schrijvers die kankeren vind ik Elias waarschijnlijk de minst ongenietbare.’ Dat was
de bijbelse tweespraak van Elias en Eliazer, in de geschiedenis der koloniale
diplomatie ook wel bekend als de geschiedenis van de overtreffende natrap.
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De kennismaking
Wij zaten met zijn dertien verslaggevers, al zal het wel meer of minder zijn geweest,
in de serre van Select op Montparnasse. Het moest al ver over middernacht zijn. Ik
neem aan dat het de zevenentwintigste april 1928 was die plaatsmaakte voor de
daaropvolgende dag van de kalender. De meesten trachtten zich in een Slavisch,
Engels of Spaans dialect verstaanbaar te maken. Mijn buurman boog zich naar mij
over: ‘Kent u Balanchine?’
‘Balanchine? Nee, maar dat zal wel een van die Witrussische oplichters zijn die
in het kielzog van Diaghilev Frankrijk binnenstromen.’
‘Ja,’ lachte mijn buurman, ‘in het kielzog van Diaghilev. U moet bedenken, de
dans leeft nog alleen maar bij drie volken, de Russen, de Javanen en de Amerikanen.’
‘De Russen... U bedoelt toch niet Balanchine?’
‘Nee, nee, ik bedoel Nzjinski, Fokine en Karsavina.’
‘Maar die zijn allang niet meer in Rusland.’
‘U vergist zich, zij zullen naar de geest Rusland nooit verlaten al zullen zij hun
leven ook in Zürich of Buenos Aires moeten beëindigen.’
‘Droevig eigenlijk.’
‘Waarom droevig?’
‘Hoort u eens... De Javanen, bedoelt u die Javaanse prins uit het Musée Guimet?’
‘Ja juist, die Javaanse prins... Hoe is zijn naam ook weer? Nom de diou de diou
de diou. Hoe is zijn naam ook weer?’
‘U denkt ook, geloof ik, aan Isadora Duncan, de Amerikaanse danseres?’
‘Ja, aan haar maar ook aan zoveel anderen. Over vijftig jaar
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viert Amerika zijn tweehonderdjarig bestaan, dan zult u zien, let op wat ik zeg...’
‘Dan zullen wij misschien het hoogtepunt beleven van de moderne dans.’
‘Let op wat ik zeg. Maar u kunt morgen ook een prachtige Amerikaanse danseres
zien. In het Théâtre des Champs Elysées.’
‘Dus in het Théâtre des Champs Elysées.’
‘Maar morgen zal het de laatste dag zijn en het zal er weer uitverkocht zijn.’
‘Dus weer een gemiste kans.’
‘Hoort u eens. U gaat morgen om zes uur naar het théâtre. U zorgt ervoor de eerste
te zijn die zich aan de kassa meldt. U gaat er dus heen en u fluistert aan het loket:
monsieur Jacques, ik moet een plaats hebben in de veertiende rij van het orchestre,
si non je vous dénonce ce soir même à la Mairie du Seizième. U zegt niet à la police
maar à la mairie.’
Het was zo tegen vijf uur in de morgen dat ik bij het oversteken van de Boulevard
Raspail naar de Rue Bréa even onder de ritselende platanen bleef stilstaan en in mijn
agenda de zin optekende: si non je vous dénonce ce soir même à la mairie du
Seizième. N.B. niet ‘la police’ maar ‘la mairie’. Ik las de notitie nog eens over en
kon niet nalaten mijn gemoed in een luide lach te luchten.
Die avond zat ik al om kwart voor acht op plaats tweeëndertig van de veertiende
rij in de volledig bezette zaal van het Théâtre des Champs Elysées dat er toen
aanzienlijk gezelliger en in ieder geval iets minder vervallen uitzag dan tegenwoordig.
Het was drie minuten over acht toen de gordijnen opengingen. Ik had het nauwkeurig
van mijn polshorloge afgelezen: drie minuten over acht.
Midden op het podium stond de danseres in het vage gele licht van een opkomende
of een ondergaande zon. Het smalle lichaam was gekleed in een nauwsluitende effen
jurk, pauwachtig blauw van kleur. De muziek van Debussy had al een aanvang
genomen, ik weet niet precies wanneer zij begonnen was. De linkerarm wees
fatalistisch voor zich uit, naar een
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afwezige gestalte, zoals op archaïsche Griekse vazen. De rechterarm zette de beweging
van de dans in. Het smalle lichaam zou weldra volgen. Ik hield mijn adem in. Het
was de eerste keer dat ik een uitvoering bijwoonde van de Amerikaanse danseres
Estelle Reed.
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Spel met de titels
Een van de meest recente anekdoten die ik heb gehoord, speelt zich af op Aruba waar
een ieder, zoals het heet, zijn titel verliest. Hij mag baron zijn of hoogleraar, hij mag
een heilige zijn of satanas-himself, als hij maar lang genoeg op Aruba blijft, verliest
hij zijn titel of aureool en draagt al spoedig een naam die het meest gelijkenis vertoont
met een verbastering van voor- of achternaam.
Deze anekdote betreft de weledelgestrenge heer mr. Jacobus Hendricus Nadi
Hernandez, een vrijgezel van achter in de veertig die nogal met moeilijkheden met
zijn personeel te kampen had.
Men moet wel toegeven, ditmaal had de heer Hernandez het bepaald getroffen
met zijn chauffeur. Die bleek niet alleen een voortreffelijk wagenbestuurder te zijn,
neen, hij bezat nog vele andere kwaliteiten. Zo nodig kon hij ook dienst doen als
kok, tafelbediende en tuinman. Hij was daarbij, een hoge uitzondering voor een zo
uitnemend wagenbestuurder, een punctueel man die zich nimmer aan de invloed van
gedistilleerd blootstelde. Ook bij het roken betrachtte hij de matigheid, zodat het
interieur van de wagen op plezierige wijze van muffe verbrandingslucht verschoond
bleef. In het begin was hij bovendien de eerbiedigheid in persoon.
De eerste morgen dat hij met de Cadillac voorreed, nam hij zelfs de moeite uit te
stappen en het portier voor zijn meester open te houden. ‘Goedemorgen, mijnheer
Hernandez’ was gedurende de eerste tijd zijn groet. Na enige weken stapte hij niet
meer uit de wagen maar beperkte hij zich tot de groet.
De heer Hernandez maakte geen aanmerking, omdat hij daar zelf schuld aan
meende te hebben; hij had de chauffeur
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beduid dat het niet nodig was, zonder evenwel te verwachten dat deze zijn aanwijzing
zou opvolgen. Na een poos meende de chauffeur ook in de groet een wijziging te
moeten aanbrengen. Hij sprak niet langer van ‘mijnheer Hernandez’ maar van
‘mijnheer Nadi’.
De heer Hernandez meende ook ditmaal geen protest te mogen laten horen. Het
was hem eerder overkomen dat men die naam voor een achternaam hield; het zou
dus bepaald onredelijk zijn geweest de man te kapittelen. Mijnheer Hernandez, alias
mijnheer Nadi, meende nog steeds geen vuiltje aan de lucht te ontwaren. Hij werd
naar en van zijn kantoor gereden, naar cliënten en naaste familieleden, naar
serviceclubs en andere statusgelegenheden, alsmede naar de prachtige stranden, de
grote aantrekkelijkheid van zijn eiland. De chauffeur was een Mädchen für alles,
voor zover men een heterofiel een Mädchen mag noemen. Hij was vooral een perfecte
tafelbediende, hij schonk de wijn aan tafel alsof hij nooit anders had gedaan. Als het
zover was, hield hij de fles met een elegant gebaar boven het glas en moedigde daarbij
het vocht aan dat uit de bottleneck klokte: ‘Kom dan, wijntje, je bent niet maar zo-zo,
je bent een heerlijke bordeaux, je bent bestemd voor mijnheer Hernandez,’ of later
dus ‘mijnheer Nadi’.
Het was bij deze ceremonie dat het op zekere avond tot de heer Hernandez
doordrong dat de chauffeur het op zijn titel gemunt had. Hij hield weer de fles boven
het glas en moedigde nu het vocht aan dat het bestemd was voor ‘Nadi’. Kortweg
‘Nadi’, het ‘mijnheer’ was met de wind verwaaid.
Mijnheer Hernandez meende nog steeds geen aanmerking te moeten maken. Hij
was er niet zeker van of hij wel juist verstaan had, hij had meer scotch dan gewoonlijk
tot zich genomen en men kan niet ontkennen dat het waarnemingsvermogen dan
ietwat aan scherpte pleegt in te boeten. De volgende dag bleek hij het bij het rechte
eind te hebben gehad; de chauffeur had zijn mijnheerschap laten vallen maar de heer
Hernandez achtte nog steeds geen reden aanwezig om in te grijpen. Een kniesoor die
ieder uur van de dag mijnheer wil zijn. Bovendien, hij had er laatst nog een hele
beschouwing
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over gelezen, in de Reader's Digest, de tijden veranderen, het is misschien zelfs in
het geheel niet verstandig voor heer door te gaan.
Enkele weken gingen zonder strubbelingen voorbij. Het mijnheerschap was
weggevallen, maar de meestertitel was daarvoor in de plaats gekomen. De titel werd
voornamelijk bij het afscheid toegediend, als een tegengif voor daaraan voorafgegane
misdragingen, Het afscheid voltrok zich tenslotte met een vrij willekeurige keuze
tussen ‘mijnheer Hernandez’, ‘mijnheer Nadi’, ‘meester’ of kortweg ‘Nadi’. De heer
Hernandez wachtte voortaan met spanning af op welke titel of titelloosheid hij zou
worden getrakteerd. De eerbied werd bovendien aanmerkelijk tekort gedaan door de
overmaat aan jovialiteit waarmee de afscheidswoorden warden uitgesproken. En
tenslotte kwam de breuk.
De heer Hernandez stond buiten te genieten van de avondlucht en de welverzorgde
tuin. Hij liet zijn blik gaan over bloemen en blaren, hij kon niet nalaten gevoelens
van dankbaarheid voor zijn manusje van alles te voelen. Hij raakte in steeds betere
stemming. Vrienden die voorbijgingen, warden hartelijk maar tegelijk luchtig begroet.
Hij was in gepeins verzonken over de problemen van de dag en de raadsels van de
eeuwigheid. Wie kon bijvoorbeeld zeggen waarom, wanneer en hoe de schepping
had plaatsgevonden.
De chauffeur had de Cadillac in de garage geparkeerd, hij had een schoon hemd
aangetrokken en maakte aanstalten om zich huiswaarts te begeven. Bij het hek
bemerkte hij de aanwezigheid van de heer Hernandez. Hij verlangzaamde de pas en
met een glundere glans in de ogen riep hij: ‘slaap wel, Nadijs.’ Niet ‘mijnheer’ of
‘meester Nadi’, ook niet kortweg ‘Nadi’, maar ditmaal duidelijk de verbastering
‘Nadijs’. Mijnheer Hernandez liep rood aan van woede, maar hij wist zich te
beheersen. Hij wilde de stilte van de nacht gebruiken om de gebeurtenissen van de
laatste weken op een rijtje te zetten. De volgende morgen wachtte hij de ander op
voor de deur van de garage.
‘Waarde heer,’ zo zei hij zonder stemverheffing, ‘je hoeft
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niet meet te komen, dat “Nadijs” heeft de deur dichtgedaan.’
‘Om zo'n kleinigheid, mijnheer Hernandez?’
‘Ja, om zo'n kleinigheid. Vandaag ben ik Nadijs, morgen ben ik Radijs.’
De chauffeur kreeg twee maanden voluit betaald en keerde naar zijn huis terug.
Even voelde hij zich ernstig terneergeslagen, maar enkele minuten later schoot hij
in de lach. Hij kon dat spelletje met de titels nu eenmaal niet laten. Hij was een
Arubaan.
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Bij de fontein
Als ik mijn ogen opende, wist ik dat ik mij in Italië bevond. Wij lagen scheef tegen
de heuvelhelling aan, de blonde vrouw en ik. Ik keek niet naar haar; ik nam alleen
maar de geuren van haar op, die vermengd waren met de geuren van de schroeiende
aarde en de schrompelende blaren.
Aan de voet van de heuvel lag het plein, dat eens ovaal moet zijn geweest, maar
zich thans vormeloos voor ons uitstrekte. Van het merendeel der gebouwen waren
niet eens de ruïnes overgebleven, zij waren tot gruis vergaan. Aan de rechterkant lag
het enorme amfitheater; met een onregelmatig silhouet, de muren waren op vele
plaatsen verbrokkeld; met de boogramen, die het hemelblauw de gelegenheid boden
ons zonder ophouden uit holle ogen aan te staren. Iets naar links begon de straat van
een afgelegen buitenwijk, met een blauwe tram, die met regelmatige tussenpozen
langzaam kwam aangeschoven en dan weer terugreed, nadat een lakse conducteur
enige manipulaties met de stang tussen en in de rails had verricht. De ene zijde werd
door woonhuizen ingenomen, naar hun vormen te oordelen tenminste, de overkant
ging over in een fabriekswijk, men zag de rokende schoorstenen naar de hemel reiken.
Nu en dan stak een vrouw haastig de straat over.
Nog verder links lag een wijk die uitsluitend uit kloosters en kerken scheen te
bestaan. Het metaal flikkerde en belette ons het aantal kruisen nauwkeurig vast te
stellen. De huizen stonden er middeleeuws dicht op elkaar gedrongen, de mensen
leken er opgeslurpt door de schaduw, men kon ze nauwelijks onderscheiden. Het
kerkhof, waar het eveneens van kruisen wemelde, lag aanmerkelijk dichter bij de
plek vanwaar wij het zuidelijk landschap gadesloegen; de mensen tekenden er zich
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duidelijk af tegen de achtergrond; het waren groepjes vrouwen in het zwart, met witte
en lila boeketten.
De kloosterwijk, dat moet worden gezegd, had alle moeite gedaan op een eerbiedige
afstand te blijven van de moderne buurt, of misschien was het omgekeerde het geval
geweest en moest de schuld van dit gebrek aan coöperatie aan de moderne buildings
worden geweten. Ik ken een vraagstuk waar niemand omheen kan draaien: de wereld
wordt niet zozeer door liefde bewogen alswel door haat en nijd geregeerd. Ik kan dit
op bepaalde ogenblikken zonder enige moeite aan de hand van feiten en cijfers
bewijzen; op ogenblikken, wel te verstaan, dat ik niet geneigd ben het tegendeel te
geloven.
En toen had een bizondere gebeurtenis plaats, een zeer bizondere gebeurtenis.
Maar allereerst moet ik mijn beschrijving van het plein voltooien. Daar stond op nog
geen honderd meter van ons vandaan een fontein, die de eentonigheid van de ruimte
op weldadige wijze verbrak. Midden in de bak, bestemd om het water op te vangen,
steeg een metalen Stengel uit een stenen bloemkelk. Het water spoot noch sproeide
uit de Stengel; het bobbelde naar buiten en droop langs de Stengel en de kelk in de
bak. Nu en dan werd de stilte verbroken door vleugelgeklepper; groepjes blauwe en
witte duiven zetten zich dan neer op de rand van de waterbak.
De bizondere gebeurtenis had als volgt plaats. Ik had de ogen geruime tijd gesloten
gehouden, na eerst door mijn glinsterende wimpers het hemelblauw te hebben
afgegluurd. Ik nam de geuren van de omgeving diep in mij op, van de vrouw, de
aarde, de lucht, en de blaren. Ik realiseerde mij voor de zoveelste maal in mijn leven,
hoe ziekelijk gevoelig ik ben voor de erotische huiveringen van de kosmos; in de
gemoederen van opgewonden lieden, in de harten van verliefde paren, in de zielen
der gevoelige individuen, in de lucht, het water en in de aarde, kortom overal waar
zij sidderingen vertoont.
Deze gedachte werd slechts ten halve ontplooid, mijn ogen openden zich en ik
werd door een aanminnige scène getroffen. Mijn gevoeligheid had mij ook ditmaal
bijtijds gewaarschuwd. Bij de fontein stond een jonge vrouw, met wat ik sans
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préjudice zou willen noemen een smeuig slank lichaam, dat, hoewel in het zwart
gekleed, toch naakt scheen te zijn gebleven, doordat de jurk het lichaam niet belette
de vrouwelijke vormen op hun voordeligst te doen uitkomen. Zij boog zich voorover
en strooide, achteloos maar liefdevol, kruimels voor een drietal witte duiven, die
haar voeten tot op enkele decimeters naderden. Van links kwam langzaam een
kapelaan aangelopen. Hij hield aandachtig het brevier voor zich uit, met beide handen.
Hij behoorde tot de wereldgeestelijken, althans te oordelen naar zijn hoofddeksel,
een bonnet van het iets te hoge soort, en zijn kleding, die in de eerste plaats werd
gekenmerkt door een brede glinsterende moiré band om het middel en een
onberispelijke strik even boven de stuit. Een enkele maal staakte hij de lectuur van
zijn brevier, hief de ogen op en nam het smeuig slanke lichaam van de vrouw op,
zonder dat men zou kunnen volhouden dat dit vanwege het pleinverkeer bepaald
geboden was. Na een poos kon men zonder moeite constateren, dat de emoties van
de kapelaan niet ongemerkt aan de jonge vrouw waren voorbijgegaan. De huiveringen
drongen ongestoord tot mij door.
Ik neem aan, dat de jonge vrouw uit de richting van de buitenwijken naar de fontein
was gewandeld. Ik neem aan dat de kapelaan, van wie ik de leeftijd op vijfendertig
schatte, sedert maanden de gewoonte had opgevat tussen fontein en klooster, heen
en weer kuierend, de lectuur van zijn brevier te verrichten. Het is mij evenwel,
ondanks naarstige overdenkingen, onmogelijk te bepalen uit welke richting de twee
nonnen, die thans in ons gezichtsveld traden, de fontein waren genaderd. Zij kwamen
in ieder geval van rechts, laten wij ons voor vandaag met deze wetenschap
tevredenstellen; haar hoofden, onder de kappen verscholen, hielden zij zedig gebogen.
Ik verkeerde in een moment van uiterste geprikkeldheid, zoals zij zelfs bij mijn
gevoeligheid zich maar zelden voordoet. Ik vermocht, zonder aarzeling, de aard van
de twee nonnen te bepalen. Zij behoorden naar de kleding te oordelen tot de orde
van de franciscanessen. Zij waren beiden eerder lang. De jongste was iets langer en
liep rechts, zoals het de gewoonte is
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in sommige plaatsen van het Italiaanse platteland. Het was duidelijk, zij was eveneens
gevoelig voor huiveringen, zij het ook op hoger niveau dan waar de gevoeligheid
van een werelds persoon, zoals ik uiteraard ben, zich pleegt af te spelen. De non die
links van haar liep, was zonder twijfel evenwichtiger, zij stond met beide benen op
de grond. Het verschil van geaardheid verried zich nog het duidelijkst in de gang
van de twee liefdezusters; de jonge had een enigszins zwevende gang, haar metgezellin
plantte de hakken stevig op de grond. De oudste was administratief zonder twijfel
verdienstelijker dan haar jongere ordezuster, maar het was niet aan te nemen dat de
moeder-overste haar van het standpunt der beoefening van liefde en barmhartigheid
niet verre boven de oudere zou verkiezen. Jaja, van het standpunt der liefde- en
barmhartigheidsbeoefening.
De jongere franciscanesse hief de ogen op en werd terstond de huiveringen rondom
de fontein met de witte en blauwe duiven gewaar, waarbij zich thans ook nog enkele
chocoladekleurige hadden gevoegd. Zij nam met aandacht de twee jonge mensen op,
die zich aldaar bevonden: de verleidelijke jonge vrouw en de kapelaan met de bonnet.
Zij stelde zich de vraag, volkomen ongeoorloofd volgens de bisschoppen, omtrent
de toelaatbaarheid van ontoelaatbare handelingen. Vervolgens boog zij wederom het
hoofd en bad met innigheid, dat de priester de mandementen indachtig zou blijven
en niet zou wijken voor de verleiding bij de fontein.
De franciscanessen verdwenen in de richting van de fabrieken. De jonge vrouw
heeft zich allang weer verzoend met haar man, haar kinderen en haar chianti. De
kapelaan trok zich, na een hevige zielestrijd, terug in de kloosterwijk.
Leid ons niet in verzoeking.
Amen.
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De vervolgden
Voor mijn dochter Jane Marie
In de vroege middag bereikte de vrij grote kano de zuidelijke keten van de baai. De
Indianen, een kleinere aan bakboord, twee grotere aan stuurboord, moesten alle
krachten bijzetten om niet door de golven te worden opgenomen en tegen de rotsen
te worden gesmeten. Zij bleven pagaaien met het gezicht op de noordelijke keten die
zich voor hen uitstrekte met haar terras met rijen cactusstengels. Toen zij de
cactusstengels aan het eind van de keten op duidelijk zichtbare afstand waren
genaderd, maakten zij een slag om en lieten zich door de stroom naar land drijven.
Bij de oever gekomen sprongen zij vrijwel gelijktijdig uit de kano. Zij namen alle
drie een pagaai en een mand van gevlochten riet mee. In een van de manden bevonden
zich nog levende vissen die bij tijd en wijle spartelden en dan weer stil bleven liggen.
De Indianen trokken de kano voor de helft op het strand en bewogen zich met hun
manden en pagaaien in de richting van de spelonken die zich aan het eind van het
noordelijk terras bevonden. Zij keken op hun weg op het land telkens behoedzaam
om zich heen. Voordat zij een bepaald vertrek van de grot voor hun installatie hadden
uitgekozen, dwaalden zij eerst de gehele spelonk door, met hun bezittingen vast in
de handen. Zij doorliepen eerst drie zalen, waar het duister bleef toenemen; in de
volgende vertrekken werd het weer lichter omdat het gewelf hier en daar vrij grote
erosie-gaten vertoonde. Een van de aangrenzende vertrekken, dat men wel een zaal
mocht noemen, werd door de mannen voor bewoning geschikt bevonden, het beschikte
niet over een erosie-opening in het rotsdak maar het licht uit de naastliggende
vertrekken zou hen van het verloop van de tijd op de hoogte houden. Zij legden hun
pagaaien en manden
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neer, de vissen hadden het begeven, zij spartelden in ieder geval niet langer. Uit een
van de manden werd een buidel van apura-katoen te voorschijn gehaald dat
ondoorlaatbaar is en daarom bij uitstek geschikt om een zekere voorraad drinkwater
mee te sjouwen. Zij namen enkele slokken en begaven zich naar buiten. Zij hurkten
aan het strand neer en keken naar de zon die langzaam onder de horizon verdween.
Heel langzaam. Zij behoorden tot de stam van de Caiquetíos die de groene straal
vereren, en wachtten dus in spanning op het ogenblik dat de groene straal bij het
ondergaan van de zon loodrecht omhoogflitst. Zij legden ten teken van broederschap
de handen op elkaars schouders, de broeder van het water, die in de eerste plaats
voor de aanwezigheid van water zorgde; de broeder van de spierkracht, omdat hij
de meeste kracht uitoefende bij het pagaaien; en de kleinste, de broeder van de
tekeningen, omdat hij steeds geneigd was tekeningen in de wanden van de grotten
te krassen.
Zij sprokkelden hout in de omgeving en verdwenen weer in de spelonk. In de zaal
met het geërodeerde gewelf maakte de grote gebruik van zijn vuursteen, een kostbaar
voorwerp dat hij altijd voorzichtig in zijn mand meedroeg, mede ook omdat hij
meende dat het de vissen een bijzondere smaak verleende. Hij prepareerde de vissen
die vervolgens op Indiaanse wijze aan de ene zijde gedurende langere tijd werden
gebraden dan aan de andere. Het duurde niet lang of zij zaten er gezellig met z'n
drieën te genieten van de vis die de Caiquetíos ‘chacusco’ noemden, met een dikke
schijf cactus waarvan zij waarschijnlijk ten onrechte meenden dat die een verdovende
invloed uitoefende. Daarna zetten zij zich neer tegen een van de brede druipsteenzuilen
en luchtten hun hart. Zij hadden van hun stamgenoten van het vasteland en de andere
eilanden wonderlijke dingen gehoord. Sommigen vertelden dat zij op zee hoge
bouwsels van wisselende kleuren hadden zien drijven met zeilen van onvoorstelbare
afmetingen en kleurige doeken in de top van de masten. Anderen vertelden van
mensen die half dier en half mens waren of die uit een buis knallen teweegbrachten
die terstond de dood veroorzaakten. Zij wisten
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niet wat zij van deze vreemde verhalen moesten denken, wel bevroedden zij dat er
dreiging in de lucht hing. Zij namen nog een schijf cactus en in een toestand van
bedwelming verzekerden zij elkaar dat zij niet hoefden te vrezen zolang zij voor de
groene straal hurkten aan het strand.
De volgende dag leek alles zijn gewone gang te zullen gaan. De twee grote mannen
zorgden voor de vissen, de schijven cactus en het water, de kleine was druk bezig
zijn tekeningen op de wand aan te brengen. Het was een gewemel van lijnen die
soms tot vissen en vogels uitgroeiden. Het ritme van de hand werd gevolgd door een
geneurie dat waarschijnlijk van de tekenaars van de Amazone afkomstig was.
Tegen zes uur hervatten zij hun ritueel, zij begaven zich naar het strand en hurkten
neer in afwachting van de groene straal. Zij bleven ditmaal in de houding van het
ritueel, nog geruime tijd nadat het licht van smaragd omhooggeflitst was. In de
spelonk brachten zij de avond niet veel anders door dan de dag tevoren, alleen maar
vermeden zij de gesprekken over de vreemde voorwerpen die hun geest voortdurend
in beroering hielden, de hoge bouwsels, de mensdieren en de buizen die onzichtbaar
in het luchtruim knallen. Hoewel zij zich minder van de cactusschijven hadden
bediend, vielen zij al spoedig in diepe slaap, maar midden in de nacht gebeurde iets
uitermate zonderlings. Zij werden gewekt door een kloppen tegen de wanden van de
spelonk dat niet minderde maar integendeel tot een heftig bonzen aanzwol. Zij hadden
de neiging naar buiten te vluchten, maar vreesden dat zij zich dan juist in een
catastrofe zouden storten. Tenslotte trokken zij zich in een van de donkerste vertrekken
terug en kropen samen in een hoek, terwijl zij aan alle kanten door het bonzen werden
bedreigd, waarvoor zij geen verklaring konden vinden en ook geen verklaring zochten.
De volgende ochtend kon de broeder van de spierkracht nauwelijks wakker worden,
hij had een rode kleur alsof hij urenlang in de zon had gelegen of als een chacusco
was gebraden. Toen hij zijn ogen tenslotte opendeed, hoorde hij de anderen
waarschuwen: ‘Wij moeten weg, wij moeten zo gauw
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mogelijk weg. Wij gaan naar de spelonk van het noorden, daar hebben wij voldoende
water, daar hebben wij een overvloed aan leguanen, daar blijven ze vast weg met
hun kloppen en bonzen.’ De broeder van de spierkracht bleef wezenloos voor zich
uit kijken. De spelonk van het noorden, dat betekende dat zij de noordkaap moesten
ronden. Hij zag al de berghoge golven op hen af komen stormen, hij had het gevoel
dat zij het ditmaal niet zouden halen, dat zij ditmaal door de golven zouden worden
verzwolgen.
De drie mannen namen hun bezittingen, de pagaaien en de manden, en begaven
zich naar de kano. Zij duwden hem in het water, de grote nam plaats aan bakboord,
de twee anderen aan stuurboord. Zij pagaaiden in een rustig tempo naar het einde
van de noordelijke keten, waar zij een sterke stroming verwachtten, maar deze bleef
gelukkig uit. Zij pagaaiden zo dicht mogelijk langs de kust, het water was er
spiegelglad. Zij voeren eerst langs een bos van kibrahacha die in volle bloei stond
met zijn weelde van gele bloemen, en van cactussen waar de papegaaien omheen
vlogen met die onrust die de paartijd met zich meebrengt. Het waren niet de
groenblauwe papegaaien van het vasteland maar de groengele van iets kleiner formaat
van de eilanden.
De mannen zouden graag aan land zijn gegaan, daar moest zonder twijfel een
verkwikkende bron zijn, maar zij begrepen wel dat zij zich dan aan gevaar
blootstelden, zij wisten trouwens niet of er een grot was voor langere of kortere
behuizing. Vervolgens voeren zij langs een pekelmeer met de grote rose vogels die
de Indianen ‘chogogo’ noemen naar het geluid dat zij maken bij het afschuimen van
het water van pekelkorreltjes. De heuvels rondom het meer waren aan de basis rood
en kaal vanwege het zoutgehalte van het water, maar hogerop waren zij welig begroeid
met bomen en struiken die men moeilijk van elkaar kon onderscheiden. De chogogos
stonden vlak naast elkaar, maar namen verschillende houdingen aan. Sommige keken
recht voor zich uit, andere spiedden in het water, weer andere hielden hun lange hals
onder een vleugel verborgen of trachtten een deel van hun hals om de eigen hals te
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draaien. Ongeveer op hetzelfde ogenblik als de kano de noordkaap naderde, stegen
de vogels op en volgden de kano tot deze het gebied van de hoge golven had bereikt.
Zij weken toen naar het zuiden af, waarschijnlijk in de richting van het vasteland.
De drie mannen vroegen zich af of de manoeuvres van de vogels als een gelukkig
teken moesten worden beschouwd, maar weldra werd hun aandacht geheel in beslag
genomen door de strijd met de golven. Zij moesten ervoor zorgdragen de kop van
de kano recht tegen de golf te houden totdat zij de top hadden bereikt. In het dal
moesten zij zich zo snel mogelijk voorwaarts bewegen. Deze afwisseling van
bewegingen moesten zij ruim drie uren lang volhouden. Het was al middag toen zij
de kaap hadden gerond en weer in kalm water konden pagaaien.
De noordelijke spelonk lag aan een betrekkelijk kleine baai die zij in het Caiquetío
de Tambebamba noemden. Een steile en smalle weg voerde naar een terras van
kalkgesteente in een van de meest desolate landschappen van het eiland. Aan de
oostkant werd het begrensd door een woelige zee die voortdurend door de
brandingsnissen schuurde. Aan de westkant lagen de grotten waarvan het gewelf
overging in een gebied van allerlei cactussen, stengel-, meloen- en bladcactussen,
temidden van een geharrewar van ondefinieerbare doornstruiken. Het wemelde hier
van groene leguanen, ze leefden er waarschijnlijk van voedzame grassoorten en
insekten, vooral blauwe mieren die het gezichtsvermogen hadden verloren en nu
maar verkwikking zochten op de tongen van de leguanen. De leguanen verkeerden
door vadsigheid of door filosofische overwegingen in de mening dat de bewegingen
in de buitenwereld grotendeels schijnbewegingen waren waarop zij niet hoefden te
reageren. Het resultaat was dat de geoefende jager het dier makkelijk achter in de
kraag kon vatten en zonder veel moeite met de krachtige spieren van de handpalm
kon kelen. De preparatie van de groene leguaan levert weinig moeilijkheden op omdat
het vel vrij los aan het lichaam hangt zodat het villen in een handomdraai is gebeurd,
vooral als men de routine van de Caiquetíos bezit.
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De broeder van de spierkracht had reeds een leguaan gevangen voordat de drie
mannen een woonplek in de spelonk hadden uitgekozen, waarvan het plafond nergens
erosie vertoonde, maar de drie brede openingen aan de ingang lieten genoeg licht
toe in de voorste vertrekken. Men moest wennen aan de zware golfslag die dag en
nacht tegen het kalkgesteente schuurde en beukte. Bovendien was de groene straal,
die zich 's ochtends in het oosten moest vertonen, slechts zelden duidelijk zichtbaar
omdat zij meestal door de woelige zee en de wolkenmassa's werd verdoezeld.
De Caiquetíos meenden dat het triestige landschap met zijn kalkgesteente en zijn
achterland met veelsoortige cactussen en doornstruiken, met groenbuikleguanen en
onooglijke blauwe mieren, het voordeel had dat de vreemdelingen zich waarschijnlijk
niet hier zouden wagen.
Zij brachten er de dagen vrij rustig door. De spierkracht ving de leguanen, de
broeder van het water wist altijd het kostbare vocht op te sporen uit naden en geulen
van het terras en de tekenaar kraste in de wanden zijn ongewone tekeningen terwijl
hij zong van de Amazone en de Orinoco die hij naar alle waarschijnlijkheid nooit
had gezien. 's Avonds genoten zij van het groene reptiel en de schijven cactus,
eveneens groen. Zij hielden daarna gesprekken waarin zij de ene avond hun angst
tot uitdrukking brachten en op een andere avond deze juist trachtten te verdringen.
Zij moesten er wel een week in pais en vree hebben doorgebracht toen zij weer
onverwacht door een reeks uiterst gevaarlijke ervaringen werden overrompeld. Het
was in de vroege ochtend toen zij gewekt werden door een rad praten in een taal die
zij nooit eerder hadden gehoord. Het was in ieder geval geen Caiquetío of een andere
Arowaakse taal. Zij traden naar buiten en werden door de meest wonderlijke
verschijningen verrast. In de verte zagen zij een van die veelkleurige bouwsels
waarvan zij door hun stamgenoten hadden horen spreken. Het anker was uitgeworpen,
de half gereefde zeilen woeien in de wind. Het leek of het schip stil lag en toch
bewoog, zoals men ziet bij het verschijnen van fatamorgana's.
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Op het terras, dicht bij de weg naar de baai, stonden enkele personages die naar
kleding en houding te oordelen van verschillende rang en waardigheid moesten zijn.
Zoiets ging er tenminste in de hoofden van de eenvoudige Caiquetíos om.
Hun belangstelling ging eerst uit naar de drie personages die opvielen door hun
kleurige kleren met pofmouwen en pofbroeken en tevens door de golvende rand van
hun vilten hoeden. De ene droeg kleren in de Castiliaanse kleuren rood en geel en
de twee anderen, die aanmerkelijk jonger waren, in de kleuren blauw en geel van
een meer bescheiden provincie. Iets meer naar voren stond een jongeman, in zwarte
soutane met een zilveren kruis op de borst, die in een gesprek met een tolk gewikkeld
was. De tolk vroeg de Caiquetíos of zij hier woonden, waarop zij van ja knikten. Van
ja of zoiets dergelijks, blijvend wonen deden hier alleen de leguanen van het groene
soort. De tolk weerde geïrriteerd af toen zij ook de mieren erbij betrokken, die zich
hier alleen op doortocht bevonden, en ging toen over tot het uitspreken van zijn
officiële boodschap.
De personages met de kleurige kleding waren de officieren van het schip dat zij
in de verte konden zien. Het heette de Infanta Combita, het zou het terras met al zijn
grotten met één schot uit elkaar kunnen schieten, maar het zou dat natuurlijk niet
doen zolang er geen dringende reden toe was. De figuur die naast hen stond in de
lange jas, zoiets heette een soutane, was de aalmoezenier van het schip, hij was een
van de priesters van de vreemdelingen. Zijn zwarte platte hoed hing achter op zijn
hoofd aan zijn kinband, dat was niet een vereiste voor een aalmoezenier, dat was
alleen maar om te voorkomen dat het ding zou wegwaaien. Van de priester had de
tolk naar zijn zeggen de opdracht gekregen de Caiquetíos tot het ware geloof te
bekeren. Het geloof van het kruis zoals de priester er een droeg op zijn borst. Zij
moesten zonder dralen hun sympathieën voor de blauwgroene papegaaien en de
kaketoe met de boze kuif opgeven. Die hadden niets te betekenen. De Caiquetíos
moesten zich zo spoedig mogelijk bekeren tot het ware geloof van de verlosser die
op een vrijdagmiddag voor
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hen aan het kruis was gestorven. De priester mummelde daartussendoor ‘a las tres
de la tarde, a las tres de la tarde’, blijkbaar verstond hij enkele woorden van het
Caiquetío. Hij begreep ook wel, zo vervolgde de tolk, dat zij het nieuwe geloof niet
in enkele minuten in zijn volle diepte zouden kunnen vatten. Hij had gemeend hen
te kunnen helpen door hun een wit kruis aan een snoer te schenken zodat zij het om
hun hals konden dragen. Het was gesneden van een houtsoort uit zijn geboorteland,
een zeer arm land dat Extremadura heette. De priester mummelde ‘Badajoz, Llenares,
San Benito, Medellin’, waarschijnlijk de namen van de parochies waar hij zijn
loopbaan begonnen was. Andere priesters zouden komen om hun de diepten van het
geloof te onderwijzen. De aalmoezenier mummelde ‘mea culpa, mea culpa, mea
culpa...’ Zij konden voorlopig volstaan met het kruis te kussen en te bidden dat de
verlosser hun de nodige hulp zou bieden. Sanctificado sea tu nombre. De tolk eindigde
met de waarschuwing dat zij moesten doen zoals de priester had bevolen, anders
zouden zij in de puinhoop eindigen
De commandant keek een poos in stilte om zich heen en trachtte een tranchant
woord te vinden. Hij meende dat het ritueel niet was voltooid en dat de priester, deze
sufferd of ronduit ‘klootzak’, die hij al naar zijn bloeddruk als pater, aalmoezenier,
kapelaan en kerkvader aansprak, zich aan een ernstig verzuim had schuldig gemaakt.
Hij had het eindelijk gevonden: ‘Kerkvader, nu moet een van deze zakken aan de
kruispaal worden gehangen.’
‘Wilt u dan een van de jongens kruisigen?’ vroeg de aalmoezenier in uiterste
verbazing.
‘Ja, daar zou ik prijs op stellen. Ik laat een paar balken van het schip halen. De
meester-timmerman zal geen moeite hebben dat karwei op te knappen. Wij kunnen
het kruis oprichten iets links van die cactus daar waar de parkiet juist weggevlogen
is. Neen, nog iets meer naar links.’
Hij wees met zijn hand alsof hij de naald van een kompas volgde.
De aalmoezenier of kapelaan of kerkvader was nog altijd
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niet van zijn verbazing bekomen: ‘Maar wilt u dan zomaar een van de jongens
kruisigen?’
‘Ja,’ antwoordde de commandant, ‘dat lijkt mij gewenst en nuttig. Wij moeten de
mensen hier ontzag inboezemen, net zoals de Puniërs en de Romeinen dat deden.’
‘Maar deze jongens hebben niets gedaan, commandant. De Puniërs en de Romeinen
waren in oorlog met elkaar gewikkeld.’
‘Geef ze dan maar onverwijld vijftig geselslagen.’
‘Geselslagen?’
De commandant had eensklaps genoeg van deze discussie over de strategie van
de Puniërs en de Romeinen die deze halfnaakte oerwezens nauwelijks een blik waardig
zouden hebben gekeurd.
‘Je hebt gelijk, kerkvader, zij zijn niks waard, geen kruisiging, geen geseling, laat
ze maar naar hun mallemoer lopen. En laten wij naar onze officieren, onderofficieren
en manschappen terugkeren.’
De Caiquetíos begrepen dat er een ernstig gesprek had plaatsgevonden dat bijzonder
slecht voor hen had kunnen aflopen, en dat zij hierbij het leven hadden behouden
dank zij de bemiddeling van de priester met zijn hoed achter op het hoofd. Zij wilden
naar hem toe gaan om hem te bedanken, met een omhelzing bijvoorbeeld, en hem
een geschenk aan te bieden, misschien wel een leguaan, maar de tolk kwam
tussenbeide en vertelde dat dit niet de gewoonte was bij de vreemdelingen die niet
op omhelzingen en nog minder op leguanen waren gesteld. Zij bleven maar staan
kijken hoe de sloep van de wal naar het schip werd geroeid, met de ritmische slagen
van de riemen, waarvoor zij aanstonds een grote bewondering opvatten. Dat was nog
iets anders dan het miserabele pagaaien door goed en slecht weer waarbij je toch
eenmaal gewis en zeker aan de haaien bent overgeleverd. Zij hadden graag op hun
manier de kerkvader uitgewoven, maar het was inmiddels tot hen doorgedrongen dat
de vreemdelingen evenmin op sympathiebetuigingen van deze aard gesteld waren.
De volgende ochtend deelde de tekenaar aan zijn stamge-
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noten mede dat hij in zijn slaap op bezoek was geweest bij de tovenaar van het
vasteland en dat deze hem bijzonder gastvrij had ontvangen. De tovenaar had met
zijn zevenkleurige steen het vuur der Alwetendheid aangestoken en voorspeld dat
de Caiquetíos spoedig de zee zouden oversteken en een gunstige toekomst tegemoet
zouden gaan. Wel zouden zij zich voor de monsters moeten hoeden, nog meer onder
de mensen dan onder de dieren. Hij had letterlijk gewaarschuwd dat zij zich moesten
hoeden voor monsters en viervoudige moordenaars.
De broeder van de spierkracht nam deze dubbelzinnige mededeling nogal ernstig
op. Zij zouden een gunstige periode tegemoetgaan maar zich tegelijk voor monsters
en moordenaars moeten hoeden.
Twee dagen later vertelde de tekenaar dat hij weer in zijn slaap een bezoek had
gebracht aan de tovenaar van het vasteland bij Caracas, en dat deze opnieuw het vuur
van de Alwetendheid met zijn zevenkleurige steen had ontstoken. De tovenaar had
ditmaal gewaarschuwd dat zij bijzonder op hun hoede moesten zijn voor hun
beschermers. Zij hadden aan de Amazone de leguaan, de krokodil en de traagloopaap
als beschermers vereerd, maar de veroveraars waren gekomen en hadden deze
beschermers zonder aanzien des persoons als voedsel verorberd. De Caiquetíos waren
toen naar het noorden getrokken, naar de Orinoco, en daar hadden ze een verering
opgevat voor de blauwgroene papegaai. De blauwgroene papegaai was de enige
beschermer die hun naam feilloos kon uitspreken. ‘Caiquetío, Caiquetío.’ Mede door
deze feilloze klanknabootsing hadden de veroveraars spoedig de aanwezigheid van
hun concurrenten ontdekt. De vogels werden voortaan in kooien gevangen gehouden
en hielden niet op de naam van hun vorige vereerders na te bootsen, tot groot vermaak
van de veroveraars.
De Caiquetíos waren naar het noorden, naar het gebied van de zee getrokken, waar
zij door de flits van smaragd tot in het diepste van hun hart werden getroffen, maar
ook daar is het niet bij gebleven. Wat moesten zij nu doen met het witte kruis? En
later met het ebonieten en gouden kruis? Bestonden die
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wel, het ebonieten en gouden kruis? De tovenaar waarschuwde dat alle beschermers
een ochtendrood en een avondrood kennen. Hij had letterlijk gezegd: Alle idolen
hebben een ochtendrood en een avondrood. Ergens daartussenin gedragen zij zich
als monsters van het ergste soort.
De broeder van de spierkracht vroeg of hij ook voor viervoudige moordenaars
onder de idolen had gewaarschuwd. Op viervoudige moordenaars bleek hij, als de
meeste mensen, nog het minst gesteld.
Enkele dagen later was de tekenaar nogmaals op bezoek geweest bij de tovenaar
van het vasteland, die de laatste tijd voornamelijk resideerde in de Quebrada de la
Vieja, de Kloof van het Stokoude Wijf, tussen de stammen van de
Toromanía-Indianen, maar de tovenaar had een zonderlinge verandering ondergaan.
Dios mío, hoe is het mogelijk? De Alwetende was bezig in een formatie van poreus
puimsteen over te gaan. Zijn mond stond half open alsof hij iets bijzonder pijnlijks
wilde zeggen, zo pijnlijk dat zijn lichaam het niet had kunnen verdragen en een
uitvlucht in een andere materie had gezocht. De tekenaar bleef naar de blauwachtig
versteende tovenaar kijken, in de hoop dat hij tot zijn vorige gedaante zou terugkeren,
maar het omgekeerde had plaats. Er verscheen een waas waarvan de herkomst niet
kon worden vastgesteld, en de tovenaar verdween in het waas en met het waas in het
niets. Toen het waas was opgetrokken bevond hij zich in zijn droom op het terras
vanwaar hij een schip zag liggen dat veel weg had van de Infanta Combita, maar ook
aanmerkelijke verschillen ermee vertoonde, vooral door het boegbeeld met de bizarre
borsten, die zich eerder als starre tieten en dolle prammen voordeden, alsook aan de
dieprood geverfde wangen en popachtige pruilmond. Het schip had alle zeilen gehesen
en loste nu, mogelijk om het terras te vernietigen, een schot, maar tegelijk ontwikkelde
zich midscheeps een enorme vlam. Het schip werd in een explosie uiteengereten en
vloog in grotere en kleinere brokken in de lucht. Enkele minuten later dreven er nog
enkele stukken op het water, dat zich blijkbaar met duizend glinsteringen van de
wrakstukken trachtte te ontdoen.
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De zee werd tenslotte in het hemelruim opgenomen zoals het poreuze puimsteen van
de tovenaar in het blauwe waas was verdwenen.
In de vroege ochtend werden de Caiquetíos door een bonzen gewekt, bijna even
luid als het lawaai dat zij in de spelonk van het westen hadden gehoord, maar het
duurde betrekkelijk kort. Daarop volgde een kletteren als van stenen die tegen elkaar
geslagen worden. Meteen ontstond een hels lawaai van mensen die in de vreemde
taal en gebroken Caiquetío schreeuwden. Het waren vloeken van de ergste soort,
waar je zelfs de baarlijke duivel nauwelijks mee te lijf zou durven gaan: hijos de puta
del culo ardiente y del coño que abre y cierra (kinderen van de hoer met de hete reet
en de schaamte die open en dicht flapt). Zij konden de woorden nauwelijks verstaan.
In ieder geval begrepen zij dat het geraden was de spelonk te verlaten. Buiten werden
zij niet eens zo erg verrast. Het bleek algauw wat er gaande was, al wisten zij niet
direct of dit veel goeds of veel kwaads beloofde. Aan de rand van het terras zagen
zij drie ruiters in zwarte broek met blauwe buis en vilten hoed van dezelfde kleur.
Naar de verhalen te oordelen die zij eerder hadden gehoord konden de grote dieren
niets anders dan paarden zijn. Het waren vlammend rode dieren die duidelijk van
betere kwaliteit moesten zijn dan hun berijders. Om een of andere reden vertelden
de ruiters met trots dat zij tot de wachtmeesters van de Spaanse cavalerie behoorden.
Naast hen stond een onderofficier van de Indiaanse bewakingsdienst, de servicio de
vigilancia, met linnen broek en jas van een amandelgele kleur en een slap hoedje
eveneens van dezelfde kleur. Hij had de typische uitdrukking, half ernstig half pijnlijk,
die men vaak bij Indianen en mestiezen aantreft. Aan de enigszins brede gordel om
zijn middel droeg hij behalve een pistool, een mes, een dolk uit Toledo en de
drievoudige dolk die uit Tenochtitlan afkomstig was. De drievoudige dolk behoorde
tot de meest gevreesde wapens omdat zij de ribben met een enkele steek volledig
uiteenrijten. Het asgrauwe paard dat naast hem stond, beladen met zakken en buidels
voorraad, was mogelijk van nog betere kwaliteit dan de vlammend rode
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van de blauwbuizen. Het is nu eenmaal zo dat ook bij paarden schijn bedriegen kan,
maar je moest toch een kenner zijn om je hierover een oordeel te kunnen aanmatigen.
Later zouden zij begrijpen dat de bewakers ‘amarillentos’ werden genoemd vanwege
de kleur van hun kleren en ‘armados’ vanwege de steekwapens en vuurwapens aan
hun gordel.
Hij nam eerst de wachtmeesters met een vastberaden blik op en liep toen naar de
gevangenen die bij de ingangen van de grotten stonden. Zij hadden er een dertigtal
gevangen genomen op het schiereiland van de leguanen, waarvan de meesten naast
elkaar hadden geleefd maar elkaar nooit hadden ontmoet. Het waren de spoken en
schimmen die zij tegenkwamen als zij weleens 's nachts hun behoefte moesten doen
tussen de cactussen en de doornstruiken.
‘Hoor eens jongens, ik ben niet beter dan jullie, ik ben ook maar een inboorling
met het idool van de Toromanías. Misschien ben ik wel een mesties. Trek je hier niet
zoveel van aan, de eerste week zijn jullie gevangenen en daarom worden jullie
geboeid, anders kruip je weer bij de leguanen, daarna zijn jullie onderdanen en kun
je vrij rondlopen.’
Hij boeide de gevangenen drie bij drie. De broeders kwamen bijna geheel achteraan.
Toen dit karwei geklaard was gaf hij het bevel: ‘Kom wij gaan.’ De bewaker ging
voorop met het asgrauwe paard aan de teugels, dan volgden de geboeide gevangenen.
De rij werd afgesloten door de sargentos de la caballería, die tevens de titel droegen
van bestuurders van het eiland maar met zo weinig egards door de amarillento werden
behandeld dat de Indianen zich afvroegen of zij ook aan de omgang met de leguanen
onttrokken waren en eveneens als gevangenen, maar dan als gevangenen te paard,
moesten worden beschouwd.
Om zich een air te geven riepen de Spanjaarden op goed geluk ‘a la derecha’, ‘a
la izquierda’, ofschoon er geen zijwegen waren en het dus weinig zin had om naar
rechts en links te verwijzen. Het begin van de tocht leverde weinig plezier, de
gevangenen moesten met z'n drieën langs een vrij smal pad lopen, met links en rechts
een welige bloei van bladcactussen,
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brandnetels en pegasayas. Daarbij kropen de blauwe mieren die hun tocht op het
eiland voortzetten tot in de liezen van de gevangenen, terwijl zij door hun boeien
verhinderd werden zich behoorlijk te krabben. Ook de paarden hadden last van de
insekten en konden niet anders doen dan in het zand stampen.
‘Hou je teugels slap, don Pedro de la Mancha. Je paard mag niet stampen,’ merkte
de Indiaanse bewaker op zonder om te kijken.
‘Tegen wie heb je het, sargento?’
‘Tegen jullie alle drie. Voor mij heten alle Spanjaarden don Pedro de la Mancha.’
De Spanjaarden keken elkaar aan maar beslisten verdere discussie te vermijden.
Na enkele uren veranderde het landschap, de weg werd breder en de cactusvegetatie
maakte plaats voor de kibrahachas met de gele bloesems en de iets lagere kwihi-bomen
die hun peulvruchten loslieten telkens als een windvlaag door de takken woei. De
bewaker raapte telkens een handvol peultjes op, waarvan hij er enkele in zijn eigen
mond stak, enkele tussen de lippen van zijn paard stopte en de rest onder de
gevangenen uitdeelde.
Op zeker ogenblik gelastte de bewaker dat zij halt moesten maken. De Spaanse
wachtmeester, een van de don Pedro's, merkte op dat het leek of zij op een pleziertocht
waren. ‘Dat zijn wij ook,’ antwoordde de bewaker. De boeien werden losgemaakt
en de mensen kregen enkele slokken water en een arepa. Hij zorgde ervoor ditmaal
de Spanjaarden niet over te slaan, die zich zo langzamerhand afvroegen of de
amarillento het op vijandigheden wilde laten aankomen of alleen maar een soort
plaaggeest was. Als Spanjaarden hielden zij weinig van gewapende plaaggeesten.
Na enkele ogenblikken stapten zij weer op, het landschap bleef vrijwel onveranderd
totdat het dorp Conchera in zicht kwam. Hij had met opzet de gevangenen niet de
boeien omgedaan; hij vond dat men niet met geboeide mensen in het dorp kon komen.
Boeien suggereerden altijd iets van schurkachtig-
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heid en daar kon men deze eenvoudige jongens met hun lendendoek niet van betichten.
Het dorp bestond uit zes of zeven grotere en kleinere ranchos op een heuvelhelling
met aanplantingen van palqui-aloë, sorghum-maïs en vruchtentuinen van mispels,
mangos, meloenen en daartussendoor ook enkele kokospalmen.
Zij werden opgewacht door een onderofficier, Conchera, naar wie het dorp was
genoemd. Hij leidde de gasten naar binnen in een ruim vertrek van mahoniehout. Hij
sloeg met zijn oude knokige handen tegen het hout. ‘Dat is het geluid van puur
mahoniehout. Geen ander hout kan dat geluid afgeven, caoba. Als je dat onthoudt
kunnen ze je nooit in de maling nemen.’
Het werd al donker, de kaarsen werden door een oude vrouw aangestoken. Zij
kregen allen een plaats op een bank aan twee lange tafels. De oude vrouw bracht
blikken bekers en begon meteen de pulque uit de kan te schenken.
‘Je mag wel bedenken dat het sterke drank is. Als je maar weet dat ik het je graag
gun.’
De maaltijd bestond uit gekruide arepa, die zij niet kenden, en de chacusco, die
zij maar al te vaak hadden gegeten. Daarna werden vruchten in manden opgediend,
de meesten hadden de voorkeur voor mispels en avocado's.
Het gesprek werd vrijwel uitsluitend door de oude Conchera gevoerd en bepaalde
zich tot zijn ervaringen op de laatste dagen van Tenochtitlan. ‘Het is niet om aan te
denken en toch moet je er telkens aan terugdenken. Dag en nacht. Wij werden op 24
juni 1520 ingezet. Het was de bedoeling dat wij niet tot gevechtshandelingen zouden
overgaan maar zo veel als mogelijk de rust zouden verzekeren. De eerste week was
het rumoerig, maar toch niet wat je onrustbarend zou noemen. De tweede week
veranderde de toestand, er braken overal branden uit zonder dat wij de brandstichters
konden opsporen. In de nacht van woensdag op donderdag hoorden wij overal de
hoeven van de paarden en het bevel van de cavaleristen dat wij de stad moesten
prijsgeven: “Retírense. Abandonen la ciudad.” Wij zagen eerst hoe het paleis in
vlammen opging en vervol-
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gens alle wijken daaromheen. De cavaleristen reden met z'n tweeën, de ene riep de
bevelen door de spreekbuis, de tweede schoot met zijn karabijn op de Mexicatls die
in een toestand van waanzin verkeerden.
Ik liep op zeker ogenblik achter onze kapitein, Bernal Diaz, aan. “Kijk eens,” zei
hij opeens, “daar ligt Moctezuma.” Aan zijn veren en juwelen kon je zien dat het het
lijk was van een edelman, maar je kon moeilijk zeggen of het precies Moctezuma
was of niet, ik was verblind door de veren en edelstenen. Ik trok hem aan zijn arm
mee, maar toen liet het lichaam los en had ik alleen de arm in mijn handen. Ik was
zo geschrokken dat ik de arm meteen wegwierp en Bernal weer op de hielen volgde.
Wij konden nog net over een van de dammen van het westen komen, want deze
begonnen ook te brokkelen. Op het vasteland gingen wij op een heuvel zitten en
keken de hele nacht door naar de stad die in vlammen opging. Tegen de ochtend
hoorden wij een aanhoudend gesis waarvan de oorzaak ons pas veel later duidelijk
werd: de stad werd bij stukjes en beetjes en vervolgens in haar geheel door de riolen
in het meer en de onderaardse kanalen opgezogen. Daarop volgde een stekende
brandlucht die betrekkelijk gauw weer optrok. Bernal keek mij aan en zei: “Dit is
het lot van alle conquistadores, zij eindigen allen met lege handen.”
Dat is waar en toch weer niet helemaal waar. Bernal heeft een grote plantage, hij
wordt steeds maar rijker van de bananen. Ik was maar een gewoon sergeant en ik
werd met dit mooie stuk grond begiftigd waar ik op rechtschapen wijze mijn laatste
adem zal kunnen uitblazen. Het is waar dat wij niet meer naar de wapens kunnen
grijpen om de vrede en rechtvaardigheid in nomine patris filii spiritus sancti te
verdedigen. Maar wij kunnen ons toch tot Santiago de Compostella in Spanje en
Santiago de los Caballeros op Hispaniola richten en hun verzoeken datgene te doen
waartoe wij niet meer in staat zijn. Santiago de Compostella kan mogelijk door zijn
heup zijn gezakt, Santiago de los Caballeros staat nog stevig op zijn benen.’
De Indiaanse onderofficier luisterde allang niet meer naar
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het trieste verhaal van Tenochtitlan. Dat had even machtig geheerst als het onzalig
tot zijn einde was gekomen. Het was niet makkelijk je enige zekerheid te verschaffen
sedert de Europeanen hier op hun grote bouwsels waren neergestreken. Hij wist in
elk geval niet tot welk idool hij zich zou moeten wenden.
Hij had zich gericht tot de groene straal, tot de onzichtbare bloem, tot het ivoren
kruis en het koperen kruis, maar niets hoor, hij had nergens gehoor gevonden. Wel
had hij begrepen dat men geen vrede op aarde mocht verwachten, in ieder geval niet
op korte termijn. Hij wist alles van de oorlog die nu reeds meer dan een jaar in de
cordilleras van Venezuela woedde en waarin deze eilanden waarschijnlijk ook spoedig
zouden worden betrokken. Het was een zonderlinge oorlog waarvan men op het
eerste gezicht niet veel kon begrijpen. Het was een strijd van de Spanjaarden en de
Indianen, maar ook van de Spanjaarden en Indianen onderling. Als je een mesties
was, wist je helemaal niet waar je stond! De Caracas-Indianen bestonden uit een
groot aantal stammen, de Toromanías, de Meregotos, de Teques, de Tarmas en vele
andere. Het enige dat zij gemeen hadden was dat zij de Caracas-vallei op leven en
dood zouden verdedigen tegen de Spanjaarden die zich in drie groepen hadden
verenigd. Het belangrijkste leger had zijn hoofdkwartier in het westen, tussen de
gehuchten Coro en Cumarebo, en werd nog door fortificaties met kanonnen verdedigd.
Het was het leger van capitán don Diego de Losada. Hij beschikte over drie
regimenten infanterie en twee regimenten cavalerie. Zijn gezag berustte op zijn
regimenten, maar misschien nog meer op zijn merkwaardige familiewapen, een zwart
veld waarop zeven groene hagedissen een zerkplaat van witte kleur in diagonale
richting naar een denkbeeldig graf droegen. De Indianen wisten wel van horen zeggen
dat de zerkplaat iets te maken had met de naam van de Spaanse kapitein, dat ‘losa’
in de taal van de Europeanen zoiets als zerk of grafsteen betekende, maar zij meenden
toch dat er een geheim van bijzondere diepte achter moest steken als men zijn
grafsteen in verbinding bracht met hagedissen en bovendien deze hagedissen de op-
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dracht gaf zich met het vervoer ervan te belasten. Losada was uit Castilië afkomstig.
Een geheel andere figuur was de kapitein Fajardó, een mesties die van het eiland
Margarita naar Venezuela was overgestoken. Zijn leger bestond uit losse
detachementen die bestemd waren om hem persoonlijk te verdedigen. Fajardó
ontleende zijn betekenis in de eerste plaats aan het gemak waarmee hij allianties en
vriendschapsbanden met de Indianen wist aan te gaan.
De derde legermacht van de Spanjaarden stond onder de leiding van Lope Aguirre,
die de Guyanas voor zijn hoofdkwartier had uitgekozen. Aguirre was niet zozeer een
reglementaire militair alswel een dolgedraaide roverhoofdman. Zijn manschappen
betrok hij grotendeels uit criminelen en desperado's, die via het schiereiland Goajira
en de Apurrerivier hun toevlucht bij hem zochten. Zijn strategie bestond hoofdzakelijk
uit moord, plundering en brandstichting. Losada was van oordeel dat hij de definitieve
strijd met de Indianen pas kon aanbinden nadat hij voorgoed met Aguirre had
afgerekend, die zich altijd bijtijds in het hem vertrouwde deltagebied terugtrok en
dusdoende een beslissende slag wist te vermijden.
Deze strijd om de vallei van Caracas berustte op een merkwaardig misverstand.
De Indianen meenden dat de vallei het heilig oord was waar de onzichtbare bloem
van haar aanwezigheid deed blijken. Men kon niet verwachten dat de mysterieuze
bloem te eniger tijd zichtbaar zou worden in dit dal, zij was nu eenmaal een
onzichtbare bloem, wel hoopte men soms de straling van het idool te kunnen
gewaarworden. De Spanjaarden hadden een geheel andere opvatting over de vallei.
Zij wilden aannemen dat volgens bepaalde Indiaanse stammen een onzichtbare bloem
bestond die naar het mysterie van het Leven verwees, maar zij waren er tevens van
overtuigd dat de bloem ook de schuilnaam was voor grote voorraden goud, vooral
in de spelonken in de Kloof van het Stokoude Wijf.
De Indiaanse wachtmeester begreep dat het laat was geworden. Hij stond op en
sprak een kort en stellig dankwoord tot
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Conchera: ‘Conchera, het is laat geworden, het wordt een zware dag morgen. De
jongens moeten zich te ruste begeven. Wij danken je voor je grote gastvrijheid, wij
danken je voor je edele woorden over Tenochtitlan, wij danken je ook voor de
vruchten die je ons geschonken hebt en die wij op je gezondheid zullen opeten. Wij
danken je voor je pulque die wij op je gezondheid zullen opdrinken. Wij danken je
voor je vriendschap. Ik zal je omhelzen in vriendschap en uit dankbaarheid, maar je
moet blijven zitten.’
‘Dank je, Delfino,’ antwoordde Conchera.
Zij omhelsden elkaar en daarna trokken de Spaanse sergeanten en de Caiquetíos
naar hun ranchos terug.
Delfino bleef een poos in de buurt van de paarden en verzekerde zich ervan of de
zadeldekens vastzaten en straks de ruggen van de dieren tegen de ochtenddauw
zouden beschermen. Hij kon bovendien uit de verte nagaan of de mensen zich
werkelijk naar hun slaapplaatsen begaven. Tenslotte betrok hij ook zelf zijn rancho.
Hij vatte vrijwel dadelijk de slaap. Na een poos werd hij in een droom verwikkeld
waarin de hagedissen van kapitein Losada een hoofdrol speelden. Hij zag hoe een
lange rij zerken, elk door een zevental hagedissen, naar een onzichtbaar kerkhof
werden vervoerd. In de zerken waren namen gebeiteld die hij niet duidelijk kon lezen,
hij meende ook de letters Delfino te hebben ontcijferd, waarvan de gleuven - hoewel
het in lang niet had geregend - met water gevuld waren. Een enkele keer scheen een
hagedis er genoeg van te hebben, hij haakte af en ging ertoe over een eindje op z'n
eentje te wandelen. Maar dan klonk een luide holle stem als vanuit een andere wereld:
‘Zeven is het getal,’ en de avontuurlijke hagedis keerde gedwee naar de toegewezen
plaats aan de toegewezen zerk. Het werd steeds donkerder en de hagedissen
verdwenen met hun vracht in de holte van de nacht. Toen Delfino de volgende ochtend
wakker werd, begreep hij dat de droom verschillende raadselen bevatte die alleen
een tovenaar zou kunnen verklaren. Maar hij begreep ook dat het niet moeilijk was
in te zien dat de droom de voorspelling inhield dat de amarillentos vaak een vroegtijdig
einde vinden en tegelijk ook
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de waarschuwing dat hij de komende dagen op zijn hoede zou moeten zijn voor de
vele gevaren waardoor hij omringd werd.
Nadat zij zich hadden bediend van het kokoswater en de avocado's die een vrouw
op gevorderde leeftijd had aangeboden, en nadat zij afscheid hadden genomen van
Conchera die hen tot aan de ingang van zijn rancho uitgeleide had gedaan, waarbij
hij Delfino nogmaals in een warme omhelzing aan zijn hart drukte, zette het peloton
de tocht voort.
Zij volgden eerst de weg naar het westen, een brede weg, aanvankelijk ter
weerszijden begroeid met kwihis, kibrahachas en wayacas. Delfino had zich niet aan
het hoofd van de troep gesteld, maar volgde van terzijde zodat hij alle personen van
het peloton onder schot zou kunnen hebben. Naarmate zij verder vorderden nam de
plantengroei af, eerst de bossen van de kibrahachas en kwihis en tenslotte ook de
wayacas, die trouwens voor een belangrijk deel waren neergehakt om voor de bouw
van ranchos en kano's te worden gebruikt. Het behoorde tot het hardste hout van de
eilanden. Tenslotte belandden zij op een brede grindweg die min of meer evenwijdig
met het strand van noord naar zuid liep en aan de kant van het strand door een haag
van euphorbia was afgescheiden.
De mannen hoedden zich ervoor zich al te dicht bij de haag te bewegen. Men kon
zich lelijk vergissen, de haag zag eruit als een aanplanting van onschuldige
anona-struiken, maar als je ongelukkigerwijs tussen de takken terechtkwam, was het
vrijwel onmogelijk je van de talloze doorns van de blaren te bevrijden. Bovendien
scheidden de doorns een sperma-achtige vloeistof af die hoge, zij het voorbijgaande
koorts verwekte. De moeilijkheid was dat het dagen, soms weken duurde voordat je
je van de splinters van de doorns kon ontdoen.
Tenslotte kwamen zij aan een grote baai waar zich de ranchos bevonden van de
bewakers van een vloot kano's, waarvan een tiental of meer op het strand getrokken
waren. De bewakers kregen een buidel pulque, volgens Delfino een geschenk van
Conchera. De gevangen Caiquetíos mochten hun kokoswater en hun avocado
gebruiken. Zij gingen vervolgens op de platte stenen aan de baai zitten en bleven
rustig kijken
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naar de zee, totdat het nogal duidelijk was dat de Spaanse wachtmeesters ongeduldig
warden. Om hen op de proef te stellen deed Delfino of zijn neus bloedde en zette
zijn gesprek met de Indianen van de ranchos voort. Hij vertelde dat de Caiquetíos
voor de veiligheid in de rancho van de oostbaai zouden moeten blijven, in afwachting
van de Coraza, de driemaster die over een week uit Cumarebo zou terugkeren, waar
zij de paarden uit Curaçam naar toe vervoerd had. Hij had overwogen de gevangen
Caiquetíos tijdelijk onder te brengen op Conchera, maar, daar hoefde men niet aan
te twijfelen, zij zouden zeker weer naar hun spelonken zijn teruggekeerd. Hij wist
niet waarom, maar de meeste Indianen verlangden naar de spelonken.
Tussen de baai in het westen en de oostbaai bevond zich het grote pekelmeer, het
grootste pekelmeer van de eilanden. Zij konden de weg langs het noorden of het
zuiden van het meer kiezen.
De noordelijke weg was aanzienlijk korter, maar moeilijker voor de paarden die
door de gladde, platte stenen telkens dreigden uit te glijden. De zuidelijke weg was
veiliger, de hoeven hadden meer houvast in de halfvaste modder. Na een half uur
hadden zij al de oever van het meer bereikt en bogen zij op bevel van de Spanjaarden
of van Delfino of van beiden, naar het zuiden af. De fragiele, nerveuze steltvogels
aan de oever trokken zich niets aan van het gedoe van mensen en paarden. Zij bleven,
bijziend en hardhorend als zij zijn, maar in de modder pikken. De chogogos waren
minder op hun gemak. De honderden rose vogels stelden zich aanstonds op in
vluchtformatie, de leider voorop en de andere vogels daarachter in do vorm van twee
zijden van een denkbeeldige driehoek, die van plaats veranderde al naar de richting
van het geluid dat de leidende chogogo bereikte. Op de weg naar het zuiden had
onverwachts een zekere daling van de temperatuur plaats en verscheen er tegelijk
een beeld, eerst vaag, vervolgens steeds duidelijker, van Indianen die in een kano
roeiden.
De Caiquetíos brachten het vreemde geluid voort dat zij maken als zij met een
fata morgana worden geconfronteerd.
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Het houdt zowel de gevoelens van schrik als ontzag in, waardoor de vereerders van
de groene straal worden bevangen. Het beeld werd weer vager en de temperatuur
steeg weer tot de oorspronkelijke hoogte.
De tocht kwam blijkbaar tot een einde, de mannen zetten er haast achter, zij
bereikten de bocht van het pekelmeer en na een half uur de baai van het oosten. De
ranchos waren daar deels gebouwd op het vasteland en deels op een schiereiland,
dat oorspronkelijk een eiland was geweest maar met een vrij brede dam met het
vasteland was verbonden. Aan stalen ringen op de dam was een viertal kano's
gebonden waarmee men geregeld op de baai of in de zee zich een maal van kreeften
of chacuscos kon verschaffen. In de verte zag men de ingang van de baai waarvan
het zuidelijk gedeelte steeds sterker vrijwel aan de branding was blootgesteld en
daardoor een zilverige, witte kleur vertoonde.
De Spanjaarden trokken zich terug in de rancho op het vasteland en lieten het
voeren en de verzorging van de paarden aan hun Indiaanse bedienden over.
Op het schiereiland waren ondermeer de rancho van de dienstdoende Indiaanse
wachtmeester en de rancho voor de bevoorrading, die tevens als wapenkamer werd
gebruikt. In de grootste rancho op het schiereiland, die niet afgesloten was, maakten
de Caiquetíos gebruik van hun arepa, dronken twee bekers pulque en legden zich
neer om te slapen.
Toen de anderen vrijwel allen sliepen, hoorde Delfino het geloei van een kinkhoorn
dat door een vogelachtig geluid werd gevolgd. Hij bleef wachten totdat het geluid
zich zou herhalen, zodat hij de betekenis zou kunnen ontcijferen, maar het herhaalde
zich niet en tenslotte viel hij eveneens in slaap. Het moest al tegen de ochtend zijn
toen hij onverwachts wakker werd en tegelijk het gevoel kreeg dat iets niet geheel
in orde was. Het was doodstil. Hij kon nog net zien hoe het Gesternte, zoals de
Indianen het Zuiderkruis noemden, aan de horizon verdween. Hij stond op, liep langs
de slapenden: er ontbraken drie gevangenen. In de rancho van de bevoorrading waren
verschillende manden met voedsel en buidels water ver-
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dwenen, al was het slot merkwaardig genoeg niet geforceerd. Hij liep langzaamaan
naar het vasteland, klaar om het pistool te trekken. De Spaanse wachtmeesters bleken
vertrokken te zijn. Hun paarden liepen onbekommerd in de nacht te grazen. Het was
niet moeilijk een conclusie te trekken. Hij ging op de rand van de dam zitten en keek
uit naar de uitgang van de baai met het witte sproeisel van zijn branding aan het
zuidelijke strand.
De conclusie was makkelijk genoeg, maar wat moest er in de naaste toekomst of
zelfs binnen enkele uren gebeuren? Het was om te beginnen niet mogelijk de
Caiquetíos met een enkel paard te bevoorraden. Bovendien, het stond vast dat zij
naar de spelonken zouden terugkeren en dat zij daar zouden worden opgewacht door
de Infanta Combita en andere Spaanse linieschepen, waarvan de commandanten zich
niet zouden laten vermurwen door de aalmoezeniers, kerkvaders en kapelaans. Het
was voor de de derde keer dat de Spaanse wachtmeesters de vlucht namen. Het stond
voor hem vast dat zij tot de desperado's behoorden die de weg namen naar de Guyanas
in het kwartier van Aguirre. Hij zou zo spoedig mogelijk een bespreking met de
gouverneur in Curaçam moeten hebben. Maar deze overwegingen vielen in het niet
bij de vraag hoe hij de Caiquetíos ertoe zou kunnen dwingen hem zonder aarzelen
te volgen. Hij wist het, er was maar één mogelijkheid, zij moesten zo spoedig mogelijk
met de kano's van de grote baai naar Curaçam pagaaien. Het was niet zo'n gemakkelijk
karwei, maar het waren allen geoefende roeiers, zij zouden het als het weer enigszins
draaglijk bleef in anderhalve dag kunnen klaren.
Hij ging naar de rancho van de bevoorrading en laadde het asgrauwe paard dat hij
op de schonken klopte: ‘Wij moeten ons best doen, Pueblo, d'r valt niets anders aan
te doen.’ Daarna liep hij tussen de slapende Caiquetíos door: ‘Opstaan jongens,
onmiddellijk opstaan. Wij moeten als de heimieter met de kano's naar Curaçam.’
De Caiquetíos hadden niet veel woorden nodig om te begrijpen dat zij in een
gevaarlijke toestand verkeerden. Een
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hoogst gevaarlijke toestand. Zij begrepen dat zij zich alleen zouden kunnen redden
door stipt de bevelen en richtlijnen van de amarillento op te volgen.
Nadat zij een beker water en een avocado hadden gebruikt ging Delfino op weg
met het asgrauwe paard, dat hij Pueblo noemde vanwege zijn populaire kleur, en de
gevangenen die nu als onderdanen werden beschouwd en dus niet meer geboeid
werden. Hij moest er haast achter zetten. Zij volgden de noordelijke weg, die veel
korter was, hetgeen mogelijk gemaakt werd doordat Pueblo zich makkelijker kon
behelpen tussen de gladde stenen. Hij was misschien niet zo mooi, hij was wel
gewiekst. In een half uur waren zij al bij de rancho van de grote baai. De bewakers
legden eerst grote bezwaren aan den dag, zij wisten niet hoe zij zouden kunnen
verantwoorden dat zij zomaar acht kano's hadden afgestaan zonder daartoe een
opdracht te hebben gekregen.
‘Ik geef de opdracht,’ antwoordde Delfino.
De bewakers keken hem in de ogen, zij begrepen dat hij onder geen beding zou
wijken, en zij voelden er niet veel voor hun leven te wagen voor enkele kano's, al
waren die nog in zo'n goede conditie.
Zij toomden in. Zij konden niet nalaten een reserve aan den dag te leggen. ‘Maar
wanneer krijgen wij de kano's terug, Delfino? Je weet, wij kunnen het niet zonder
kano's doen.’
‘Je krijgt ze met de Coraza terug, over een week.’
De voorraad die zij in de kano's hadden bestond voornamelijk uit water, veel eten
zouden zij gedurende die anderhalve dag niet doen. Zij stapten in de kano's en enkele
ogenblikken later voeren zij naar het zuidelijke schiereiland, vanwaar de oversteek
naar het hoofdeiland zou beginnen. Van de rancho op het schiereiland waarschuwde
de bewaker, die niet op de hoogte was gesteld, met een herhaald geloei van de
kinkhoorn dat verschillende kano's het eiland verlieten. Toen de zon scherper ging
branden wierp men telkens water over het lichaam, om de twee uren nam men een
paar slokken water, eetlust had niemand meer. In de avond werd de zee iets woeliger,
de noordoostpassaat zoefde over het water en deed
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het water als vliegende vissen opstuiven, maar de kano's konden toch makkelijk
vooruit komen.
Toen het duister eenmaal inviel riepen zij allen bij tijden; ‘Woe, woe, woe’, zij
meenden daarmee de windkracht te matigen en de scholen haaien voor aanvaring te
waarschuwen.
Delfino had geen kinkhoorn meegenomen, hij vreesde daarmee de aandacht van
de monsterachtige linieschepen te trekken van de Engelsen met hun Doomsday en
Black Moon en van de Fransen met hun Coupe Gorge en Morne Bleu. Het boegbeeld
met de rijpe prammen en de rode pruillippen was al voldoende om je in de nacht de
doodsschrik op het lijf te jagen.
Toen het dag werd merkten de Indianen dat zij veel verder westwaarts waren
afgedreven dan zij verwachtten, zij moesten met alle macht naar het oosten pagaaien
aangezien zij anders kans liepen op de grote rotsen van Chinchó geworpen te worden.
De zon stond al in het zenit toen zij de geul tussen Chinchó en het kleine eiland Ceiba
hadden bereikt. Zij moesten er nu voor waken niet in de witte baai van Oost-Curaçam
te worden gezogen waar zij op de rifbodem zouden worden stukgeschuurd. Het was
in de vroege middag dat zij de baai van Ceiba bereikten en de kano's op het
sneeuwwitte zand konden trekken. Zij namen opnieuw enkele slokken water en
legden zich onder de ceiba-bomen te slapen, de armen wijd uitgespreid om vrijer te
kunnen ademen.
De volgende morgen werden Delfino en zijn peloton gewekt door drie bewakers
van Curaçam, die vertelden dat een koerier van het oostelijk fort had gewaarschuwd
dat een officier en een groot aantal Indianen op het strand van Ceiba lagen te slapen
en in ieder geval geen teken van leven gaven. Zij hadden zich toen met de twee
barkassen naar Ceiba begeven om eventueel hulp te kunnen bieden. De schepen, die
eerder op grote watertobben dan op vaartuigen leken, lagen er vredig te schommelen
met half gehesen zeilen.
De mannen van Curaçam stelden voor dat zij aanstonds zouden inschepen en naar
de hoofdbaai zouden varen, om nadere gegevens te kunnen verschaffen en ondermeer
ook
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omdat zij ook zelf niet over mondvoorraad beschikten. De mannen pagaaiden de
kano's naar de barkassen, waaraan zij met scheepssnoeren werden vastgebonden. Zij
trokken de ankers op en hesen de zeilen tot de nok. Weldra voeren zij in een zachte
bries naar het westen langs de kust van Curaçam met haar vele instulpingen en reden.
Het oostelijk fort zag er meer uit als een kalkoven dan een fort, al woei er ook de
vlag van Castilië en Aragon.
Zij hoorden opeens de knal van een kanon, een waarschuwing dat zij verzuimd
hadden de nationale vlag boven in de masten van de barkassen te hijsen. Een uur
later voeren zij langs de baai van Sta Anna, die eveneens met een lange geul begon
en in een weidse baai overging. Het fort aan de ingang zag eruit als een rond bastion
met kantelen waaruit enkele vuurmonden in de richting van de zee wezen. De
vlaggestok was midden op het bastion aangebracht met de rood-geelrode vlag, sangre
y oro. De wacht werd juist afgelost, waarbij twee infanteristen door twee andere
werden vervangen.
Verschillende baaien van dezelfde structuur volgden, alleen werden de bastions
veel kleiner en werden zij niet door meer of minder zwaar geschut verdedigd.
De avond begon al te vallen toen zij de rede van de hoofdbaai bereikten. Deze
baai vormde een uitzondering, zij bestond niet uit een geul en een wijde instulping,
maar uitsluitend uit een wijde rede. Het zwart geverfde schip Coraza lag er doodstil
gemeerd met een anker aan de voor- en de achtersteven. Enkele sloepen voeren af
en aan tussen schip en wal. De barkassen ankerden een heel eind van het grotere
schip. Het strand werd links ingenomen door ranchos en rechts door de magazijnen
voor goederen en vuurwapens. De mensen haastten zich aan wal te gaan waar zij
ook hier door stokoude wijven, las viejas van de quebrada, werden opgewacht, die
hun mededeelden dat zij niet langer een lendendoek zouden dragen, die zouden alleen
door de vrouwen onder hun jurk mogen worden weggemoffeld. Zij zouden voortaan
een groene jas en broek dragen met een leren buikband. Over de bewapening zouden
de officieren moeten beslissen.
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Terwijl de jongelui zich van hun lendendoek ontdeden, wisselden de oude vrouwen
met de duizend rimpels hun gedachten en gevoelens uit over de kwaliteiten van hun
nieuwe klanten. Een enkele ging zover dat zij de kloten in de hand woog en niet kon
nalaten haar verrukking onder woorden te brengen: poderosos cojones, machtige
kloten, zorg dat je mooie kinderen verwekt.
Nadat zij zich verkleed hadden werden zij ruimschoots op arepas en pulque
getrakteerd. De bejaarden meenden dat het nog vroeg was en dat de jongens het zich
konden laten smaken.
De zon was al opgegaan toen zij door het loeien van de kinkhoorn werden gewekt
en op weg gingen naar het hoofddorp van Curaçam. Zij hadden de arepas nauwelijks
aangeraakt, de meesten hadden zich met een beker cacao tevredengesteld.
Nadat zij de haven met de ranchos en magazijnen achter zich gelaten hadden,
zetten zij hun tocht voort in de schaduw van de hoge kenepas, die herhaaldelijk hun
vruchten voor hun voeten lieten vallen. Deze kleine vruchten met hun vochtige vlees
waren juist geschikt om hun dorst te lessen, die door de hitte van de dag aanzienlijk
toenam.
Na een uur lopen werden de kenepas aan beide zijden door dubbele rijen cactussen
vervangen, die volgens de Indiaanse officier ter verdediging van de rede waren
aangebracht. Zij hadden inmiddels de Hoge Heuvel, de Colina Alta, bereikt, vanwaar
zij zich een duidelijk beeld konden vormen van de belangrijkste nederzetting van
Curaçam. Zij werd in de eerste plaats gevormd door een uitgebreid dal dat zo intens
groen was dat men zou menen dat bet altijd regende op deze ene plek van het half
aride eiland, maar in feite werd het slechts voor een gering deel door de regen bevloeid
en voor een veel groter gedeelte uit een rijkdom van bronnen geïrrigeerd.
Het dal werd door een brede en vrij hoge dam in twee helften verdeeld: de oostelijke
helft werd ingenomen door een aanplanting van maïs en agave en een boomgaard,
voornamelijk van kokosbomen, mispels en mangos, de westelijke

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

331
helft deed vrijwel uitsluitend dienst voor de fokkerij van paarden die door de Coraza
tweewekelijks naar Cumarebo aan het adres van kapitein Diego de Losada werden
vervoerd. Het waren de warmbloedige Andalusische dieren die hem de verovering
van de Caracas-vallei zouden moeten bezorgen. Men zag er de stallen van de hengsten
en de merries, men zag er de stallen voor de dekking, verveulening en verlossing.
Het inrijden van de dieren geschiedde buiten het dorp op een gebied van wegen,
paden en heuvels dat meer dan vijftig kilometer besloeg.
Het dal werd aan de noordzijde afgesloten door twee heuvelketens, gescheiden
door een kloof waardoor de blauwe zee zichtbaar werd. Men zag er in de verte ook
een strand waar jonge vrouwen de vuile was met een breed pollepelachtig instrument
schoon sloegen.
De westelijke heuvel was vrijwel geheel met flamboyants beplant, zodat zij in
bepaalde seizoenen eruitzag als een uitslaande vlam. Op de oostelijke heuvel groeiden
alleen maar kwihi-bomen die het hout leverden voor de vervaardiging van de meubels
en beelden van de nederzetting. Het zuiden van het dal werd afgesloten door lagere
heuvels, men zou ook kunnen zeggen ‘verhogingen’, waarop de kerk, het hospitaal
en de woonruimten zich aaneenrijden.
De meeste ranchos en gebouwen waren aan de westelijke zijde opgetrokken, de
oostelijke zijde was vrijwel geheel vrijgehouden voor de Fortaleza, het fort, en
behuizing van de bewakers. De Fortaleza behoorde tot de meest ingenieuze van de
eilanden. Zij leek nog het meest op een brede toren van drie verdiepingen. De
gelijkvloerse ruimte werd door de administratie van de nederzetting in beslag
genomen, de eerste verdieping was bestemd als magazijn voor de vuurwapens, el
cuarto de Santa Barbara, de tweede verdieping als ruimte voor het meer dan drie
kilometer dragend geschut en tenslotte de derde verdieping als mirador, de
uitkijktoren. De twee hoogste verdiepingen waren niet van steen maar van mahonie
en pokhout opgetrokken, waardoor dit gedeelte van het fort reeds vroeg in de avond
onzichtbaar en daardoor onkwets-
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baar werd. Het fort verkeerde altijd op een of andere manier in een toestand van
verduistering. Tussen de Fortaleza en de oostelijke heuvelketen begon een haag van
euphorbia die zich over een lengte van ruim vijf kilometer uitstrekte tot bijna aan de
oostelijk gelegen baai, die naar San Juan werd genoemd.
Bij een verwaarloosde stenen paal, die waarschijnlijk gediend had als onderdeel
van een symbolische toegang tot de nederzetting - of eenvoudig als een schuurpaal?
- werd de zorg over de Caiquetíos door Delfino aan een andere bewaker overgedragen.
‘Bedenk,’ zei Delfino, ‘blijf trouw aan onze gouverneur, dan zal alles goed aflopen.
Daar kun je van op aan.’
Zij wilden hem bedanken, maar het was wel tot hen doorgedrongen dat het niet
een man was van veel woorden en dat hij ook zonder woorden wel begreep dat zij
hem dankbaar waren, ook al wisten zij niet precies waarvoor.
De amarillento van Curaçam was van dezelfde rang als Delfino, hij droeg dezelfde
wapens.
‘Je mag me best Alonso noemen, want zo heet ik nu eenmaal, Alonso. Jullie zijn
hier bij ons gekomen, en de gouverneur vindt dat jullie eerst op de hoogte moeten
zijn van de nederzetting voordat je in de samenleving wordt opgenomen. Daarom
moeten jullie de eerste dagen iets van de nederzetting zien. Volg mij maar.’
De Caiquetíos slenterden achter Alonso aan. Aan de ingang van de rancho van de
Bijeenkomst stond een assistent-bewaker die ieder een mand met twee arepas en een
tinnen fles met pulque aanreikte. Daarna zette Alonso er haast achter, alsof hij nu
pas begrepen had dat zij nog een hele tocht voor de boeg hadden.
De eerste kilometers van de weg naar de buitendistricten strekten zich in een
woestijngebied uit. Zand, zand, zand... Men zag alleen hier en daar een stengelcactus
die het maar op z'n eentje moest doen. Geen gele of oranje troepiaal, geen gevlekte
of ongevlekte mini-poema. Donkere cumuluswolken dreven telkens voor de zon, die
vrijwel geheel verduisterd werd zodat men welhaast geloof zou hechten aan de
opvatting

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

333
van de Mexicatls dat de eerste zon zou worden uitgeblust om plaats te maken voor
een hele reeks levende en dode zonnen, maar de zon kwam weer spoedig van achter
de wolken vandaan. Tussen de momenten van duister en licht kon men bijna de
korrels van het zand tellen, dat een schimmelig groene kleur aannam. Na een half
uur ontmoetten zij twee mensen te paard. De een was een vrouw in een lang wit kleed
en een witte kap op waarvan de sluier in de wind woei; op haar borst droeg zij een
zilveren kruis. De man, in het lichtblauw gekleed, een azuleado, was een Toromanía.
Hij herinnerde aan Delfino door de pijnlijke uitdrukking van het gezicht, maar hij
was tegelijk iets forser en iets minder agressief. Alonso vertelde dat zuster Elvira en
Silvio de zieken in de buitendistricten verzorgden. Als de ziekte verergerde, werd
de patiënt met een wagen naar het hospitaal in de nederzetting overgebracht. Zuster
Elvira was een religieuze en zou nooit mogen trouwen; zij zou ook nooit geslachtelijk
verkeer mogen hebben. De wandelaars keken om, als zouden zij met een enkele
achterwaartse blik het raadsel van de onthouding kunnen oplossen, maar zij zagen
niet meer dan de twee mensen die in het wisselend licht van de woestijn verdwenen.
Een half uur later bereikten zij het exercitieterrein van het eskadron dat eerstdaags
in de gevechtshandelingen in Venezuela zou worden ingezet. De cavaleristen
herhaalden steeds weer dezelfde oefening. Zij gingen van de draf in galop over,
vervolgens verspreidden zij zich en kwamen dan weer in een wig bijeen. Hoewel
ruim dertig paarden aan de exercitie deelnamen was het doodstil; de hoefslagen
werden door het woestijnzand gedempt. Bovendien maakte de oefenmeester, een
Indiaanse officier, niet de brullende geluiden waarin de wachtmeesters uit Europa,
los sargentos de la caballería, zich zo graag verlustigen. Hij bewoog zich welhaast
geruisloos tussen de dravende en galopperende dieren en gaf de betrokken cavalerist
de nodige aanwijzingen.
Nadat zij een poos met bewondering naar deze stille oefeningen hadden staan
kijken, zei Alonso dat zij door moesten stappen. Bij een bos wayaca, die sommige
Indianen ook algri
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dzjiri noemen, boog het peloton naar het noorden. Het pad werd hoe langer hoe
smaller, de rotsen namen steeds meer toe. Toen de meesten al meenden dat zij
vastgelopen waren, wist Alonso een nieuwe kloof te vinden en bevonden zij zich
onverwachts aan een vrij wijde, bleek-blauwe baai. Zij gingen op de platte
bazaltstenen zitten om uit te rusten.
Er deed zich een merkwaardig verschijnsel voor: telkens vlogen zwermen vliegende
vissen de baai binnen om aanstonds weer met een bocht naar de zee terug te keren.
Het waren meestal geoefende vissers, deze jongens, maar zoiets hadden zij nooit
eerder gezien. Het was een heen en weer zweven van de blauw-gele vissen die het
gedragspatroon van vogels schenen te hebben aangenomen. Alonso vertelde dat hij
tot de Caracas-stam van de Teques behoorde en dat deze Indianen een verering voor
de vliegende vis hadden. De vliegende vis was hun idool, daarom moest zijn feestdag
in alle stilte worden gevierd, want met zingen en fluiten houden vissen zich niet op.
De Teques waren de mening toegedaan dat je helderder van verstand werd en op een
betere eetlust kon rekenen als je tussen de heen en weer flitsende vissen had
gezwommen. Hij trok zijn kleren uit en dook in het water. De anderen volgden hem
na, al behoorden zij niet tot de stam van de Teques. Het waren ervaren zwemmers,
het kostte hun niet de minste moeite de baai in alle richtingen en alle diepten te
doorkruisen, zodat de schaduwen van hun lichamen op de zandbodem voortdurend
van grootte wisselden. Na een poos gingen zij weer aan de oever zitten en lieten het
water van hun lichaam op de bazaltstenen druppelen.
Zij hadden in ieder geval eetlust genoeg; de manden met arepas werden aanstonds
tot de laatste kruimel uitgepulkt. Nadat zij hun kleren hadden aangetrokken keerden
zij langs een korte zijweg naar de nederzetting terug, waar hun voorlopig de rancho
voor de gasten als verblijfplaats werd aangewezen.
De tweede dag van de kennismaking werd gewijd aan een bezoek aan de spelonken
van Curaçam. Alonso deelde mee dat zij een dag vol raadsels zouden meemaken die
de Teques
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tenminste niet zouden kunnen oplossen. Zij volgden eerst een pad tussen de weiden
en de boomgaarden waarbij Alonso vele diepzinnigheden over paarden en planten
ten beste gaf die de Caiquetíos maar half konden verstaan. De paarden, vooral de
warmbloedige Andalusiërs, wisten evengoed als de mensen dat hun leven niet van
eeuwige duur kon zijn, zij zouden sneuvelen in een charge in de Caracas-vallei of
bezwijken voor een karabinier in de koude passen van de cordilleras. Maar
merkwaardig genoeg vervulde dit besef hen niet met onoverkomelijke droefenis; zij
hadden immers ten volle van het leven genoten, van het water uit de lucht of uit de
bronnen, van het water dat eerder zoet is of eerder wrang, van het water dat bruist
of eerder pril en steil is; zij hadden van tientallen graansoorten genoten, uit Venezuela,
Hispaniola en Curaçam, zodat zij iedere dag een nieuw feestmaal tegemoet konden
zien. Zij hadden tenslotte de excitatie van de omgang met het andere geslacht ervaren.
De merries hadden de vreugde en de geboorte van het veulen beleefd, het wezen dat
enkele uren later reeds op zijn spillebenen wiebelt.
Dan liet hij de paarden voor wat zij waren en ging tot de raadsels van de planten
over. ‘Dertig jaar geleden bestond op Curaçam een menigte van weldadige en
schadelijke planten, die welig dooreen groeiden met hun wortels, takken en bloesems.
Het is onder onze gouverneur dat de schadelijke planten werden uitgeroeid. Je hoeft
niet meer te vrezen als je aan een sprietje zuigt, bij wijze van tijdverdrijf, dat je
aanstonds het loodje moet leggen. Wij leven nu alleen tussen weldadige planten en
vruchten. Wij hebben de maïs en sorghum voor de voeding, de agave voor de pulque,
wij hebben de mispels en mangos ter vergenoeging van het verhemelte, wij hebben
de bloemen voor de versiering van onze ranchos. Wie zou de cayenas en trinitarias
willen missen? Het is waar dat de gouverneur in grote mate daarbij is geholpen door
de oude dr. Jorge, onze medicijnman. Je kunt nu eenmaal niet alles alleen doen,
bloemen plukken en paarden drillen. Dr. Jorge heeft uit de witte en rose oleander
een sap samengesteld dat de koningin in Tordesillas van de hoofdpijn heeft genezen,
dat is geen klei-
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nigheid. Maar ik kan je zeggen, dr. Jorge geneest met evenveel liefde zijn eenvoudige
medemensen op Curaçam, en niet alleen van de hoofdpijn maar ook van de kwalen
van het strottehoofd, het hart en de maag. Ik raad jullie aan naar hem te gaan zodra
je iets voelt dat niet klopt, de apotheek van dr. Jorge staat voor je open.’
Achter de boomgaarden stond het huis van de gouverneur dat tegelijk bijzonder
eenvoudig en bijzonder ongewoon was. Het had de cilindervorm en was van hard
hout opgetrokken, waarschijnlijk mahonie en pokhout. Het gelijkvloers werd bewoond
door de gouverneur en door de huismeester, een oude sergeant uit Badajoz die ook
met de zorg voor de keuken was belast. De vertrekken van de bovenverdieping waren
bestemd voor doña Isabela, de dochter van de gouverneur, en eventuele gasten die
het eiland bezochten, meestal uit Hispaniola en Andalusië. Uit een van de
bovenvensters hing vrijwel altijd een ladder die in- en uitgetrokken kon worden. Er
wapperde geen vlag boven het huis, maar wel waren boven de ingang de
rood-geel-rode banen van de nationale vlag geschilderd. Een rechte weg, die naar
het noorden voerde, verbond het huis met de Fortaleza. Men kon evenwel de
gouverneur vrijwel nooit ontmoeten. Hij liep altijd in versnelde pas en droeg trouwens
het uniform van de amarillentos met het hoedje, evenals de anderen, meestal tussen
de gordel.
Een minder effen weg voerde tussen de kwihi-struiken door naar de verschillende
ingangen van de spelonk die tot de merkwaardigste van de eilanden behoorde, niet
vanwege de tekeningen -die er zowat geheel ontbraken - maar vanwege de formatie
van het kalkgesteente. De vele erosie-gaten van het plafond leverden de mogelijkheid
zich een duidelijk beeld te vormen van de vele vertrekken, die als het ware door de
druipsteenzuilen werden gedragen, en het gesteente dat zo'n gele glans vertoonde
dat het was of de bezoekers zich in een enorme edelsteen bewogen. In sommige
vertrekken zag men op de achtergrond van het geel het groen van het diabaas of het
rose van graniet, maar dat was hoge uitzondering.
De tekenaar streek met de hand over de wanden, alsof hij ze
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om een of andere reden testte. Alonso zette zich neer op de grond en nam een slok
pulque. Hij nodigde de anderen uit hetzelfde te doen en vroeg aan de Caiquetíos of
op deze wanden tekeningen zouden kunnen worden aangebracht. Iedereen vond het
doodjammer dat men een zo prachtige nederzetting had, maar dat er geen tekeningen
waren. De Caiquetío antwoordde dat sommige wanden zo hard waren dat zij niet
geschikt waren voor de stift, maar gelukkig waren er ook genoeg wanden die zich
voor de moeilijkste tekeningen leenden. Hij maakte allerlei vlugge bewegingen in
de lucht. De harde wanden zou men kunnen beschilderen met bepaalde plantesappen,
maar hij wist niet waar men die zou moeten halen. Alonso stond op: ‘Ik zal dat aan
de administratie vertellen.’ Hij keek om zich been: ‘Zij bewogen zich in een edelsteen,
een geelachtige edelsteen...’ De geleerden hadden er ook een naam aan gegeven,
maar hij was die jammer genoeg vergeten.
Hij zette er ook ditmaal onverwachts haast achter. Zij liepen over de weg langs
de Fortaleza en kwamen op de weg van de westelijke ranchos. Hij mompelde
daartussendoor zijn beschouwingen en waarschuwingen: ‘Morgen gaan we naar de
administratie. Je moet dan het beroep van je voorkeur noemen. Je zult dan ook een
Spaanse naam krijgen. Je moet je daar niets van aantrekken. Caiquetío, Toromanía,
Meregoto, Teque en Hispaniola, 't is alles eender, als je maar weet wat je wilt. Je
moet er niet met elkaar over praten, anders breng je elkaar van de wijs. Probeer maar
zelf na te gaan wat je zou willen.’
De laatste dag van de kennismaking begon met een bezoek aan de enige kerk van
de nederzetting, de kerk van de Annunciatie die vlak bij de rancho van de gasten lag.
Het was een langwerpig gebouw, vrijwel uitsluitend van mahonie. In een van de
voorste banken zat padre Rojas, vicaris van Curaçam, diep voorovergebogen alsof
hij de tegels wilde lichten.
De gasten werden ontvangen door doña Isabela, de dochter van de gouverneur.
Het was een kleine, enigszins ronde, jonge vrouw, niet ouder dan tweeëntwintig jaar.
Zij droeg een witte blouse en een eveneens witte rok die met patronen van groene
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en bruine bladeren was geborduurd. Zij had een ongewoon intelligent gezicht en was
voortdurend tot vrolijkheid geneigd, al trachtte zij een uitleg van bijzonder diepzinnige
voorstellingen te geven. Achter het altaar was eengeslaagde kopie van een Europees
schilderwerk aangebracht. Rechts zat de Maagd geknield, in een blauwe mantel, op
een bidstoel met een half opengeslagen boek op een smalle lessenaar. Op de
wit-blauwe tegels lag een rode linnen tas waarin zij waarschijnlijk haar boek - haar
enige boek? - meezeulde. Links zag men een engel in een groen-blauw hemd met
roodblond haar. De wapperende mantel en de vleugels met bijzonder lange pennen
beduidden dat hij nog kort geleden uit hogere sferen moest zijn gedaald. Volgens de
half-lachende doña Isabela had er een bijzonder gesprek plaats. De engel begroette
Haar met de woorden: ‘Wees gegroet, Gij Begenadigde, de Here is met U. Deze
groet verbaasde de Maagd, maar nog meer verbaasden Haar de woorden die daarop
volgden: Gij zult zwanger worden en Gij zult Uw Zoon Jezus noemen. De Maagd
kon daarom niet nalaten op te merken dat Zij niet begreep hoe dat zou moeten
geschieden omdat Zij geen omgang met een man had. De engel antwoordde dat de
Heilige Geest Haar zou overschaduwen.’
De Indianen luisterden aandachtig, maar konden toch niet uitmaken wie of wat
het idool was, de Maagd, het boek, de engel die de toekomst voorspelde of de Geest
die in een vreemde aureool boven de kruin van het meisje zweefde. Vervolgens
voerde doña Isabela haar gasten naar de communiebank aan weerszijden waarvan
een indrukwekkende porseleinen engel stond met een sluier, eveneens van porselein,
die haar moest behoeden voor geheimen, diepzinnig maar ook verschrikkelijk, die
van ieder heilig oord uitgaan. De porseleinen engelen had zij aangeschaft toen zij
met haar vader een reis naar Mexico had gemaakt en in Oaxaca de engelen had
ontdekt. Tenslotte bracht zij haar gasten naar een tekening aan de linkerwand die
een ecce homo voorstelde. Men zag er een jonge man, niet veel ouder dan twintig
jaar. Hij zat op een rieten stoel, in een schamel hemd dat half opengescheurd was en
niet verder reikte dan zijn knie. De doornenkroon zat maar losjes
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op het hoofd en miste daardoor haar doel om eens flink pijn te doen. In zijn
rechterhand hield hij twee versgeplukte lelies, die een merkwaardige tegenstelling
vormden met de mishandelingen die hij ongetwijfeld moest hebben ondergaan. De
tekenaar bleef er langdurig naar kijken zodat doña Isabela vroeg of hij daar iets
bijzonders aan vond. Hij antwoordde dat hij het een treffende tekening vond en vroeg
of zij ook uit Oaxaca was meegebracht. Isabela keek hem lachend aan: ‘Neen, dat is
een voorstelling van de geseling die ik hier in Curaçam heb geprobeerd te tekenen.
Neen, niet in Oaxaca maar op Curaçam.’
Het hospitaal moest door dezelfde bouwmeester zijn ontworpen, het had dezelfde
afmetingen en dezelfde langwerpige vorm als de kerk. Zij werden ontvangen door
de medicijnman, dokter Jorge, een oudere Guajira-Indiaan die voortdurend grijnsde,
waarschijnlijk met de beste bedoelingen, en aan weerszijden van hem de mooie zuster
Elvira, die met haar geest tussen spiritualiteit en sensualiteit zweefde, en Silvio met
de vastberaden en pijnlijke uitdrukking van de Toromanía. Dr. Jorge vertelde dat het
hospitaal uit drie delen bestond, de westelijke afdeling was bestemd voor de
verpleegsters en de vrouwelijke patiënten, de oostelijke afdeling voor de verplegers
en de mannelijke patiënten. Zij konden begrijpen dat het niet de bedoeling was deze
afdelingen voor het publiek open te stellen, Zij moesten zich voorlopig met de
apotheek tevredenstellen die tussen beide afdelingen lag.
De apotheek bevatte bezienswaardigheden genoeg. In het midden bevond zich een
toonbank en een weegschaal waarvan dr. Jorge de betekenis en de werking trachtte
uit te leggen zonder daar geheel in te slagen. Achter de toonbank bevond zich een
drietal enorme kasten die tot het plafond reikten. Daar zagen zij de honderden
wayaca-potten met kruiden die dr. Jorge uit de wouden, van de Guyana tot Tachira,
had verzameld. Boven de middelste kast, die iets lager was dan de andere, hing het
wapen van Tordesillas dat de koningin uit dankbaarheid aan de kundige dokter had
doen toekomen. Het bestond uit een wit schild met een zwart kruis, met aan de ene
zijde een pientere maar magere leeuw op zijn achterste en aan
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de andere zijde een eenhoorn die zich gereedmaakte een onzichtbaar wezen met zijn
getordeerde hoorn te doorboren.
Het werd steeds drukker in de apotheek. De bezoekers stelden hun vragen, niet
alleen persoonlijk aan de oude dokter, zuster Elvira en Silvio, maar ook aan jongere
zusters en broeders die te hulp geroepen waren. Het gerucht ging dat dr. Jorge alle
kwalen kon genezen en sommigen meenden zelfs dat hij het doria-kruid had gevonden
waarmee de vruchtbaarheid kon worden voorkomen, maar dat hij wel zijn opperste
best deed daar niet royaal mee om te gaan.
Bij het afscheid grijnsde hij nog extra vriendelijk: ‘Bedenk, jongens, het beste
medicijn vind je niet in de kruiden maar in het gebed.’
Van het hospitaal werden zij door Alonso naar de administratie van de Fortaleza
geleid. Hij waarschuwde hen nogmaals: ‘Het gaat er niet om dat je lange verhalen
doet, maar dat je eerlijk voor je mening uitkomt.’
Zij kwamen in een vertrek met vrijwel lege wanden, alleen waren hier en daar
enkele beschreven papieren met korte spijkers vastgeprikt. Zij werden door vier
officieren ontvangen die aan een tafel zaten met papieren voor zich waarop zij al
aantekeningen hadden gemaakt. De Caiquetíos werd verzocht op een drietal banken
plaats te nemen. Een van de officieren, die blijkbaar het woord zou voeren, vroeg
Alonso naast hem te komen zitten en stelde hem enige vragen naar aanleiding van
de aantekeningen die de administratie van hem had ontvangen.
‘Alonso heeft jullie al gezegd dat je geen lange verhalen hoeft te doen maar eerlijk
voor je mening moet uitkomen. Het gaat erom wat jullie kunnen en niet wat wij
zouden willen dat jullie kunnen. Dat leidt alleen maar tot misverstand. De meeste
beroepen moet je leren. Je kunt niet aannemen dat je een geoefend cavalerist wordt
als je niet tevoren het leven van de paarden hebt leren kennen, hoe zij eten, hoe zij
drinken, hoe zij baren. Wel zal je een geoefend wachtmeester worden als je
vriendschap voor dieren voelt. Je wordt ook niet een goede tuinman als je denkt dat
het alleen om plukken en oogsten
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gaat, je moet ook aan de bloemen denken, aan het uur van bloeien en verwelken van
de cayenas, de franchipanis, en trinitarias. Je moet niet alleen de planten maar ook
de vriendschap voor de planten kweken. Je wordt ook niet een goede timmerman of
metselaar als je alleen maar een bewondering tentoonspreidt voor kerken, hospitaals
en fortalezas. Je moet ook bereid zijn kisten en tobben te timmeren. Je moet
vriendschap voor de dieren en materialen hebben.’ Vervolgens keek de officier het
papier van Alonso door. ‘Jullie mogen nu rustig zeggen of je een keuze hebt gedaan.’
De helft had voor de fokkerij gekozen en een iets kleiner aantal voor de landbouw.
Het waren uitzonderingen die bleven aarzelen. Hun werd aangeraden het voorlopig
bij de paarden en planten te proberen, tenzij zij een uitgesproken angst voor de dieren
en planten hadden.
Het resultaat was dat de Caiquetío van de spierkracht bij de verzorgers van de
paarden, de broeder van het water bij de verzorgers van de planten werd ingedeeld.
De eerste kreeg de naam Pablo Llano, de tweede zou voortaan Servio Matas heten.
De officier stond op en nam de tekenaar terzijde. ‘Hoor eens, uit de aantekeningen
van Alonso hebben wij begrepen dat je een ervaren tekenaar bent maar dat wij niet
de benodigde materialen hebben. Kijk, wij hebben wel enkele scherpe stiften. Dat
meen ik tenminste, want ik ben geen tekenaar. Voor de verven kun je misschien met
een van de officieren een keer naar Hispaniola.’ Hij overhandigde hem een bosje
stiften die in elk geval niet stomp waren. ‘Wij hebben in lange tijd geen tekenaar
gehad. Als je het goed vindt noemen wij je Diego Cuebas. Als je iets nodig hebt kun
je op ons terugvallen, al weten wij van tekenen natuurlijk heel weinig.’
Alonso vergezelde hen naar hun rancho en ried hun aan wat uit te rusten want die
avond zou het welkomstfeest worden aangeboden. De ingewijden werden kort na
zonsondergang door een assistent-amarillento afgehaald en naar de rancho van de
Samenkomst geleid. Zij namen plaats aan tafels waar hun een overvloedige maaltijd
werd voortgezet. Zij hadden de keuze tussen chacusco en kreeft, arepa en maïskolven,
verder

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

342
een groot aantal vruchten, avocado, mispel, mango, gele en rode meloenen, en wat
de dranken betreft tussen kokoswater en pulque. De meesten vermengden de pulque
en het kokoswater, wat een plezierige doezeligheid veroorzaakte. Na ongeveer een
uur, nadat de meesten een belangrijk deel van hun maaltijd hadden gebruikt,
verschenen de eerste dansers. Het waren jongemannen tussen achttien en twintig
jaar. Zij dansten de ketendans van de Caracas-Indianen. Zij liepen in het rond terwijl
zij met beide handen elkaar op de schouders vasthielden. Nadat de dans een kwartier
had geduurd deden de danseressen haar intree. Zij namen een plaats in tussen de
jongemannen en de dans werd op dezelfde wijze voortgezet. Nadat de enigszins
monotone rondedans enige tijd had geduurd, onttrok zich een jonge vrouw aan de
keten en maakte een reeks wervelingen zodat haar benen, die aan binnen- en
buitenzijde met blauwe banen waren beschilderd, tot aan het lendenbroekje zichtbaar
werden. Langzaam maakten ook andere danseressen zich uit de keten los voor steeds
snellere wervelingen, waarbij bleek dat de benen van de jonge vrouwen meestal met
blauwe maar soms ook met paarse en groene banen waren beschilderd. Na een korte
poos werden ook de gasten uitgenodigd zich in de keten te voegen of zich temidden
van de wervelende danseressen te bewegen, Gasten, dansers en danseressen werden
zo overvloedig op pulque getrakteerd dat zij niet meer wisten hoe laat het was. Het
einde van het feest werd door een schaduw teweeggebracht die zich reeds enige
malen heen en weer bad bewogen voor de rancho. Het was de schaduw van padre
Rojas die waarschuwde voor de gevolgen van de pulque en de wervelingen van de
ketendans.
De Caiquetíos hadden het geluk in een periode van stijgende welvaart te zijn
opgenomen. Men vreesde eerst dat de oorlog in de Caracas-vallei op korte termijn
zou zijn afgelopen en dat de aanvoer van paarden binnen afzienbare tijd niet meer
vereist zou zijn. Dit bleek onjuist, men schatte dat de oorlog nog vele jaren zou duren,
vooral door het conflict tussen Losada en Aguirre dat maar niet tot een ontknoping
wilde komen. Maar veel belangrijker was nog dat de capitanía gene-
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ral van Venezuela ter kennis van de gouverneur had gebracht dat zij spoedig de
exploratie van het gebied van ruim één miljoen hectaar ter hand zouden nemen en
dat daarvoor gedurende de komende decennia een groot aantal Andalusische paarden
en zware trekpaarden nodig zou zijn. Men was hiermee voor lange tijd van belangrijke
inkomsten verzekerd. Het optimisme werd nog bevorderd doordat de Spaanse
wachtmeesters voortaan onder leiding van Delfino, die inmiddels tot officier was
benoemd, werden getest alvorens naar de eilanden te vertrekken.
Pablo Llano, Diego Cuebas en Servio Matas raakten steeds meer vertrouwd met
het beroep dat zij hadden uitgekozen. Pablo hoefde niet alleen de stallen schoon te
houden, hij was al zover dat hij de hengsten bij de copulatie bijzondere bijstand
verleende, vooral als de dieren te zenuwachtig waren om op eigen kracht de weg van
de anatomie te vinden.
Diego had belangrijke vorderingen gemaakt met de bantering van de scherpere en
minder scherpe stiften. Doña Isabela had de ontdekking gedaan dat de tekeningen
deels werkelijke tekeningen waren maar deels ook behoorden tot de geschriften van
de Caiquetíos waarin zij een relaas gaven van hun tocht van de Orinoco naar de
eilanden. Zij had altijd een vouwstoeltje bij zich, zodat zij in alle rust de bewegingen
van de Caiquetío kon volgen, en een schrift waarin zij de waarschijnlijke betekenis
van het verhaal optekende.
Wanneer een tekening bijzonder geslaagd was stonden zij beiden op, Diego en
Isabela, en dansten zij door de vertrekken waarbij zij hem bij de schouders hield.
Wanneer zij in een zaal waren beland waar het prachtig topaasgeel overheerste, liet
zij hem los en maakte enige wervelende wentelingen waarbij haar benen tot aan het
korte lendenbroekje zichtbaar werden. Dan zetten zij hun dans door de vertrekken
voort.
Matas had eindelijk een keuze gedaan tussen de meisjes met de blauwe, paarse en
groene banen ter weerszijden van de benen en was reeds in de stand der gehuwden
opgenomen.
Het spreekt vanzelf dat de klachten, ondanks het optimis-

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

344
me, evenmin uitbleven. Zij kwamen vooral tot uiting in de beschuldigingen van padre
Rojas en gaven aanleiding tot ernstige meningsverschillen tussen de gouverneur en
de priester, waarbij tenslotte de noodlottige gevolgen niet konden uitblijven.
De gouverneur en de priester behoorden tot de mensen die geboren waren om
elkaar te ergeren en tenslotte met elkaar de strijd aan te binden, al hoefde dit niet
altijd tot een uiterste te komen. De gouverneur was zonder twijfel een militair, het
grootste deel van zijn leven had hij in de kazernes van de Guadarama en Hispaniola
doorgebracht, maar hij was tegelijk ook een overtuigd humanist zonder dat hij op
enige wijze blijk gaf het geloof te hebben afgezworen, wat mogelijk ook niet was
gebeurd. Hij was middelmatig van lengte maar enigszins vierkant en gespierd of
mogelijk vierkant doordat hij gespierd was. Hij had een langwerpig maar toch
enigszins breed gezicht met aan beide zijden een gleuf, niet langs de neus zoals
gewoonlijk, maar midden over de wang waardoor men eerder met littekens dan met
rimpels dacht te maken te hebben. Hij had de gewoonte met zijn handpalm over zijn
kortgeknipte haren te wrijven, vooral als de oplossing van een vraagstuk hem niet
aanstonds te binnen viel terwijl hij ervan overtuigd was dat deze oplossing op korte
termijn zou moeten worden gevonden.
Padre Rojas was allerminst een humanist. Als hij zijn parochiaal werk had verricht,
dat hoofdzakelijk bestond uit waarschuwingen en vermaningen - vooral het doria-kruid
en de korte met trinitaria-motieven versierde lendenbroekjes moesten het ontgelden
- bracht hij zijn tijd meestal op zijn knieën in de kerk der Annunciatie door. Hij
forceerde zichzelf tot mystieke ervaringen. Hij was niet een fanaticus maar eerder
een geforceerde mysticus, die natuurlijk de nodige verwantschap met elkaar vertonen.
Hij had een spitse neus en spitse kin, kenmerken van de speurder die zich ook verried
in de onverwachte oogopslag die hij op de ander richtte.
De beslissende discussie tussen deze twee antagonisten had in de eerste maanden
van het jaar 1547 plaats. De priester had
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om een onderhoud gevraagd op de 21ste januari, dat hem op de 23ste werd verleend.
Het zou in het cilindervormige huis van de gouverneur plaatshebben. De gouverneur
ontving de priester vriendelijk maar zwijgend en liet hem vrijwel uitsluitend alleen
aan het woord. Padre Rojas was van mening dat de gevallen van overspel onrustbarend
toenamen. Hij meende dat dit in de eerste plaats moest worden geweten aan de feesten
die tot het krieken van de morgen plaatshadden; aan de invloed van de pulque; aan
de blauwe, paarse en groene banen aan de benen en vooral ook aan de lendenbroekjes
die zo kort zijn dat bij de wervelingen de aanwezigheid van de partes vergonzosas,
het intieme orgaan, zo niet zichtbaar dan toch duidelijk merkbaar wordt, wat nog
veel en veel erger is. Hij meende dat de gevallen van overspel aanstonds zouden
verminderen indien de gouverneur bepalingen in het leven zou roepen ten aanzien
van de frequentie en de duur van de dansen.
De gouverneur gaf te kennen dat hij zijn bezorgdheid om het zedelijk peil van de
samenleving kon delen, maar dat hij niet de bevoegdheid had om verbodsbepalingen
die betrekking hadden op de dans van de Indianen uit te vaardigen. Hij was de
gouverneur van een bescheiden provincie en kon zich niet met ingrijpende maatregelen
inlaten. Wei wilde hij hem toezeggen dat hij zich hierover met de president van het
hoogste gerechtshof, monseñor Albaje, in verbinding zou stellen en diens raad zou
inwinnen. Hij beloofde tenslotte de priester op de hoogte te stellen van de opvatting
van de hoge magistraat in Hispaniola. Voordat de priester verwittigd was van enig
antwoord van of namens monseñor Albaje meende hij nogmaals een onderhoud met
de gouverneur te moeten aanvragen. Hij meende een bijzondere oorzaak te hebben
gevonden voor de verlaging van het peil van de zedelijkheid in Curaçam. Hij meende
dat de huidige tenue van de religieuzen ronduit exciterend werkte op de Indianen.
Vroeger droegen de zusters wijde habijten waarbij de vormen van het lichaam
verscholen bleven. In Ezechiël leest men dan ook: Verschuilt uw lichaam. De profeet
bedoelde natuurlijk bepaalde li-
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chaamsvormen. Nu dragen de religieuzen betrekkelijk nauwsluitende kleren. Padre
Rojas stelde voor dat een verbod voor nauwe kleding zou worden uitgevaardigd. De
gouverneur nam de vrijheid hem erop te wijzen dat de wijde habijten in het bijzonder
in aanmerking kwamen voor de contemplatieve orden, maar moeilijk voor actieve
zusters konden worden aanbevolen. Vooral niet als zij werkzaam zijn in een
ziekenhuis waar iedere persoon zo weinig mogelijk plaats moet innemen, daar men
anders in een geharrewar van patiënten, verpleegsters en instrumenten terechtkomt.
Hij kon de zorg van de priester billijken en zou dan ook de moeder-overste van de
hospitalen van St-Hieronymus in Mexico vragen of maatregelen zouden kunnen
worden getroffen om dit probleem op te lossen. Het duurde nog geen week of de
priester drong nogmaals met spoed aan op een onderhoud. De gouverneur was ervan
overtuigd dat het ditmaal tot pijnlijke woordenwisselingen zou kunnen komen. De
priester deelde mee dat hij dit onderhoud pas had aangevraagd nadat hij twee dagen
en nachten in gebed had doorgebracht. Het was hem duidelijk geworden dat ook de
zonden tegen de zuiverheid van het ras, la limpieza de la raza, op onrustbarende
wijze toenamen. Zij werden in de meest uiteenlopende plaatsen gepleegd. Om te
beginnen in het hospitaal van het buitendistrict als er geen hulp werd verleend en
deuren en ramen gesloten konden blijven. Zij had plaats in het hospitaal waar zich
een vrij ruime gang achter de kasten bevond, die voor de ventilatie van de kruiden
bestemd was maar die, naar hem gebleken was, ook gebruikt werd voor de benadering
van de mannelijke en vrouwelijke leden van het personeel, die meestal aanzienlijk
van ras verschilden. De losbandigheid werd in maanloze nachten vooral ook bedreven
tussen de rotsen van de blauwe baai en het labyrint van de gele spelonk.
‘Padre, heeft u bewijzen voor deze beschuldigingen?’
‘Ik heb geen bewijzen nodig, ik hoef de verdachten maar in de ogen te kijken om
te weten wie de schuldigen zijn of waar de schuldigen moeten worden gezocht.’
‘Padre, weet u wat de gevolgen zijn van uw aanklachten bij het Heilig Officie?’
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‘Ja, daarom aarzel ik, maar ik zal tenslotte niet anders kunnen doen dan volgens de
inspraak van mijn geweten handelen.’
‘U zou beter doen eerst de bewijzen op te sporen en dan de aanklachten kenbaar
te maken.’
‘Niet door uiterlijke bewijzen maar door mijn innerlijke overtuiging word ik
geleid.’
Bij het afscheid waarschuwde hij nogmaals de priester: ‘Padre, ik zou wachten
totdat u de bewijzen kunt overleggen.’
‘Ik kan geen toezegging doen.’
‘Wij kunnen dus alleen maar afwachten en het beste ervan hopen.’
‘Ja,’ besloot de priester, ‘het kan nu eenmaal niet anders.’
Hij sloeg een kruis, en verdween in de nacht waar licht en duister elkaar afwisselden
met de snelheid van de voorbijtrekkende cumuluswolken. De gouverneur bleef bij
de deur staan, hij zag hoe de priester de weg naar de agaven volgde en vervolgens
naar het maïsveld afsloeg. Toen de padre bijna het maïspad had bereikt liep de
gouverneur met snelle pas langs de kokostuin en bleef daar even staan totdat de
wolken weer een bijna volledig duister hadden teweeggebracht.
Tenslotte had hij de padre ingehaald: ‘Ik wilde u nogmaals wijzen op de ernst van
uw beslissing. U weet wat er gebeurt als u de aanklacht indient.’
‘Ja.’
‘U weet dat de verdachten worden gearresteerd.’
De priester knikte.
‘U weet dat zij in het ruim van de Infanta Combita naar Hispaniola worden
vervoerd, u weet dat zij daar maandenlang in kerkers worden opgesloten, u weet dat
zij worden verhoord en veroordeeld en dat zij tenslotte ontkleed en afgeranseld
worden op het Plein van Colóu.’
De priester knikte nogmaals.
‘En toch wilt u niet wachten tot u de bewijzen kunt overleggen.’
‘Ik vind dit alles gruwelijk, meer dan gruwelijk, maar ik
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mag niet wachten op bewijzen, ik moet luisteren naar de stem van mijn geweten.’
‘Het is dus zo dat u niet wachten wilt op de bewijzen.’
De priester keek de ander aan en zei: ‘Neen, ik kan niet, ik mag dat niet.’
Ineens zag de priester hoe de ander zijn soutane bij de borst vastgreep. Hij werd
even opgetild en toen tegen de grond gesmakt.
‘Que se pasa? que se pasa?’ vroeg nog de padre. ‘Wat is er aan de hand?’
De gouverneur gaf geen antwoord, voor discussie was de tijd allang voorbij. Hij
knielde op de grond en trok bliksemsnel de triple uit de holster. Hij gaf driemaal een
steek in de hartstreek. Bij de eerste steek had hij nog een zucht gehoord, daarna was
het doodstil. De gouverneur voelde zich weer kalm worden. Hij veegde de triple aan
een slip van de soutane af. Het ergerde hem even dat de triple wel een afdoend wapen
was, maar zich niet makkelijk schoon het maken. Er bleef altijd hoe onmerkbaar ook,
een beetje bloed aan een van de dolken kleven. Hij stond op en ging de weg terug
die hij gekomen was. Ook ditmaal moest hij nu en dan op de voorbijtrekkende wolken
wachten. Bij de ingang van het huis bleef hij even stilstaan onder de kleuren van de
nationale vlag. Hij zag de boomgaarden, de maïsvelden en de agaven die afwisselend
verlicht en in het duister werden gehuld. Hij zag hoe een zachte bries over de
maïsstengels streek.
Ineens viel het hem in dat de strijd nog niet gestreden was en dat hij terstond het
werk moest hervatten. Hij haalde een kaars, die nog brandende gebleven was in zijn
zitkamer, en stak daarmee enkele kaarsen in zijn werkkamer aan. Hij schreef vijf
brieven van meer of minder gelijke inhoud die aan dezelfde persoon, de president
van de Audiencia, de monseñor Alejandro Adolfo Albaje, in Hispaniola geadresseerd
waren. Hij deelde daarin mede dat padre Rojas, vicaris van de provincie van Curaçam,
van de orde der predikheren, een gewelddadige dood was gestorven. Hij richtte zich
daarom tot Zijne Eminentie met het verzoek een ervaren vervolgings-
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ambtenaar voor zolang als nodig ter beschikking van de provincie van Curaçam te
stellen. Hij deelde mede dat de reverendo padre Rojas (een van de brieven sprak
uitsluitend van het stoffelijk overschot) voorlopig in een dubbele kist was bijgezet
in de kerk van de Annunciatie in de hoop dat Zijne Eminentie zou willen beslissen
of de overledene (het stoffelijk overschot, reverendo padre Rojas, padre Rojas QEPD)
naar Spanje zou worden overgebracht, waar men beter op de hoogte was van zijn
antecedenten en beter in staat was te oordelen op welk kerkhof hij ter aarde zou
moeten worden besteld: het kerkhof voor de martelaars, verdeeld in drie klassen van
heiligheid, of het publieke kerkhof waar de verdeling in klassen sedert het decretale
‘de defunctis funerandis’ verboden was. Hij sprak tenslotte de hoop uit dat Zijne
Eminentie zich door een persoonlijk bezoek aan Curaçam op de hoogte zou willen
stellen van de ontwikkeling die zich de laatste jaren op het eiland had voorgedaan.
De finalen van de brieven vertoonden weinig verschil. Zij eindigden met
‘verschuldigde eerbied su seguro servidor que besa sus manos’ of met ‘su seguro
servidor’, met weglating van de laatste formule. De gouverneur had gehoopt reeds
dadelijk vannacht een keuze te kunnen doen, het ging tenslotte om de meest
evenwichtige epistola die met spoed met de Coraza naar Hispaniola zou moeten
worden verzonden. Maar de teksten en finalen begonnen zozeer in zijn geest te
dwarrelen dat hij meende de beslissing tot de volgende ochtend te moeten uitstellen.
Hij sloot ze in de grijze geheime kluis en trok zich in zijn slaapvertrek terug.
Hij was eerst van zins de gordel met de wapens af te doen, maar zag daarvan af.
Wel deed hij zijn jas en zijn schoenen uit. Vooral het uittrekken van de zware
schoenen bezorgde hem een plezierige verlichting. Hij sliep vrijwel aanstonds in
zonder zich ervan te hebben vergewist hoe laat het ongeveer kon zijn.
Het was reeds zeven uur 's ochtends toen hij door Delfino gewekt werd, gevolgd
door de huismeester met de traditionele koffie en avocado. Delfino deelde mee dat
het stoffelijk over-
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schot of, als men wil, het lijk van padre Rojas op het maïspad was gevonden. De
oude dokter had meegedeeld dat het niet mogelijk was met zekerheid vast te stellen
wanneer de dood precies was ingetreden, wel meende hij dat de teraardebestelling
of een daarmee gelijk te stellen handeling op diezelfde dag zou moeten plaatshebben.
De gouverneur trok zijn schoenen en jas aan en begaf zich naar de plaats van het
misdrijf. Hij gaf Delfino de opdracht zich naar Sta Anna te begeven en de daar
dienstdoende priester te verzoeken de nodige ceremonies te willen verrichten, want
hij meende dat het advies van de oude medicijnman zou moeten worden opgevolgd.
Vier uur later meldde zich Delfino met padre Remos uit Sta Anna bij de gouverneur
die weer aanstonds naar zijn huis was teruggekeerd.
Gedurende deze vier uren had de gouverneur een keuze gedaan uit zijn vijf brieven
(de SSSQBSM) en de kapitein van de Coraza opdracht gegeven alles gereed te maken
om het anker te lichten en naar Hispaniola af te zwaaien, waar hij de brief zo mogelijk
persoonlijk zou moeten overhandigen aan monseñor Albaje, de president van de
Audiencia daar ter plaatse. Vervolgens had hij de officieren van de administratie
verzocht van de drie nog beschikbare dubbele kisten, de ene van zink in de ander
van mahoniehout, de sterkste uit te kiezen, het stoffelijk overschot daarin te leggen
en haar vervolgens in de kerk bij te zetten totdat zij naar het dodenhuis bij het kerkhof,
la Casa Mortuaria, volgens de riten ‘de defunctis funerandis’ zou kunnen worden
uitgedragen. Hij verzocht padre Remos zich verder met de administratie te verstaan
over de wachtmeesters benodigd om het gekiste lijk naar de Casa Mortuaria te dragen,
waar het zou moeten worden bijgezet totdat hij van monseñor Albaje vernomen had
waar de defunctus zou worden ter aarde besteld. Ongeveer een uur later meldde zich
Delfino die de gouverneur naar de kerk vergezelde waar de uitvaartdienst door padre
Remos zou worden gehouden. Midden voor de communiebank met de twee engelen,
die nog altijd een sluier voor hun ogen hielden, werd de zware kist neergezet op een
tafel van algri dzjiri die er ook
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mocht wezen. Zij kraakte even maar gaf verder geen krimp.
Padre Remos vertoonde al spoedig enkele eigenaardigheden die men deels als
komiek deels als sympathiek moest aanmerken. Hij behoorde tot een charismatische
orde met een beperkte begroting, waardoor de soutanes van de priesters niet op maat
konden worden gemaakt en derhalve bij de langere posturen iets te kort en bij de
kortere posturen iets te lang of zelfs veel te lang uitvielen. De lengte van padre Remos
was aanzienlijk beneden de middelmaat, zodat hij zich in een veel te ruime soutane
bewoog en het ook tot hem doordrong dat de parochianen voortdurend vreesden dat
hij tegen hen aan zou tuimelen. Hij was eraan gewend, hij had daardoor iets van een
koorddanser, of beter een plooiendanser, zonder dat hij zijn strapatsen onnodig ver
doordreef. Hij begon met de boze te verjagen, die moest geacht worden in alle hoeken
van de kerkruimte aanwezig te zijn. Hij deed dat door een ruime besprenkeling van
mensen en meubels, aspergote, aspergote, en het uitspreken van een groot aantal
namen die waarschijnlijk synoniemen waren, vade retro irae plenus, vade retro ira
incensus, vade retro maleficus nefarius, scelerate, male, prave. De wisseling van de
naamvallen deed hij niet alleen ter wille van het ritme, maar ook omdat zij
voorgeschreven waren door een concilie waarvan hem de naam was ontgaan. Nadat
hij de boze had verdreven keerde hij terug naar het gekiste lijk op de tafel die geen
krimp gaf. Daar zei hij het onzevader in de nationale taal dat door de anderen werd
herhaald, evenals vijfmaal het weesgegroet. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Daarna werd de
kist op de schouders van zeven amarillentos naar het kerkhof gedragen dat even ten
noorden van de weg naar het buitendistrict lag.
Tijdens de tocht werd de psalm ‘De profundis’ gepreveld, wat het voordeel had
dat de tocht niet met versnelde pas, zoals bij de zeesoldaten, maar verlangzaamd
plaatshad. In de Casa Mortuaria werd het gekiste lijk eveneens op een forse tafel
gezet. De priester sprak in het Latijn de ontroerende lectio uit de ‘commemorationes
fidelium defunctorum’, dat het zaad
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noodwendig in de aarde sterft maar niet als zaad maar als graan wordt herboren. Hij
was ervan overtuigd, padre Rojas zou als graan herboren worden. Padre Remos
wendde zich tot de gelovigen: Bid voor padre Rojas.
De gouverneur liep met de priester op. Hij vertelde dat Delfino hem naar het huis
van de Samenkomst zou vergezellen. Daar zou hij nog andere amarillentos zien.
Daar zou hij ook nog kokoswater en pulque en sorsaka kunnen gebruiken, Delfino
zou hem naar Sta Anna vergezellen, want hij zag niet graag dat de priester zou
verdwalen en nog minder dat hem een ongeval zou overkomen. Hij dankte hem en
vertelde dat Delfino hem over enkele dagen zou komen halen om monseñor Albaje
te assisteren bij diens rouwmis, omdat de bemanning en aalmoezeniers geen
toestemming hadden om aan wal te komen. Hij verzocht de priester om de benedictie
en verdween tussen de paarden en hun verzorgers.
Hij werd de volgende ochtend gewekt met het gevoel dat hem een ramp zou
overkomen die hij waarschijnlijk niet zou overleven. Het was hem of hij afscheid
zou moeten nemen van verschillende personen die hij had gekend en voor wie hij
een zekere genegenheid had gekoesterd. Hij zou afscheid van ze nemen maar dit niet
nadrukkelijk zeggen, hij was trouwens met de apostel die brieven schreef uit Patmos
aan de zeven kerken in Azië of een nauwkeurige uiteenzetting gaf van de zeven
zegels.
Hij liep de apotheek binnen. De dokter kwam hem tegemoet en leidde hem door
de geheime gang achter de hoge kasten naar zijn persoonlijk studievertrek waar hij
aanstonds twee bekers cacao liet brengen.
‘Ik ben blij dat u langsgekomen bent, men hoort de vreemdste geruchten.’
‘Dr. Jorge, van die geruchten moet u zich niets aantrekken, er zijn wel enkele
feiten die ik u vertellen kan. Het is waarschijnlijk dat monseñor Albaje morgen of
overmorgen hier arriveert. Deo atque vento volente. Hij zal moeten beslissen waar
padre Rojas QEPD voorgoed ter aarde besteld zal worden. Ik vertel u dit niet om een
gerucht aan de vele andere
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geruchten toe te voegen. Ik wou u alleen toevertrouwen dat de monseñor zich de
laatste tijd soms allerellendigst voelt, ik weet niet waarover het gaat, maar hij zal
waarschijnlijk uw hulp inroepen. Ik hoop dat u hem zult kunnen helpen.’
‘U weet, ik zal mijn best doen en ik heb een groot aantal kruiden.’
Hij gaf de oude dokter een omhelzing en begaf zich naar de kerk van de
Annunciatie, waar hij de oude koster tussen de stoffige paramenten van de sacristie
begroette. De oude koster was in feite nog alleen maar een assistent-koster.
‘Hoe gaat het, don Pedro?’
‘Niet zo kwaad, niet zo goed. Padre Rojas, zaliger nagedachtenis, weigerde mij
voor te dragen als koster omdat ik volgens hem niet de zuivere leer verkondigde.
Het zit zo in elkaar, als ik het heel eenvoudig zeggen mag. Als koster of, als u liever
wilt als assistent-koster, krijg je allerlei blaadjes in handen, het zijn vaak vergeelde
blaadjes maar het zijn toch blaadjes, uit Toledo, Sevilla en zelfs uit Tordesillas waar
de koningin met haar dochter woont. Het schijnt een mooie dochter te zijn, hebt u
haar weleens gezien?’
‘Don Pedro, laten wij niet over de koningin en haar dochter praten.’
‘Welnu, de dochter van de koningin buiten beschouwing gelaten, sommigen menen,
om ons bij de bovenaardse wezens te houden, dat men de idolen niet met de sterke
hand moet willen afschaffen, want ze winnen dan aan leven. Jongens jongens, wat
winnen ze dan aan leven! Het is niet te geloven! Het zijn vaak idolen die niet eens
hoeven te verdwijnen. Waarom zouden we de onzichtbare bloem niet met beide
handen kunnen aanvaarden? Wat wij moeten doen is de betekenis van Christus en
Zijn moeder in een duidelijk licht stellen, dan bewaren de idolen vanzelf hun eigen
zij het ondergeschikte plaats. Het blaadje vertelde van een merkwaardige rangorde.
Eerst de idolen, dan Santa Maria, Madre de Dios ruega por nosotros, vervolgens
Christus die ter helle gedaald is en de derde dag uit de doden is herrezen.’
‘Hebt u dit allemaal aan anderen verteld? Ik bedoel dus ook
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van ter helle gedaald en de derde dag van de doden herrezen? Zomaar botweg?’
‘Jazeker, ik zag er heel geen kwaad in, maar als ik verkeerd heb gedaan, dan zou
men, de omstandigheden in aanmerking genomen, met een berisping kunnen volstaan
en niet mijn promotie per omnia saecula saeculorum moeten uitstellen. Het salaris
van een assistent-koster is aanzienlijk lager dan dat van een koster met volledige
rang. Misschien zou u uw bemiddeling kunnen verlenen bij de president van de
Audiencia.’
‘Don Pedro, ik zal de monseñor vragen of men niet tot koster kan worden
gepromoveerd als men de gematigde verkondiging voorstaat. Eerlijk gezegd, deze
zaak begint mij de keel uit te hangen. Christus aan het kruis, Christus van het kruis.
Maria maagd, Maria door de geest overschaduwd. De bloem zichtbaar, de bloem
onzichtbaar.’
‘Gouverneur, vergeef mij als ik nieuwsgierig ben, ik zal u niet lastigvallen met de
mysteries tussen hemel en aarde, maar de parochianen waarschuwen mij herhaaldelijk
voor gevaren, ja, zelfs catastrofen die ons boven het hoofd hangen. Het gaat mis,
zeggen ze, het gaat mis.’
‘Don Pedro, het wordt de komende dagen druk onder de levenden en de doden.
Inter viventes et mortuos, zoals reverendo Rojas placht te zeggen, maar ik zou je
aanraden, trek je daar niets van aan. De meeste catastrofen lopen met een sisser af
en als het anders gaat is het niet de moeite waard daarover te redetwisten.’
De gouverneur liep de weide op en vroeg aan Pablo Llano, die hij zo half en half
had leren kennen, of de merrie Sandra beschikbaar was. Toen hij al in het zadel zat
keek hij Pablo aan en vroeg of hij een van de Caiquetíos was die met de tekenaar
van het oostelijk eiland met de kano's naar Ceiba waren gekomen. Hij wachtte niet
op antwoord maar voegde er aanstonds aan toe; ‘Het ga je goed Pablo.’
Hij ging de zijweg in naar de blauwe baai, Sandra weifelde geen ogenblik, zij
kende alle kronkelwegen tussen de rotsen. ‘Je moet weten,’ zei de gouverneur tegen
de merrie, ‘wij soldaten leven allemaal in de zwaarmoedigheid tussen de rotsen.
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Wij Spanjaarden zeggen “en la peñascosa pesadumbre”.’ De gouverneur schrok even,
hij meende dat het paard hem had verstaan. De blauwe baai en de vliegende vissen
zouden hen waarschijnlijk allen overleven, infanteristen, artilleristen en cavaleristen,
met of zonder ‘pesadumbre’. Het moet je maar overkomen! Hij trok zijn kleren uit
en dook in het water. Nadat hij een poos het heldere of tenminste bijna heldere water
in verschillende richtingen en diepten had doorkruist, ging hij aan de oever zitten
om te drogen. Toen dit gebeurd was en hij weer in het zadel zat, vroeg hij zich in
gemoede af of het gevoel van mismoedigheid wel ooit geheel verdwijnen zou. Je
kunt nog zo gehard zijn, je kunt geen mensen elimineren zonder daar een zeker
verdriet van over te houden. ‘Mais à la guerre comme à la guerre’, zeggen de Fransen
die er zich aanzienlijk makkelijker vanaf maken.
Op 4 mei 1547 had de gouverneur in de uitkijktoren van de Fortaleza een
bijeenkomst met zijn voornaamste officieren. Hij sprak hen toe in ongeveer de
volgende bewoordingen: ‘U weet even goed als ik dat momenteel een zeker aantal
verhalen de ronde doet die in de richting van dreigende gevaren, ja zelfs van een
catastrofe wijzen. Ik heb daarom gemeend u in alle oprechtheid mijn mening te
moeten meedelen.
Sommige van deze verhalen berusten op werkelijkheid of op mogelijke
werkelijkheid of zelfs op waarschijnlijkheid, andere moeten naar mijn oordeel aan
fantasieën of begoochelingen worden toegeschreven. U weet dat verschillende
personen rekening houden met de inval van een linieschip of een zeeschuimer.
Kapitein Prades van de Coraza heeft herhaaldelijk verschillende van deze schepen
gesignaleerd. Volgens Prades wordt in Cumarebo van Engelse en Franse, Deense en
Zeeuwse zeeschuimers gesproken, maar de kapitein heeft de Deense nooit gezien,
die dus ofwel in het geheel niet bestaan ofwel als gecamoufleerde schepen moeten
worden beschouwd. De meest bekende zijn de Engelse Doomsday en Black Moon
en de Franse Coupe Gorge en Morne Bleu. Om deze schepen van elkaar te
onderscheiden moeten wij hierbij ook de nationale schepen in de beschouwing
betrekken, de Infanta Com-
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bita en de Niña del Mar. De inquisitie verkeert over de Infanta Combita met de
admiraliteit in een discussie die meer met taalkunde dan met de marine te maken
heeft. Het is bekend dat in bepaalde streken van Galicië de mensen de n met een
tilde, dus de ñ (enye), niet of nauwelijks kunnen uitspreken. Zij maken daar een
combinatie van m en b, dus een mb, van. De inquisitie betoogt dat de geschiedenis
in de Iberische provincies of Indias nooit en nergens een Infanta Combita heeft
gekend en dat het schip dus een obscene naam draagt, een camouflage van de Infanta
Coñita of de Kutprinses. De marine heeft tot nu toe geweigerd de naam te veranderen
omdat een dergelijke verandering nodeloze rompslomp met zich mee zou brengen,
en dat bovendien in deze gedachtengang mogelijk nog tal van obscene schepen
rondvaren. Combita volgens de admiraliteit en Coñita volgens de inquisitie zijn dus
een en hetzelfde schip. Als u de schepen wilt herkennen moet u rekening houden
met hun bouw en niet met hun namen, die trouwens niet te lezen zijn op een afstand
van twee of drie kilometer. De Doomsday, Black Moon, de Coupe Gorge en de
Combita zijn alle vijfdekkers met vier masten. De Doomsday, Coupe Gorge en
Combita zijn ongeveer geel geverfd. De Black Moon draagt de kleur die aan zijn
naam beantwoordt, dus la Luna Negra. Het is niet makkelijk vast te stellen hoeveel
kanonnen deze schepen tot hun beschikking hebben omdat de kanonnen binnen de
luiken kunnen worden getrokken en daardoor tot camouflage en pijnlijke verrassingen
aanleiding kunnen geven. Maar volgens een algemene schatting kan men aannemen
dat de Doomsday en de Combita het grootste aantal hebben, zo ongeveer tachtig van
ijzer en twintig van brons. Het is niet waarschijnlijk dat men het schip aan het aantal
kanonnen zou kunnen herkennen, want de Black Moon en de Coupe Gorge hebben
er nauwelijks minder. Deze vier schepen hebben bovendien alle hetzelfde boegbeeld,
een forse meid met half afgezakt hemd en aldus ontblote imposante borsten. Van
dichtbij ziet men bovendien een gezicht met blauwe ogen en ronde rode lippen, maar
wie op zo korte afstand komt is waarschijnlijk allang verloren. Makkelijk te
onderscheiden
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van deze vijfdekkers zijn de Franse Morne Bleu en Niña del Mar die beide driedekkers
zijn. Het Franse schip is van een diepblauwe, het Spaanse van een lichtblauwe kleur.
Zij hebben geen van beide een voorkasteel en bezitten een snelheidsvermogen dat
enkele malen dat van de vijfdekkers te boven gaat. Men kan reeds uit de verte het
boegbeeld herkennen dat in alle opzichten van de meid met de imposante borsten
verschilt. Het Franse schip heeft een engel die op een bazuin blaast, het Spaanse een
dame met de modieuze kleding van Quito. Deze kleding bestaat vrijwel uitsluitend
uit een doorzichtig hemd met valse edelstenen die uit de verte als een mengeling van
echte smaragden en robijnen schitteren. Ik laat hier voor u de tekeningen achter die
doña Isabela heeft gemaakt, zij hebben mij geholpen uit deze wirwar van schepen
te komen.
Wij komen aan het tweede verhaal, dat mogelijk eveneens op een zekere mate van
werkelijkheid berust. Sommigen menen dat de schepen van de Audiencia, dus de
vierdekker Audiencia I en de driedekker Audiencia II, niet met goede bedoelingen
komen en een poging zullen doen een aantal van ons als gijzelaars of verdachten
mee te nemen. Daarom zal bij aankomst van deze schepen van het terras van de
Fortaleza geseind worden waar de schepen het anker moeten uitwerpen en voorts
hoeveel en welke personen aan wal zullen worden toegelaten. Het mogen er niet
meer zijn dan negen, de president, drie officieren en de scheepskapel bestaande uit
vijf personen voor het geval de overbrenging van het stoffelijk overschot met muziek
moet worden begeleid. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, zal de sloep
desnoods met geweld worden geweerd. Tenslotte moet ik er u op wijzen dat op de
tekeningen grotere of kleinere rode cirkels zijn aangebracht. Aangenomen mag
worden dat binnen deze cirkels zich de kruitmagazijnen, los cuartos de la Santa
Barbara, bevinden. In geval van vijandelijkheid moet binnen deze cirkels worden
gericht. Het schip zal noodwendig vlam vatten en uiteengescheurd worden.
Ik mag in dit verband niet nalaten u enkele inlichtingen te verstrekken over de
veel omstreden brieven van Hispaniola -
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las cartas Hispaniolas. Het is u mogelijk bekend dat deze brieven door sommige
personen aan Agatha Vargas worden toegeschreven, mijn jonggestorven vrouw aan
wie ik steeds met de grootste genegenheid zal blijven denken. Zij had veel gemeen
met haar dochter doña Isabela, zij had dezelfde asblonde haren, dezelfde combinatie
van ernst en vrolijkheid en hetzelfde observatievermogen, zij was alleen maar iets
groter van postuur. Isabela heeft haar observatievermogen gebruikt voor haar
tekeningen, Agatha voor haar schrijfsterstalent. Zij was in haar vrije tijd altijd bezig
beschrijvingen op te tekenen van Hispaniola, van het landschap, de landbouw, de
veeteelt en de handel, maar ook van de bestuurlijke, kerkelijke en rechterlijke
instellingen. Haar beschrijvingen munten vooral uit door de levendigheid en
levensechtheid van de mensen die zich tussen instellingen en landschappen door
bewegen. Wij kunnen haar cartas dan ook alleen nog maar vergelijken met de
geschriften van frère Bernardino Sahagun, die op het ogenblik door de inquisitie
vervolgd wordt. Wees op uw hoede, mijne heren, het is niet onmogelijk dat de
officieren van de Audiencia dit onderwerp met u aanroeren. Ik raad u aan u van den
domme te houden, u zegt maar dat u niet weet aan wie het auteurschap van de cartas
moet worden toegeschreven, u kunt er ook aan toevoegen dat u ze niet gelezen heeft,
u hebt er eenvoudig de tijd niet voor. Wees op uw hoede, dit is een delicaat punt dat
ons veel moeilijkheden kan bezorgen.
Tenslotte moet ik drie kwesties behandelen die, naar ik hoop, op begoocheling of
fantasie berusten. De bevolking meent dat dr. Jorge een oude vete heeft met monseñor
Albaje en dat hij alle moeite zal doen om deze magistraat te vergiftigen. Ik hoop dat
een dergelijk plan niet bestaat, dat het een nachtmerrie is, maar als het bestaat moeten
we trachten hem ervanaf te houden. Wij zijn soldaten en geen gifmengers. Hij is een
medicijnman en daarom evenmin een gifmenger. Misschien kunt u het zonodig
terloops naar voren brengen. Als u het nodig oordeelt, mijne heren, als u het nodig
oordeelt.
Voorts wordt verteld van het plan van de koster om de kist in brand te steken, ook
alweer vanwege een vete die tussen
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hem en de priester zou hebben bestaan. Hij kan erop gewezen worden dat de priester
reeds voldoende is gestraft door de wijze waarop hij de dood heeft gevonden op het
maïspad. Het is bovendien niet zo makkelijk de kisten in brand te steken. Inderdaad
heeft hij als koster de bevoegdheid de sleutels van de Casa Mortuaria op een al dan
niet geheime plaats te bewaren. Niettemin zal het niet makkelijk zijn twee kisten,
een van mahonie en een van zink, in vlammen te doen opgaan.
Het laatste verhaal kan niet anders dan op fantasie berusten. Sommigen zijn van
oordeel dat de man die vermoord en vervolgens gekist werd, niet padre Rojas is,
maar een persoon die veel gelijkenis met hem vertoont. Het is verstandig ook deze
lugubere fantasie au sérieux te nemen. Het kan te maken hebben met een gestoorde
die zich als padre Rojas heeft verkleed en zich tussen de rotsen van het westen
verbergt. Het is geen makkelijk karwei na te gaan wat hier aan de hand is, als hier
tenminste iets aan de hand is. Als u het met mij eens kunt zijn, zou ik de wachtmeester
Alonso, die bijzonder vertrouwd is met onze rotsformatie, kunnen vragen deze
contreien te onderzoeken. In geval van gevaar is hij natuurlijk bevoegd zich veilig
te stellen op de wijze die hem het meest geschikt voorkomt. De dagen die ons resten
voor de komst van de Audiencia gebruiken wij om de bastions van het oosten en de
baaien van het oosten en de baaien van het westen te controleren. Wij moeten erop
letten hoe de toestand van de fortificaties en de bezetting is. Het spreekt vanzelf dat
nooit meer dan vijf officieren afwezig mogen zijn. Alonso, die eerstdaags bevorderd
zal worden, moet reeds thans als officier worden beschouwd.
Ik heb u gezegd wat mij op het hart ligt, u kunt altijd een beroep op mij doen, ik
zal vrijwel altijd thuis zijn. U zult bovendien ook navraag kunnen doen bij de
huismeester die gerechtigd is u alle gewenste inlichtingen te verschaffen.’
Terwijl zij reeds in de mening verkeerden dat de schepen van de Audiencia in de
grond geboord waren, men had de Morne Bleu gesignaleerd die in volle vaart uit de
Franse schuil-
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hoeken in de Saintes naar het westen joeg, verschenen toch nog de schepen op 9 mei
tegen negen uur 's morgens aan de horizon. Door de windstilte en de korte golfslag
maakten de schepen in grijze kleur een trillerige, kwikzilverachtige indruk. Toen zij
de rede op twee kilometer afstand waren genaderd, hesen zij de twee vlaggen, van
Castilië met de drie banen en van de Audiencia, grijs met een geel kruis, en losten
zij de twee traditionele schoten ter begroeting, die door de Fortaleza werden
beantwoord. Toen de schepen op een halve kilometer genaderd waren, verschenen
twee seiners op het terras van de Fortaleza en gaven te kennen waar de schepen
zouden ankeren en welke personen aan wal welkom waren. De schepen lagen tenslotte
bewegingloos op het stille water met de vlaggen nauwelijks wapperend aan de toppen
van de masten. Na enige tijd werd de loopbrug neergelaten en vervolgens een vrij
grote sloep die naar de brug werd geroeid. Van de Fortaleza kon worden vastgesteld
dat de aanwijzingen van de seiner werden opgevolgd. Eerst klommen vijf leden van
de scheepskapel in de sloep, waar zij voorin plaatsnamen met hun blaasinstrumenten,
fluiten en trompetten. Dan volgden de officieren en tenslotte de president van de
Audiencia, die door een baldakijn tegen de hitte van de zon werden beschermd. De
roeiers zetten er onmiddellijk de vaart in. Iemand in de omgeving van de gouverneur
gekscheerde dat de sloep blijkbaar sneller voer dan de schepen, maar niemand die
erom lachte. Een kwartier later werd de monseñor door de gouverneur aan de steiger
opgewacht. De twee mannen begroetten elkaar met een omhelzing, ondanks het
verschil in rang tussen de monseñor - president van de Audiencia - en de gouverneur,
die niet veel meer was dan een kolonel van de cavalerie. Zij klommen op de zwarte
paarden en reden samen, gevolgd door enkele officieren, naar het huis achter de
boomgaarden.
Monseñor Albaje was een typische vertegenwoordiger van la Mancha, eerder aan
de lange kant en met het onberispelijk stroperig Castiliaans van Ciudad Real. Hij
gebruikte buiten de celebratie van de mis geen hoofddeksel waardoor zijn kleren en
juwelen des te meer opvielen. Hij droeg een lange grijze
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jas van dezelfde kleur als de broek die in lage zachtleren laarzen stak. Om zijn hals
hing een gouden kruis met een grote amethist in het midden van het kruis en aan de
middelvinger van zijn rechterhand eveneens eenzelfde steen in gouden omlijsting.
‘Ziet u, mijnheer de gouverneur,’ begon monseñor Albaje nadat hij in de zitkamer
enkele pulques had gebruikt, ‘ziet u, ik geloof dat niemand beter dan de koningin
een oordeel zou kunnen geven over de gewelddadige dood van de priester. Zij heeft
een grote mensenkennis. De raad van de Indias vraagt geregeld haar advies over
hoge functionarissen, onderkoningen, voorzitters van het hooggerechtshof en de
Audiencia, admiraals en gouverneurs. Zij hoeft dan niet in de eerste plaats met de
personen kennis te maken. Zij wil hun antecedenten kennen, hun relaties met hun
ouders, op het seminarie, in de samenleving en vooral met hun echtgenoten en, voor
zover het priesters betreft, ook hun compagnes. Zij gaat uit van de gedachte dat de
priesters vrijwel allen een buitenechtelijke relatie erop nahouden, wat trouwens ook
door de statistieken van het Vaticaan en de Spaanse primaat wordt bevestigd. Daar
komt nog bij dat zij veel geleden heeft, niet alleen door de vroege dood van haar
man, maar ook door de intriges van haar vader Ferdinand en haar zoon Karel, die
men bij ons Karel I noemt, hoewel hij nooit koning is geweest. Vindt u dat niet
merkwaardig?’ De monseñor wachtte totdat de ander geknikt had voordat hij doorging.
‘Hoogst merkwaardig. Men heeft haar tot abdicatie willen nopen, ja zelfs dwingen,
eenvoudig omdat zij hun plannen tot vernietiging van de vrijheid der provincies niet
wilde onderschrijven. Men zegt dat het leed de mensenkennis schept. Dat is bij haar
zeker het geval. Zij zal zonder twijfel de juiste conclusies kunnen trekken uit de
relaties van padre Rojas, QEPD. Bij zijn ouders, op de seminaries en in de missies in
Hispaniola en Curaçam. Het is mogelijk dat zij zich ook tot u richt. Het gaat hier niet
om de feiten, maar om de relaties. Zij zegt: De feiten hangen van het toeval af, de
relaties zijn essentieel.’
De gouverneur meende dat monseñor Albaje zijn inleiding
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had voltooid en vroeg of hij hem nog een pulque mocht inschenken.
Hij bedankte en veranderde eensklaps van toon: ‘Ik moet u een bekentenis doen,
als u het mij toelaat, de laatste dagen op het schip heb ik ondraaglijke pijnen geleden,
aan mijn linkerzij, mijn wervels en mijn rechterknie. Het trillerige schip en de angst
voor de Morne Bleu, die voortdurend uit zijn schuilhoek kroop, hebben mogelijk in
niet geringe mate hiertoe bijgedragen. De dokter op het schip vertelde mij dat u hier
een ervaren kruidenkenner had. Zoudt u het oordeel van deze medicijnman kunnen
inwinnen?’
Een van de bewakers, die voor de gelegenheid voor het huis was geposteerd, kreeg
opdracht de hulp van dr. Jorge in te roepen, die merkwaardig genoeg aanstonds met
een grote linnen tas met medicamenten, een paar heupgordels en enkele kniebanden
verscheen alsof hij de monseñor al grondig had onderzocht.
Dr. Jorge vertelde dat hij zich onder de toeschouwers had bevonden en dat het
hem toen al opgevallen was dat de monseñor in een dwanghouding in het zadel zat
die aan bepaalde aanvallen van pijn moest worden geweten, en dat het hem toen niet
veel moeite had gekost de aard van de aandoening vast te stellen. Om te beginnen
mocht de monseñor voorlopig in het geheel geen pulque gebruiken, hij moest zich
uitsluitend tot kokoswater beperken. Hij moest een gordel om zijn heup dragen die
van voren gedeeltelijk openbleef vanwege de pudenda, en een band om zijn knie zou
de schijf en pezen op hun plaats houden. Dr. Jorge zou hem tenslotte een kalmerend
middel toedienen dat tegelijk pijnstillend zou werken. De gouverneur stond de
monseñor zijn slaapkamer af zodat deze niet de wenteltrap hoefde op te lopen.
Toen de gouverneur, die de hoge gast naar de slaapkamer had begeleid, naar de
zitkamer terugkeerde, vond hij daar dr. Jorge en Delfino die voor enkele nadere
bijzonderheden op hem wachtten. Dr. Jorge verzekerde dat de magistraat van de
Audiencia de volgende dag volledig hersteld zou zijn, wel zou hij gedurende zes
weken tweemaal daags een lepel van een

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

363
bepaald extract moeten gebruiken. ‘Ik zal alleen morgenochtend moeten zien of de
gordel en de band niet verschoven zijn.’
De volgende dag had de requiem-mis in de buitenlucht plaats even buiten het
kerkhof. Zij verschilde nauwelijks van andere missen ‘ad commemorationem
defunctorum’ overeenkomstig het breviarium romanum. Alleen had geen predikatie
plaats, zij werd vervangen door een precatio, het gebed voor de levenden en de doden
dat niet aan de riten van het breviarium gebonden was. Bid voor de koningin in
Tordesillas wees gegroet Maria. Bid voor keizer Karel V in Milaan wees gegroet
Maria. Bid voor de onderkoningen, de presidenten van de Audiencia en de gouverneur
in de Indias wees gegroet. Bid voor allen die de priesterlijke geloften hebben afgelegd
wees gegroet. Bid voor de religieuzen van Curaçam wees gegroet. Bid voor allen
die hun bloed voor het geloof hebben vergoten. Bid voor onze broeder padre Rojas
die vandaag met een linieschip van de Audiencia het eiland verlaat.
Een tweede bijzonderheid verwekte meer verwondering. Terstond na de consecratie
zette de scheepskapel, tenminste drie fluitisten en een trompettist, het Castiliaanse
volkslied in, zodat sommigen in hun verbazing zich gereedmaakten de wijk te nemen.
Tenslotte zorgde de assistent-priester uit Sta Anna ook voor een bijzonderheid
door de virtuositeit waarmee hij de rituele voorwerpen hanteerde. De gele bonnet
van de monseñor, die toch al voldoende opviel, werd telkens aangereikt maar even
spoedig weer teruggenomen, het evangelieboek werd enkele malen te vaak van de
linker- naar de rechterzijde en omgekeerd verplaatst, en tenslotte werd het wierookvat
dermate royaal geslingerd dat de gehele omgeving van het kerkhof met wierooklucht
bezwangerd werd. Toch hadden de bezoekers een zekere sympathie voor hem, het
was nu eenmaal een regel van de charismatische orden dat zij onder alle
omstandigheden hun best moesten doen.
De rouwstoet moest een weg van bijna twee uur wandelen afleggen. Zij begon
met de scheepskapel die om het kwartier
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enkele minuten op de omfloerste trommels roffelde. Dan volgden de amarillentos,
zeven in aantal, die de dubbele kist met het stoffelijk overschot op hun schouders
droegen. Het zevental werd om het kwartier afgewisseld. Vlak na de dragers volgden
de monseñor en de gouverneur en nog een vijftal officieren te paard. Dan volgden
te voet twintig amarillentos, vier vertegenwoordigers van het hospitaal en een
betrekkelijk groot aantal in groene kleding van de weiden en de landbouw.
Gedurende deze tocht had de monseñor een merkwaardig gesprek met de
gouverneur: ‘Hoort u eens, u heeft een zeer kundig medicijnman, ik ben, als ik mij
niet vergis, volledig hersteld, hij heeft mij alle bijzonderheden van mijn aandoening
uitgelegd, hij heeft alles betreffende de medicijnen op papier gezet. Ik zou hem willen
belonen, maar hoe zou dit moeten gebeuren? Zou hij gouden dubloenen aannemen?
Neen, aan wie zou hij die dubloenen moeten slijten? Wat zou hij denken van een
onderscheiding in de orde van Isabela la Católica? Met enige moeite zou ik hem zelfs
het grootkruis kunnen aanbieden en in ieder geval de commandeur eerste klas. Hij
zal zonder twijfel vereerd zijn, maar als ik mij veroorloven mag openhartig te zijn,
meen ik dat hij het liefst zou hebben dat u hem in de gelegenheid stelde kruiden op
te sporen in Hispaniola, in het bijzonder tussen de honderden eucalyptusgewassen
in de valleien rondom Santiago de los Caballeros. Hij meent dat de medicinale waarde
van de eucalyptus en de kruiden daaromheen nog nooit door een medicijnman werden
onderzocht. Dat zou het minste zijn wat wij voor hem kunnen doen. Kunt u hem voor
langere tijd missen? Misschien kan hij door de hoofdverpleger worden vervangen,
maar dat zal hij zelf moeten beslissen.’
Aan de steiger werd eerst de kist in een lichter geschoven die met pagaaiers de
sloep zou volgen.
‘Ik ben u zeer dankbaar,’ herhaalde de monseñor nogmaals terwijl hij de gouverneur
ten afscheid omhelsde. ‘U weet maar half wat een dienst u mij bewezen heeft.’
Voordat de monseñor in de sloep stapte stonden de trompetters op en schet-
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terden het lied van Extremadura waar padre Rojas was geboren.
De gouverneur bleef in het zadel kijken naar de bijzonderheden, de lichter die de
kist naar het ruimdek vervoerde, de officieren die van de sloep op de brug stapten,
de brug en sloep die omhoog gesjord werden en tenslotte de zeilen die werden gehesen
en de ankers die werden gelicht. Nu en dan klopte de gouverneur Sandra op de hals,
gedeeltelijk ter betuiging van vriendschap, gedeeltelijk ter geruststelling te midden
van al dit gedoe tussen de levenden en de doden, de viventes en mortuos zoals padre
Rojas, thans woonachtig in het ruim, tussen koeiehuiden en geitevellen, het placht
uit te drukken.
Zijn mijmering werd onderbroken door de twee knallen van de Fortaleza die door
de schepen met eveneens twee schoten werden beantwoord. De gouverneur ging met
zijn paard vlak naast Delfino staan en vertelde hem dat hij een controlerit naar het
westen van het eiland zou maken en dat Delfino naar eigen beste weten moest
handelen als zich iets ongewoons zou voordoen.
Die middag voelde hij zich alsof hij tussen hemel en aarde zweefde, alsof alle
zekerheid hem mogelijk zou ontvallen. Het was onwaarschijnlijk dat een aanval op
het eiland anders dan uit het oosten zou worden ondernomen, maar bij de militaire
strategie paste juist het onverwachte. Hij liet Sandra maar gaan, die had een ongewoon
zuiver gevoel voor de combinatie van diabaas en kalkgesteente. Het noordwesten
bestond uit een rotsachtige kust, die men alleen op een bijzonder rustige dag zou
kunnen benaderen, maar het was toevallig een bijzonder rustige dag. De zuidkust
bood meer mogelijkheden, maar niet vele en daar zouden de zeesoldaten makkelijk
door de eskadrons paarden onder de voet kunnen worden gelopen. Het zou trouwens
niet makkelijk zijn het met de geweren van de infanterie op te nemen tegen de
karabijnen van de cavaleristen.
Het was al acht uur toen hij terugkeerde. Hij zei dat Sandra voor hem beschikbaar
moest blijven als dat mogelijk was. Hij dronk enige bekers pulque en at twee
avocado's, het traditio-
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nele maal, bleef even zitten denken en liep toen met de zekerheid van een
slaapwandelaar naar de kluis in zijn werkkamer. Daar haalde hij zijn vuursteen en
een reeds aangebroken pak kaarsen uit, verliet het huis en volgde de steile weg naar
de grotten van Topaas. Aan de ingang bleef hij even stilstaan en stak een kaars aan,
waarmee hij enkele codebewegingen maakte. In de diepte van de grot werden zij
beantwoord door een licht dat enkele malen naar links en rechts seinde. Hij volgde
het sein. Het was Diego Cuebas die alleen maar zei dat zij juist bezig waren de
tekeningen van Isabela te ordenen.
‘Ja,’ antwoordde hij half verstrooid, ‘het zijn mooie tekennigen, maar wij moeten
vandaag over iets anders spreken.’
Doña Isabela ontving hem met de uitdrukking van ernst en vrolijkheid, die zij
duidelijk van haar moeder had geërfd, in het kleine vertrek waar zij verschillende
stalagmieten en stalactieten tot stoelachtige banken of bankachtige stoelen hadden
omgehakt. Hij wist tenslotte niet of hij op een stoel, een bank of een tafel zat, maar
dat deed er onder deze omstandigheden ook weinig toe.
Hij zette het gesprek voort dat hij met Diego begonnen was. ‘Kijk eens, wij kunnen
iedere dag verwachten dat een aanval op het eiland wordt gedaan. Wij weten niet
door wie. Sommigen spreken van Engelse en Franse, anderen van Deense en Zeeuwse
schepen. Wij weten niet wanneer en hoe dat zal gebeuren. Naar alle waarschijnlijkheid
zullen zij uit het oosten komen. Waarschijnlijk zal in deze omgeving met kanonnen
geschoten worden. Jullie moeten rustig in de grotten blijven. Wij kennen nog geen
kanon dat door een berg graniet kan schieten. Hij kan hier en daar het gesteente
versplinteren maar erdoorheen boren, dat is niet mogelijk. Jullie moeten in de grotten
blijven, hoe dieper, hoe beter. Hebben jullie het nodige water en het nodige eten?’
‘Meer dan voldoende voor een week.’
‘Jullie moeten elke dag het water en het eten verversen. Het is mogelijk dat deze
gebeurtenissen pas over enkele dagen plaatshebben en misschien in het geheel niet.’
Hij drukte zijn dochter met het asblonde haar en de Indiaan
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aan zijn hart en keerde terug terwijl hij de hand aan het pistool hield. Hij zocht meteen
de slaapkamer op en legde zich languit in zijn bed, maar hij kon de slaap niet vatten,
hij raakte in een sluimertoestand. Hij leefde weer met Agatha in de tijd toen Isabela
nog maar twee of drie jaar was. Zij reden vroeg in de ochtend met z'n drieën naar
een baai in het zuiden, met Isabela in een dubbele mantel op zijn rug. Zij konden dan
met Isabela in het water spelen en daartussendoor voor kortere of langere tijd
zwemmen. Na enkele uren aten zij tortillas en legden zich te rusten in de schaduw
van de ceibas.
Hij zou juist in slaap vallen, als destijds onder de ceibas, toen hij door voetstappen
in de boomgaard werd gewekt. Hij haastte zich naar buiten en vond daar Delfino.
Zij liepen met versnelde pas naar de Fortaleza en stonden dan ook weldra in de
uitkijktoren. Alonso meende een schip te hebben waargenomen, en men moest daar
rekening mee houden omdat Alonso een bijzonder scherp gezichtsvermogen had.
De anderen aarzelden eerst, zij meenden dat het ging om een wolkenachtige massa,
maar naarmate het lichter werd konden ook de anderen zich vergewissen van de
nadering van het schip. Vijf dekken, vier masten. De gouverneur loste het probleem
op, het was de Doomsday die met halfgereefde zeilen een ankerplaats zocht bij de
baai van San Juan. Tenslotte lag het schip stil. Er werden scheepsladders en sloepen
neergelaten.
De zeesoldaten landden in groepen van twintig en verscholen zich aanstonds achter
de haag van euphorbia. Toen deze manoeuvre voltooid was en ongeveer driehonderd
soldaten zich achter de haag bevonden, knalden de schoten uit de kanonnen van de
Fortaleza. Zij waren gericht op het westen, het oosten en het midden van de haag.
Sommige soldaten trachtten de vlucht over de heuvel te nemen. Zij werden door de
kogels van het kleiner geschut gedwongen naar de haag terug te keren. Er volgde
een stilte van anderhalf uur, toen traden de soldaten, voor zover zij niet dodelijk
getroffen waren, uit de haag te voorschijn. Zij zagen er deerniswekkend uit. Van bo-
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ven tot beneden hadden zich de doornige bladen aan hen vastgehecht. Van hun
gezichten droop de sperma-achtige vloeistof over hun uniform, voor zover het nog
als uniform kon worden aangemerkt. Zij probeerden de bladen koste wat het koste
van hun dijen los te trekken om zo de mogelijkheid te scheppen in deze wereld van
brandende doorns een plaats te vinden waarop zij zouden kunnen rusten.
De Doomsday hees de witte vlag en verzocht om een intermediair voor een
onderhandeling. Delfino vertrok met vijf collega's naar San Juan. Zij gaven hun wens
te kennen dat de commandant met drie officieren aan wal zou verschijnen om hun
eisen aan te horen.
De commandant schrok nauwelijks, hij had misschien veel zwaardere eisen
verwacht. Hij zou van de tachtig kanonnen zestig moeten afstaan, voorts het marsen bramzeil van de grote mast. Tenslotte zou hij alle dubloenen moeten inleveren.
In verband daarmee zou het schip doorzocht moeten worden.
Reeds diezelfde ochtend werden de kanonnen en de zeilen met de barkassen naar
de baai vervoerd. De kanonnen werden voorlopig in de wapenkamer, el cuarto de
Santa Barbara, opgeborgen, de zeilen moesten verknipt worden en voor de lazaretten
worden gebruikt waar de soldaten onder de hoede van dr. Jorge zouden worden
behandeld.
De lazaretten, een reeks van tenten en ramadas van takken, vormden een lange rij
tussen de Fortaleza en de rede. Er deden zich enkele problemen voor die dr. Jorge
en zijn medewerkers niet makkelijk konden te boven komen. Ten eerste de hoge
koortsen, die zich vooral in het begin ook met de kruiden van dr. Jorge nauwelijks
lieten bedwingen. Men moest voorts geduld beoefenen en niet de doorns trachten
los te trekken zolang de oliën van dr. Jorge niet diep genoeg hadden ingewerkt. De
ernstigste gevaren leverden de doorns in de omgeving van de oogleden, die bij
onkundige behandeling ook het netvlies dreigden te beschadigen en blindheid zouden
veroorzaken. De oogleden, het gezicht en de borst werden door de verpleegsters
onder leiding van zuster Elvira behandeld, de rest van het lichaam door de verplegers
onder leiding van
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Silvio. De minder zware patiënten konden vaak al na twee weken naar het schip
terugkeren, de ernstige gevallen, die vrijwel allen een beschadiging ergens aan het
oog hadden opgelopen, konden pas na zes weken naar het schip vervoerd worden.
De laatste tien patiënten werden door zuster Elvira en Silvio naar de Doomsday
vergezeld, waar zij de commandant nog enkele aanwijzingen namens dr. Jorge
moesten geven. Zij gingen met een sloep naar het schip en stegen via een touwladder
op het vierde dek, waar de commandant hen opwachtte. Het was een Schot, met
rossig haar, die, ogenschijnlijk tenminste, ook de ergste rampen niet al te serieus
opnam. Hij was erg dankbaar voor de kist pulque die zij namens de gouverneur voor
hem hadden meegenomen. Hij was ook dankbaar voor de aanwijzingen van dr. Jorge,
die hij niet zou nalaten aan de scheepsdokter door te geven.
Zij vroegen hem of zij hem onder vier, of beter gezegd zes ogen, zouden mogen
spreken in zijn kajuit. Hij glimlachte en ging hen voor, omdat zijn kajuit zich op de
achtersteven bevond. Toen hij de deur van de kajuit had gesloten en allen gezeten
waren, bood hij een beker kokoswater aan omdat hij wist dat zij geen andere drank
mochten aannemen.
Elvira nam het woord: ‘Commandant, u weet hoe de toestand is in dit land. U kent
de bepalingen van de “limpieza de la raza”. Overtredingen worden door de inquisitie
gestraft.’
‘Ja,’ antwoordde hij, ‘u vraagt mij dus of ik u zou willen meenemen.’
‘Ja, dat is wat wij u vragen.’
‘Ik wil dat graag doen, maar u moet met enkele moeilijkheden rekening houden.
Het is de vraag of de Doomsday de Kaiman-eilanden haalt, waar wij onze schuilhoek
hebben. Met het geschut en de zeilen waarover wij beschikken zal het nauwelijks
mogelijk zijn als de Black Moon ons niet te hulp komt. En waar is de Black Moon.
En neem aan, lieve zuster, goede broeder, neem aan dat we op de Kaiman-eilanden
komen, waar alle mensen rode haren hebben en het Engels op z'n Spaans spreken en
opvallen door hun rollende r, denkt u dat ze u met vreugde zullen inhalen? Zij hebben
geen inquisitie, zij
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hebben wel een algemene opinie. Wat is erger, uw inquisitie of onze algemene
opinie?’
‘Denkt u dan dat het een hopeloze zaak is?’
‘Neen, dat zeg ik niet, maar bedenk dat in vele Spaanse landen op korte of langere
termijn de bepalingen van het zuivere ras worden afgeschaft. Denk maar aan Mexico,
Peru, Colombia en waar al niet meer.’
‘Zou het ook hier op korte termijn gebeuren?’
‘ Ja, nou stelt u een vraag die alleen door uw gouverneur zal kunnen worden
beantwoord.’
‘U raadt ons hier te blijven.’
‘Ik raad u aan een afwachtende houding aan te nemen en desnoods de vlucht te
nemen.’
‘Maar waarheen?’
‘Dat is meestal niet zo moeilijk als u denkt. Zeg de gouverneur nogmaals dank
voor de vriendelijke behandeling van de soldaten en zijn kist met pulque.’
De commandant leidde Elvira en Silvio naar de ladder en nam afscheid van hen
met een kus voor Elvira, en een omarming van Silvio, ‘God bless you’. Toen zij weer
in het zadel zaten reden zij in volle galop naar het westen omdat zij blijkbaar
ooggetuigen wilden zijn van het vertrek van het schip. Op de heuvel bleven zij even
stilstaan.
Zij zagen hoe de ankers werden gelicht en de zeilen, voor zover aanwezig, werden
gehesen. Op de rede vonden zij een grote menigte die niet kon nalaten van zijn
belangstelling te doen blijken. Langzaam dreef het schip westwaarts, het maakte
enigszins slagzij bij gebrek aan ballast. De soldaten stonden in de houding op het
vierde en derde dek. Toen de Engelse vlag halfstok gehesen werd, brachten zij allen
het saluut. De Fortaleza loste een schot ten afscheid. De Indianen juichten niet en
lachten niet. Om een of andere reden hadden zij een zekere sympathie voor de rossige
jongelui opgevat.
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Nawoord
Cola schreef De vervolgden in de laatste twee jaren van zijn leven. Enkele maanden
voor zijn dood legde hij er de laatste hand aan, en hij was van plan om het te
publiceren, maar door ziekte overvallen werd hij daarvan afgehouden.
Ik had het grote voorrecht te kunnen luisteren hoe het verhaal zich van dag tot dag
ontvouwde als hij mij voorlas wat hij had geschreven. Het was als luisteren naar een
sprookje.
Terwijl ik zit in de kamer - aan dezelfde tafel - waar hij werkte, en opnieuw De
vervolgden lees, word ik nog vollediger het hoofdthema gewaar dat als een fuga door
al zijn werk telkens opklinkt, van Mijn zuster de negerin tot deze laatste novelle: de
confrontatie van de verschillende rassen, individueel of in groepen. Het is te
beluisteren in zijn verscheidene variaties, soms dramatisch, soms ironisch, dan weer
met een diepe kleur van melancholie of met humor...
Zijn werk houdt een pleidooi in dat deze confrontatie niet alleen tolerantie teweeg
zal brengen maar ook een diepere, wederzijdse, menselijke sympathie, zoals in de
slotzin van Mijn zuster de negerin en in de slotzin van De vervolgden.
Estelle Debrot
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De droom aan de bleke baai
[fragment]
Ruim twee maanden na het treffen bij de euphorbiahaag had de gouverneur een
droom die een beslissende rol in zijn leven zou spelen. Het begon al te schemeren,
hij zat aan de oever aan de bleke baai, hij kon de vissen niet zien, wel kon hij ze
voorbij horen schieten, een enkele keer viel een koele druppel water op zijn gezicht.
Na enige tijd kwam een man naast hem zitten, het was zo een man die hij
ternauwernood kende. Naar alle waarschijnlijkheid was dat de commandant van de
Doomsday die hij een paar keer bij de lazaretten had ontmoet en met wie hij een
vaag praatje had gehouden over de kwaliteiten van dr. Jorge en de gevaarlijke en
minder gevaarlijke verwondingen waarvan zij geen van beiden enige notie hadden.
De man prevelde voor zich uit zoals helderzienden dat doen: Ik bewonder u om uw
listigheid, de euphorbia en de schemerige toren hebben ons de nederlaag bezorgd;
het maispad heeft de priester zijn leven gekost. Ik bewonder u om de compositie van
uw nederzetting, dat is geen kleinigheid, de fokkerij, de tuinen, de kerk met haar
porseleinen engelen, de apotheek, het exercitieveld en de grotten.
Ik bewonder u het meest om uw humane gevoelens, u hebt geen slaven maar
medebewoners, vrije ingezetenen, van onze jonge roodhuiden gemaakt. Ja ja, ik
bewonder u, maar ik benijd u niet. U hebt de zijde van de koningin in Tordesillas
gekozen, u zult eenmaal de strijd moeten aanbinden met de bondgenoten van het
Escorial. U zult door hen verpletterd worden, daar helpt geen euphorbia tegen. Hij
hoorde hoe de ander, die hij ternauwernood kende maar die toch zo stellige taal sprak,
langzaam opstond en langzaam heenging.
Hij werd meteen wakker en begreep dat de helderziende
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gelijk had, dat hij zou worden verpletterd, maar toch meende hij dat zijn humane
gevoelens niet volledig tot hun recht gekomen waren. Daar moest iets aan gedaan
worden, hij wilde bij het nageslacht beslist geen smerige naam achterlaten. Hij had
geen bezwaar tegen een listigheidje meer of minder, maar een smerige naam, daar
had hij alles op tegen. Hij nam zich voor een uitvoerige brief na te laten waarin hij
zijn levensgeschiedenis tot in de bizonderheden zou beschrijven. Hij wist dat hij deze
brief pas zou kunnen schrijven als hij de juiste woorden voor zijn ideaal had gevonden.
Hij wist dat zich nog een tweede moeilijkheid zou voordoen: tot wie zou hij de brief
moeten richten zonder de geadresseerde in levensgevaar te brengen. De enige
mogelijkheid dat de brief in de komende eeuwen zou worden bewaard was als hij
een plaats zou vinden in een van de kelders van de franciscanen in Oaxaca.
De geschiedenis van de laatste jaren van gouverneur Eugenio Resuende op Curaçam
vertoonde vele lacunes die pas definitief konden worden aangevuld nadat de
Venezolaanse historicus Pedro Manuel Arcaya in 1915, bij een excavatie onder de
ruïnes van een klooster in Tehuantepec, een vrij uitvoerig epistolair document ontdekte
dat door niemand anders dan door Resuende persoonlijk kon zijn geschreven. Vele
misverstanden konden zonder veel moeite worden gecorrigeerd zowel ten aanzien
van de persoon van deze merkwaardige gouverneur als ten aanzien van het verval
van het Spaanse bewind op Curaçam dat tenslotte leidde tot de bemachtiging van
het eiland door de zeesoldaten van de lage landen. Het was niet moeilijk voor een
geleerde als Arcaya op te maken in welke periode of perioden de brief werd
geschreven, hoewel plaats en datum van verzending niet werden vermeld en hoewel
het gebruikte papier niet strookte met de meestal in de Spaanse landen gebruikte
papiersoorten. Het belangrijkste van de brief is wel dat hij een eenheid vormt in de
zin dat hij niet een aaneenschakeling van meer of minder interessante maar losstaande
feiten bevat maar een vlijmscherpe ontwikkeling geeft van een magistraat uit de
tweede
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periode van de conquista met haar neiging tot buitensporigheid zowel in de realiteit
als in de wereld van de fantasie. De brief van Resuende was aan een denkbeeldig
persoon gericht waarvan de identiteit totnutoe niet kon worden vastgesteld. Men
heeft in het bizonder gedacht aan de kardinalen Zambrano Velasco van Valencia in
Venezuela en Quantro Quantro van Nueva Granada maar deze kerkvorsten behoorden
eveneens tot de personen die hij ternauwernood kende. De brief kon eerder beschouwd
worden als een getuigenis tegen de blasfemie van het Escorial. Resuende was geen
Julius Caesar en evenmin een Sahagun, maar het scheelde toch niet veel, het was
een kwestie van dimensies. De eerste uitgave van de Carta del Coronel Resuende
werd door de franciscanen in Oaxaca verzorgd, de omslag was geïllustreerd met het
symbool van de onzichtbare bloem dat een bloem en toch niet een bloem voorstelt.

De brief van Resuende
Eminentie,
Ik heb vele malen de pen opgenomen met de bedoeling dit relaas op te schrijven,
maar ik moest haar telkens weer neerleggen omdat op een of andere wijze de
instemming van mijn geest en vooral van mijn hart achterwege bleef. Ik heb nu
begrepen dat ik niet langer mag uitstellen. Ik zal trachten dit relaas op te tekenen met
de hulp van de Maagd Maria die velen in nood en de uiterste nood heeft bijgestaan.
Santa Maria, ruega por nosotros.
Zoals u bekend is werd ik geboren in de stad Toledo, Nueva Castilla, op 4 mei
1502.
Ik heb een horoscoop laten trekken die ik inmiddels weer kwijt ben. Daar speelde
taurus uiteraard een belangrijke rol maar door de bizondere stand van de planeten
moest de invloed van aquarius even groot zo niet groter zijn. U weet veel, u kent de
tovenaar van de Quebrada de la Vieja, misschien lukt het u hieruit wijs te worden.
Mijn vader maakte, evenals ik later, deel uit van de derde
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divisie van de cavalerie die gelegerd was ten noorden van Toledo in Tavera. Hij was
vaak thuis in zijn woning aan het Zocodover 41 die eigenlijk aan mijn grootvader
van moederszijde behoorde. In een van de veldslagen van Karel V in Italië werd hij
in zijn rechterknie door een kogel getroffen met het gevolg dat hij - met een schijntje
pensioen - het leger moest verlaten. Hij heeft toen de woning aan het Zocodover
omgezet in een eethuis dat voornamelijk door de cavaleristen uit Tavera en de
artilleristen van het Alcazar werd bezocht. Ik bracht mijn dagen meestal zonder al
te veel regelmaat in twee gedeelten van de stad door, de binnenstad die zich soms
uitstrekte tot aan de overkant van de Taag die ik over de brug van San Martin bereikte,
en de meer slordige buurt van de Calle del Comercio waar de meest uiteenlopende
winkels gevestigd waren van comestibles, textiel en ijzerwaren en waar ik sedert
mijn zesde jaar een franciscaanse school bezocht. In de stad bezocht ik ook vaak de
kathedraal die veel op een bazaar leek, men zag er geestelijken die in het koor
psalmodieerden, priesters die de meest zonderlinge paramenten aanpasten in de
sacristieën waarvan de deur aanstond, en een uitgebreide menigte die gebeden prevelde
of beurzen sneed. Men zegt wel dat deze enorme kathedraal van Toledo een groot
aantal heiligen en nog meer picaro's heeft voortgebracht. Misschien heeft dat ook
een schaduw op mijn leven geworpen al weet ik natuurlijk niet precies wat ik hiermee
zeggen wil. 's Avonds bracht ik de tijd vrijwel altijd door tussen de
opperwachtmeesters en de officieren die mij hoe langer hoe vaker in hun gesprek
betrokken. Het verhaal dat deze soldaten allen gewone vloekbeesten zijn, is sterk
overdreven. Dat is waarschijnlijk afkomstig van de Franse kappers en koks en
koksmaats die zich niet anders dan als coiffeurs en cuisiniers kunnen voorstellen.
De cavaleristen hadden veel te veel zorgen om zich met vloeken bezig te houden.
Onze provincies of landen, of hoe men ze noemen wil, hadden de laatste achthonderd
jaar, dat is niet gering, Eminentie, een strijd op leven en dood, een guerra a la muerte,
moeten voeren tegen een genadeloze en geslepen vijand. Men pleegt te zeggen dat
de
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strijd in 1492 tot een einde is gekomen en dat zal ongeveer wel zo zijn. Het gevolg
was dat wij over een grote hoeveelheid cavaleristen beschikten die bovendien nog
steeds in aantal toenamen, maar geen doelwit hadden, geen vijand. De ontdekking
van de Indias was je ware buitenkans! Wij konden nu naar de honderden dorpen van
Mexico en evenveel steden van Balbao tot La Plata oversteken. Het was niet altijd
prettig, wij mochten in het begin alleen maar opstootjes en rellen onderdrukken. Wij
hadden de ‘guerreros moros’ verwisseld voor de ‘guerreros indios’.
Ik volgde de loopbaan van mijn vader ondanks een zekere weerstand van mijn
moeder die mij liever tot dokter of rechtsgeleerde had zien opgroeien. Dat doet nu
eenmaal iedere moeder, een dokter of een rechtsgeleerde kan zijn klanten villen en
toch buiten schot blijven.
Van mijn veertiende tot mijn zeventiende jaar bracht ik door in het garnizoen van
Tavera.
Ik heb nooit moeite gehad met de paarden, wel een enkele keer met de mensen.
Het is niet onmogelijk dat ik veel heb geleerd van de officieren en manschappen die
het eethuis frequenteerden en er voortdurend op wezen dat ieder paard zijn
eigenaardigheden heeft, evenals een mens en meer nog dan een mens. Als men zegt
dat een paard beter op de wisselteugels galoppeert, is dat meestal een feit, maar toch
zijn er uitzonderingen.
Als men zegt dat men de sporen moet gebruiken bij gewaagde sprongen, is dat
meestal waar, maar er zijn ook paarden die in het geheel geen sporen nodig hebben.
Als men zegt dat ieder paard makkelijk zestig kilometer per uur kan halen, dan is dit
juist, maar er zijn genoeg paarden die de vijfenzestig kilometer halen en andere die
de galop liever rondom vijfenvijftig kilometer houden. Welnu, ik geef hier geen rijles
en zal er dus haastig een einde aan maken.
Op een dag in juli van het jaar 1519 werd ik met ongeveer vijftig andere soldaten
tot wachtmeester benoemd. Wij werden verzocht ons in het gymnastieklokaal te
verzamelen waar wij door de luitenant-generaal Caamaño Mella, de latere
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onderkoning van Hispaniola, toegesproken werden. Het was een smalle man, van
kort postuur die een bizonder welwillende indruk maakte. Hij begon met het oude
verhaal van de provincies die oververzadigd waren met cavaleristen en met de
opmerking dat hij er alle begrip voor had dat velen een uitweg naar de Indias zochten.
Hij zou ons alle hulp bieden waarover hij beschikte. Hij voegde er lachend aan
toe, dat was, leek mij zo, zijn devies: Y eso en un dia mucho y un dia menos (de ene
dag meer de andere dag minder). Allen die een keuze voor de Indias hadden gedaan,
zouden gedurende het eerstkomende jaar zich moeten bekwamen in het beheersen
van rellen en opstootjes. Het ging om het gebruik van de wapens maar vooral om
het zuinig gebruik van de sabel en de karabijn die meestal onherstelbare letsels
toebrengen. Na dit jaar van vrijwel dagelijkse charges vertrok een bepaald contingent
met het transportschip uit Cadiz naar de kolonies om naar alle waarschijnlijkheid het
moederland nooit meer terug te zien.
En merkwaardig genoeg, zij, die terugkeren, blijken onherkenbaar te zijn geworden,
niet alleen voor de anderen, maar ook voor zichzelf. Ja, je zou het haast niet geloven!
De anderen zouden hun opleiding voor luitenant in de garnizoenen van de
Guadarrama voortzetten. Ik heb dus eerst een jaar lang exercities en charges
uitgevoerd in Extremadura. Het was er zo armoedig dat men er makkelijk begrip
voor opbrengt dat de meest barbaarse veroveraars uit deze streken zijn voortgekomen,
Medellin, Llenares, Badajoz.
En vooral in de veefokkerijen, meestal zonder vee, en boerenhoeven, meestal
zonder boeren.
Een man als Pizarro, QEPD, zou ook door de duivel niet zijn verzonnen als hij niet
in deze streek was grootgebracht. Ik heb er vele pizarro's in de dop gezien.
Van 1520 tot 1526 heb ik in de garnizoenen van Guadarrama doorgebracht, eerst
in opleiding, vervolgens als opleider van officieren. Het spreekt vanzelf dat wij te
maken hadden met logistiek, exercitie en strategie. De eerste vraag in de Guadarrama
was: Wat is logistiek? Maar daar bleef het niet

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

378
bij. Wij moesten een groot aantal uiteenlopende lezingen volgen, in de eerste plaats
over de bestuurlijke, kerkelijke en rechterlijke instellingen, maar daarnaast ook over
de economische en sociale ontwikkeling van de verschillende kolonies. De lessen
over de Indiaanse talen, vooral het Nahuatl, de taal van Midden-Amerika, het
Quechua, de taal rondom het Titicacameer, en het Arowaaks, de taal van de eilanden,
werden hoofdzakelijk in Burgos gegeven, in een van de grote sacristieën van de
kathedraal. De algemene indruk van de officieren en aanstaande officieren was dat
wij die studie wel konden vergeten, wij zouden die talen nooit machtig worden.
Tegen het jaar '25 verscheen een lerares, zij was enkele maanden jonger dan ik, die
een diepe indruk op mij maakte. Zij had asblonde haren, zoals men meer bij ons in
het Noorden ziet, droevige ogen en daarentegen een zekere vrolijkheid om de mond.
Als ik haar aankeek of aanhoorde, moest ik soms huiveren, ik begreep eerst niet
waarom. Zij begon haar cursus met een algemene inleiding. Het was een eigenaardige
inleiding!
Zij wees erop dat de meeste militairen voor een hopeloze taak werden gesteld als
men van hen eiste dat zij deze talen, of zelfs maar een van deze talen, zouden
beheersen. Zij zouden zich misschien hun emotionele betekenissen kunnen eigen
maken als zij gevoelig waren voor de agressieve en sympathieke impulsen of
tonaliteiten die van het ene individu naar het ander uitstralen. De meesten vergisten
zich dan ook als zij meenden dat men geheimen voor de tegenstander zou kunnen
hebben. Los guerreros moros y indios hebben dit éne gemeen, dat zij onze trillingen,
onze rogachtige trillingen, meteen verstaan. Als zij beweren nader beraad te moeten
houden, dan is het alleen uit pure angst of terwille van de formaliteit.
Op een avond wandelde ik met haar door Burgos na een tertulia die in een van de
naburige venta's had plaatsgehad. Zij had over de toekomst van de Indios gesproken
maar had ineens een zin afgebroken om ook verder het stilzwijgen te bewaren, alsof
zij opeens begrepen had dat het geen zin had de discussie met de aanwezigen voort
te zetten. Toen wij door de
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gotische stad wandelden ging zij opeens recht tegenover mij staan en stelde de vraag:
‘Je weet toch dat ik Agatha Vargas ben?’ ‘Ja,’ antwoordde ik enigszins overrompeld.
‘Don Eugenio,’ zei ze, ‘we leven in een van die sinistere tijdperken. De Apocalyps
is hier kinderwerk bij. Wij kennen in alle tijden agressieve en sympathieke impulsen,
maar de agressieve nemen steeds meer toe. Dit geldt in het bizonder voor onze eigen
steden, provincies en landen, hier en overzee. Sommigen menen dat wij alle eeuwen
door, reeds vóór de geboorte van el Señor, QEPD (zij moest zelf lachen om deze
toevoeging die meer als vrolijke noot dan als blasfemie bedoeld was), dus alle eeuwen
door vertrouwd zijn geweest met de gruwelijkheid van het bloed. Op school worden
wij grootgebracht met verhalen van bloedbruiloften, ook bij de franciscanen en
franciscanessen die de gelofte van de kuisheid hebben afgelegd. Asdéno dó, dat is
de Arowaakse uitdrukking voor gruwelijkheid. Kun je dat volgen, don Eugenio? Kun
je dat volgen, luitenant Resuende?’ Zij wachtte niet mijn antwoord af, misschien heb
ik ook van ja geknikt, dat is een slimheid die ik mogelijk van de landvoogd van
Judaca heb overgenomen. Ik heb beaamd, maar niettemin het stilzwijgen bewaard.
Zij vervolgde: ‘In het verhaal van “los siete infantes de Lara” worden liefst maar
zeven infantes vanwege een misverstand tijdens een huwelijksplechtigheid zonder
pardon onthoofd. Hoe vind je dat, luitenant Resuende? De Corrida heeft elementen
van een choreografie, het is pure danskunst, zegt men wel, maar je kunt er je elke
keer weer van overtuigen, zij baadt in bloed. 's Morgens wordt Christus met de lans
doorstoken en 's middags ondergaat taurus hetzelfde lot maar met de espada. A las
cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, mi querido teniente de la caballería. Asdéno
dó (“Arowaaks”, voegde zij daaraan toe). Asdéno dó. De espada en de banderillero
zijn de favorieten van het publiek. Maar het ergst zijn de inquisitoriale processen
door de wijze waarop de verdachten worden aangehouden, verhoord, en tenslotte
ontkleed en afgeranseld, het liefst omstuwd door monniken van de zeven geloften’
(ik leerde later dat er in het geheel geen monniken van de zeven geloften bestaan)
‘die
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naarstig voor het zieleheil van de zondaars bidden. Het is natuurlijk zo dat er ook in
de Spaanse landen humane samenlevingen bestaan. Misschien bij de Frisonesa in
het Noorden, maar waar of bij ons hier of in de Indias, maar in welke provincies of
in welke landen? Ik zou met mijn taallesjes de militairen alleen maar wat meer
humaniteit willen bijbrengen. Ik weet niet of het zal lukken. Taallesjes zijn moeilijk
en hebben in de grond ook niet veel te betekenen.’ Er was iets zo hulpeloos in haar
blik, trouwens in haar hele wezen, met haar ‘taallesjes die niet zoveel te betekenen
hebben’, dat men haar te hulp wilde snellen, desnoods met een smoesje, maar zij
was te intelligent om te geloven dat de militairen naar de kennis van de Indiaanse
taal en letterkunde snakken. Op zekere avond stelde ik haar onverwacht de vraag:
‘Zou je mijn vrouw willen worden?’ Zij aarzelde niet maar antwoordde: ‘Dat moet
je aan mijn vader vragen.’ Drie dagen later stond ik voor de deur van een van de
betere middenstandhuizen waar Agatha mij afwachtte. Zij vatte mij bij de hand en
voerde mij naar een patio waar een vrij lange man, met een kritische oogopslag, mij
met zeker ongeduld afwachtte. Wij liepen haast tegen mijn toekomstige schoonvader
aan, toen Agatha zonder mij voor te stellen mijn oogmerk kenbaar maakte: ‘Papá,
este señor quiero casarse conmigo’ (papá, deze mijnheer wil met mij trouwen) ‘y tu
que quieres tu?’ (En jij, wat wil jij?) ‘Yo me quiero tambien casar con este señor.’
(Ik wil ook met deze mijnheer trouwen.) Vader en dochter schoten beiden in de lach,
terwijl ik verbijsterd toekeek. Tenslotte wierp zij zich om mijn hals en begon
verschrikkelijk te huilen.
Het huwelijk werd bepaald op 15 mei 1526. Het had plaats in een venta bij Burgos,
omdat de vader van Agatha erop stond dat mijn ouders er zo weinig mogelijk last
van zouden hebben. Het is al erg genoeg dat je een kogel in je rechterknie krijgt,
filosofeerde mijn schoonvader. Het was een prachtig bruiloftsmaal. Ik heb zelden
zoveel witte of haast witte bloemen bij elkaar gezien: lichtroze rozen, oranjebloesems,
lelietjes van dalen en witte bosviooltjes (de hotelier noemde ze violetas de Parma).
De bloemen hebben zo mijn aandacht ge-
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trokken dat ik mij slechts vaag de gerechten herinner. Ik zou er misschien een paar
kunnen verzinnen, maar waarom zou ik dat doen? Ik heb de indruk trouwens dat de
Spanjaarden, al beweren ze het tegendeel, meer van bloemen dan van spijzen houden.
Voordat de gasten het laatste glas witte wijn of cider op een gelukkige vaart hier
en ginds hadden geheven, ging mijn schoonvader ertoe over de vele brieven die ons
toegezonden waren, voor te lezen.
Vele waren geschreven in de garnizoenen, enkele zelfs door opperwachtmeesters
in Badajoz en Llenares, vele door familieleden uit Burgos en Toledo, zij waren vrijwel
gelijkluidend, de een nog hartelijker dan de ander. Zij wensten ons geluk toe tijdens
de overvaart en het verblijf in de vreemde landen, zij waren ervan overtuigd dat wij
met nakomelingen zouden terugkeren die zouden bijdragen tot de beste eigenschappen
van de Spaanse landen. Mijn schoonvader reikte mij tenslotte een enveloppe met het
koninklijk zegel van Tordesillas. Het was niet oirbaar de brief van een koningin in
het openbaar voor te lezen. Ik had vaak deel uitgemaakt van de patrouilles die de
koningin desnoods gewapenderhand moesten verdedigen tegen de pogingen van de
Aragonese generaal Grejo haar gevangen te nemen en tot abdicatie te dwingen. Het
kasteel kwam mij weer dadelijk voor de geest. Het leek op het eerste gezicht weinig
opvallend, maar bij nader inzien vertoonde het toch enkele hoogst merkwaardige
eigenaardigheden. De drie vleugels, een midden-, een rechter- en een linkervleugel,
waren gebouwd op een uitgestrekt plein van granietkeien, met een hek van hoge
dunne spijlen eromheen.
Op het plein schoven voortdurend drie personen in infanterie-uniform op en neer
die later bleken tijdmeters te zijn, met spitsvondige nieuwerwetse instrumenten,
zonder dat het duidelijk werd waarom hier zo voortdurend de tijd moest worden
gemeten. De vertrekken van de koningin bevonden zich in de rechtervleugel maar
zij konden alleen via de linkervleugel worden bereikt omdat in de rechter- en
middenvleugel geen toegangspoorten waren aangebracht en, zo dit wel was
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geschied, weer dichtgemetseld waren. De huismeesters, die de gasten vergezelden,
waren in de linker- en middenvleugel in roodbruin gekleed en in de rechtervleugel
in het blauw. Ik neem aan dat deze huismeesters niet gewapend waren maar in een
gevecht van man tegen man toch niet het onderspit zouden delven. De wachtmeesters
leren dit af te lezen aan de spanning van de kaakspieren, maar dit doet hier natuurlijk
in het geheel niet terzake.
In de brief nodigde de koningin ons voor ons vertrek haar te bezoeken omdat zij
ons een vertrouwelijke mededeling wilde doen.
Het is achteraf moeilijk een beschrijving van haar gezicht en haar allures te geven,
temeer omdat zij in een vrij donker vertrek ontving, behangen met donkere gobelins
die een donker woud met enkele jonge eenhoorns voorstelde. Iets verderop hing het
portret van haar knappe jonge echtgenoot die nog altijd napruilde omdat hij te vroeg
door de dood was overvallen. De koningin moet bij ons bezoek tussen veertig en
vijftig jaar geweest zijn en leefde naar mijn oordeel in grote onzekerheid. Zij voelde
zich waarschijnlijk zelfs voortdurend bedreigd. Zij wierp telkens het gezicht naar
achter alsof zij een oorveeg of een houw van een denkbeeldige persoon moest
ontwijken. Zij bood ons een glas cider aan en deelde ons mee dat zij had besloten
een speciale post op de begroting op te nemen waardoor Agatha in staat zou worden
gesteld uitgebreide reizen met mij te maken over de Andes en de Cordilleras en
zodoende haar kennis van de Indiaanse talen uit te breiden en te verdiepen. Zij had
een grote bewondering voor Agatha die tot het inzicht gekomen was dat de mensen
elkaar niet zouden kunnen begrijpen zonder elkaar te kunnen verstaan. En zij voegde
er bijna nijdig aan toe: of de monseigneurs in Zaragoza en generaal Grejo er mee
eens zijn of niet, het is nu eenmaal zo en niet anders. Nadat zij nogmaals het hoofd
achterwaarts had geworpen en een slag van onbekende aard en herkomst had
ontweken, deelde zij ons mee dat zij iedere dag een weesgegroet voor ons zou bidden
en zich vooral zou richten tot de Virgen de Amparo, de heilige Maagd van de
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Bescherming die niet alleen in Valencia maar ook in Tordesillas werd vereerd.
Twee weken later nam ik afscheid van mijn collega's en de manschappen en niet
te vergeten van de zwarte Andalusische paarden, waar ik zoveel van hou, en vertrok
met Agatha op het transportschip ‘Llena de gracia’, gekonvooieerd door drie
linieschepen, naar Hispaniola waar wij twee weken later met een gunstige
noordoost-passaat in La Plata arriveerden.
Bij een van de rif-eilanden ergens bij Puerto Rico, schoten drie fraaie driedekkers
uit hun schuilhoeken te voorschijn, zij werden aanstonds door de bronzen kanonnen
van de linieschepen onder vuur genomen. Het was of horen en zien je verging. De
schepen op volle zee schieten minder gericht dan de forten op het land. Het geluid
lijkt daardoor van alle kanten te komen, je wordt overvallen door de echo's. Een
Frans schip vond het zeemansgraf, de andere twee wisten te ontsnappen terwijl zij
vuur om zich heen spoten. Het garnizoen van Santiago de los Caballeros, enkele
kilometers ten zuiden van La Plata, was prachtig gelegen, tussen hellingen en dalen
die alle met eucalyptusbomen begroeid waren. Niets was zo heerlijk als met Agatha,
die de milde geur van lelie-van-dalen uitwasemde, te wandelen tussen de dunne
bomen met hun zuurzoete eucalyptuslucht. Het eerste jaar moest ik mij voornamelijk
bezighouden met de exercitie van de opperwachtmeesters en met de expedities op
het vasteland waar de zaken uit de hand liepen. Ik kreeg toen al een indruk van het
cynisme van de handelaars en landbouwers in de nieuwe landen. Het volk verging
van de honger terwijl het wemelde van varkens, schapen en vette kippen. Zij
schotelden je ook vogels voor die ik nooit eerder had gezien en waarvan ik nooit
eerder had gehoord.
Het is op een van de expedities van de Cordilleras van Venezuela dat ik kapitein
Losada leerde kennen en hem erop gewezen heb dat hij niet zou kunnen slagen met
de verovering van de Caracas-vallei zolang hij niet de troepen of, zo men wil, de
bendes van Aguirre had vernietigd. In het begin wilde de goede man daar niet van
horen, hij was ervan overtuigd dat de
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zeven hagedissen van zijn familiewapen hem de nodige hulp en bijstand zouden
kunnen bieden. A chacun sa chimère, zeggen de Fransen, maar het is een hachelijke
onderneming al zijn vertrouwen op hagedissen te stellen. Zeven is het getal.
De volgende drie jaar ben ik bijna voortdurend met Agatha op het vasteland
geweest. Ik heb haar vrijwel altijd vergezeld naar de verschillende landen, waarvan
zij de talen beheerste, zodat zij een nauwkeurige weergave kon optekenen van de
Indianen, vooral van de dwangarbeiders in de mijnen bij La Paz en de schatplichtigen
waarmee de Indias bezaaid waren van Mexico tot Cuzco en La Plata. De cijfers van
de verschillende caciques kwamen meestal in het geheel niet overeen met de opgaven
van de cabildo's, corregidores en audiencia's die ook onderling in zulk een mate
verschilden dat slechts een geoefende rekenmeester daaruit wijs zou kunnen worden.
De economische aangelegenheden, van handel, akkerbouw en veehouderij, werden
doorkruist door de kerkelijke begrotingen van de dominicanen, franciscanen,
Geronimos en de vriendelijke mercedariërs die zich met de kruimels tevreden mochten
stellen. Een dominicaan vertelde ons in alle openhartigheid dat hij de drieëenheid
allang verkwanseld had voor patrijzen en fazanten. De gedachte alleen maar! Aan
vulgaire hoenders had hij liederlijk het land, hun gekakel was natuurlijk een
voortbrengsel van de gevallen engelen! Dat waren net wezens voor de Galiciërs die
geen ‘enye’ kunnen uitspreken.
De Indiaanse wouden en bergen oefenden een bizonder prikkelende werking op
ons wat ook de beoefening van de huwelijksverplichtingen in hoge mate bevorderde.
De geslachtsgemeenschap tussen de mistvlagen van de Popocatepetl (5439 m) en de
orchideeën van de Quetropillan (3680 m) is natuurlijk niet te vergelijken met de
geslachtsomgang onder de zeespiegel van de Frisones en Flamencos. In 1530 (of
was het nog 1529?) had de geboorte plaats van het meisje dat wij doña Isabela hebben
genoemd. Zij heeft met haar kleine ronde figuur toch veel gemeen met Agatha, met
haar asblonde haren en haar combinatie van ernst en vrolijkheid, al is zij ook minder
tot bedroefdheid geneigd. Wie had kunnen denken dat
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Agatha zo spoedig van ons heen zou gaan? Ik heb er jaren voor nodig gehad om te
geloven dat zij niet meer tussen ons leefde. De laatste vijf jaren van haar leven heeft
zij de belangrijkste ontdekkingen gedaan op het gebied van taal en godsdienst of
beter op de verhouding daartussen. Zij heeft voor het eerst het principiële verschil
uiteengezet tussen het gebruik van woorden als ‘hart’ en ‘ziel’ bij Olmeken en de
Mexicatls. Zij heeft het principiële verschil aangetoond tussen twee beschavingen
die ten onrechte over een kam geschoren werden. De Olmeken verstaan onder de
overgave van het hart het verlangen dat uitgaat naar de geest van het benevolente of,
zoals zij zeggen naar de geest van Quetzacoatl. Voor de Mexicatls heeft deze
uitdrukking alleen betrekking op het anatomisch orgaan dat door het mes van
obsidiaan uit de borst wordt gesneden en aan de malevolente Vitzliputzli aangeboden.
Het is dan ook geen wonder dat het gebied tussen Tehuacan en Oaxaca door uitstraling
van de geest van verdraagzaamheid wordt beheerst, terwijl de Mexicatls vrijwel
alleen het bloedoffer kenden, het bloedoffer van krijgers en burgers, van de
familieleden en de danseressen. Que horror, que horror, las bailarias asesinadas (hoe
gruwelijk, de vermoorde danseressen). - Agatha heeft in uitvoerige geschriften
aangetoond dat de verschillende beschavingen tussen Tenochtitlan en Tegueicalpa
zich tussen de verschillende graden van benevolentie en malevolentie afspeelden.
Haar geschriften worden veilig bewaard in de kluizen van de franciscanen in
Tehuantepec totdat zij zonder gevaar voor de inquisiteurs aan het daglicht kunnen
worden gebracht. Men moet bedenken dat zij een stap of zelfs meerdere stappen
verder ging dan de bewonderenswaardige Sahagun. Sahagun gaf de beschrijvingen
van een beschaving, zij gaf de impulsen van de beschavingen.
In 1534 deelde de vizrey Caamaño Mella voor de troepen mede dat ik tot kolonel
was bevorderd en in 1535 dat Su Majestad la Reina mij tot gouverneur van het eiland
Curaçam had benoemd. Wij hebben ook voor het heengaan van Agatha, herhaalde
malen het wonderlijk eiland bezocht, het was nog maar twee dagen en soms nog
korter varen van Hispaniola.
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Dat hing allemaal af van een wind, die men de noordoostpassaat noemde. De vorige
gouverneur had reeds een hechte basis voor veeteelt en landbouw aangelegd, hij
aarzelde nog ten aanzien van het fokken van de paarden. Hij miste, soms terecht
soms ten onrechte, het vertrouwen m kapitein Losada die zich nodeloos in opspraak
bracht met zijn hagedissen. Zeven is het getal.
Vlak voordat wij Hispaniola voorgoed zouden verlaten, werd Agatha door de
tropische koortsen overvallen. Koude baden uit de bergen noch kruiden, die uit
verscheiden plaatsen werden aangevoerd, konden baten. Ik heb de vizrey verzocht
dat de collega's zich zouden onthouden van militaire en liturgische ceremonies. De
rouwmis en de begrafenis werden bijzonder sober gehouden, zoals Agatha het naar
alle waarschijnlijkheid zou hebben gewenst. Wel waardeer ik het dat de onderkoning
erop gestaan heeft dat hij namens het Hof van Tordesillas, namens zijn manschappen
en namens zijn eigen persoon het hoogste eerbetoon zou brengen jegens een jonge
vrouw, zij is nog geen vijfendertig geworden, die vanaf haar eerste jeugd zo'n grote
liefde voor haar medemensen aan den dag had gelegd. Onder het spelen van de
treurmars werden drie kransen op haar graf gelegd, van rozen, gardenia's en cayena's,
alle in de witte kleur die haar zo dierbaar was. De onderkoning heeft geheel in
overeenstemming met mijn wensen een steen doen aanbrengen met de woorden
‘Agatha Vargas esposa de Eugenio Resuende’ met daarboven een zeilschip, symbool
van degenen die naar een andere wereld varen, wat deze ook moge zijn.
Ik had vooral 's nachts de grootste moeite in het heengaan van Agatha te berusten.
Ik hoorde haar stem zo duidelijk alsof zij naast mij lag. ‘Haal mij uit het water van
de Titicaca’ en een andere keer ‘Ik val in de diepte van de Popocatepetl’. Ik hoorde
de vreselijke woorden maar wist toch dat ik niets voor haar zou kunnen doen. Ik
moest ernstig aan het werk blijven om tegen mijn nachtmerries op te kunnen tornen.
Ik zette uitvoerige plannen op, eerst voor de irrigaties van het land en vervolgens
voor de restauraties van de vestingen en de officiële
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gebouwen. Ik werd hierbij in belangrijke mate geholpen door een bijzonder bekwame
architect, een franciscaan, die ik in Oaxaca had ontdekt in de tijd toen ik met Agatha
het benevolente en malevolente Nahuatl bestudeerde. Met zijn hulp hebben we de
kerk en de apotheek opgebouwd. Doña Isabela, die mij naar Oaxaca vergezelde, had
een duidelijke voorkeur voor bepaalde beelden, schilderijen en tekeningen. Uit
waardering voor haar goede smaak hebben de franciscanen de porseleinen engelen,
die eigenlijk onbetaalbaar waren, voor een appel en een ei weggeschonken. Zij begon
ook blijk te geven van een geheel eigen tekentalent. Zij moest maar eens met een
tekening terugbetalen, merkten de vriendelijke franciscanen op. In die tijd heb ik
ook uitvoerige plannen opgezet voor de bouw van fortificaties, eerst in Curaçam,
maar later ook in San Juan, Sta. Anna en andere kwetsbare plekken. Wij stonden op
de eilanden bij de kust van Venezuela voor een moeilijke keuze. Wij konden de
bewoners, men zegt ook wel de inboorlingen, die in de spelonken woonden, aan hun
lot overlaten, zij zouden dan door de zeeschuimers en kapers gevangen worden
genomen en elders aan de man gebracht worden waar zij geen zeggenschap over hun
eigen leven zouden hebben. Wij mogen niet vergeten dat de kapers voortdurend in
aantal toenemen. Wij hadden eerst met Engelsen en Fransen te maken. We hebben
er nu Denen, Zeeuwen en Friezen bijgekregen. Het is mogelijk dat de Denen en
Zeeuwen een en hetzelfde volk zijn en dat wij met een opzettelijke of onopzettelijke
spraakverwarring te maken hebben. Wij zouden ook een andere weg kunnen gaan.
Wij zouden ze gevangen kunnen nemen met de bedoeling ze tot vrije mensen op te
voeden. De samenleving van Curaçam bestaat vrijwel uitsluitend uit vrije mensen.
Ik moet tot mijn spijt zeggen dat ik meestal ernstige weerstand zo niet ronduit
tegenstand van de bestuurlijke en kerkelijke instellingen ondervond. Om van de
rechterlijke maar te zwijgen! Ik vertel dit met zoveel omhaal van woorden omdat ik
graag zou willen dat u begrijpt dat ik bepaald niet met opgetogenheid maar eerder
met gemengde gevoelens de brief van de koningin in ontvangst nam waarin
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zij mij voor een bezoek aan Tordesillas uitnodigde. Waar zou dit op uitlopen? Zou
het hof, de koningin, haar dochter doña Catharina, haar geadopteerde dochter doña
Juana Inés en hun adviseurs mij gunstig, neutraal of misschien wel ronduit vijandig
gezind zijn? Wat zou een kolonel van de cavalerie in hun ogen betekenen? De enigen,
die ik meende te kunnen vertrouwen, waren de koningin, maar die begon al de zestig
te naderen, en de kolonel Caamaño Mella, maar die bevond zich in Hispaniola. De
onderkoning, die op een of andere manier als bemiddelaar fungeerde, stelde voor dat
ik de reis naar Cadiz of Coruña met de Infanta Combita of de Niña del Mar zou
maken. Zou ik met deze schepen zelfs de kans hebben levend de overkant te bereiken?
Vooral de commandant van de Combita leek mij tot de ergste misdaden in staat.
Eigenhandig wurgen behoorde tot zijn aangenaamste bezigheden. Ik antwoordde de
onderkoning dat ik de uitnodiging graag aannam maar dat ik er de voorkeur aan gaf
de reis te maken met de Coraza omdat kapitein Prades tot de snelste zeilers van onze
eilanden behoorde. Hij antwoordde dat hij akkoord ging met mijn voorstel en verzocht
mij hem een tropische uniform te sturen dat voor zijn kleermaker als model zou
kunnen dienen. Ik moest lachen om zijn bezorgdheid om mijn uniformen en was
korte tijd later op weg naar Tordesillas. Prades kon, na drie weken scherp laveren
langs en tussen de Kaapverdische, Canarische en Madeira-eilanden, het anker op de
rede van Cadiz uitwerpen. Bij de aankomst bleek een reiswagen, met een houten dak
en leren banken, mij op de kade af te wachten. De koetsiers droegen het uniform van
de huismeesters van Tordesillas en hadden geen moeite mij te herkennen. Ondanks
de tijdsruimte vereist voor wisseling van de paarden, de maaltijden en de nachtrust
hadden wij de weg van Cadiz naar Tordesillas in ongeveer drie-en-een-halve dag
afgelegd. Wij arriveerden tegen drie uur in de middag voor het kasteel. Het leek of
de tijd had stilgestaan. De hekken met de dunne spijlen stonden er nog, het plein was
nog altijd met granietkeien geplaveid, de tijdmeters schoven er nog altijd met hun
spitsvondige instrumenten rond. Een huismeester met roodpaars uni-
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form begroette mij en riep er een collega bij om hem met de reiszakken te helpen.
Hij bracht mij naar mijn vertrekken en deelde mij mee dat hij mij aanstonds naar
doña Juana Inés zou leiden zodra ik mij wat opgeknapt had. Ik zou hem in de loge
bij de ingang vinden. Ik had weinig tijd nodig om mij op te frissen maar meende toch
nog eerst mijn papieren te moeten doornemen alvorens weer een beroep op de
huismeester te doen. Toen wij het vertrek van doña Juana Inés hadden bereikt, bleek
de deur aan te staan. De huismeester liet mij binnen en verzocht mij even te wachten.
Het was eerder een studeervertrek dan een ontvangkamer. Het was witgekalkt met
een lambrizering versierd met mathematische tekeningen die stamden uit de tijd van
de Arabische overheersing. De meubilering was aan de sobere kant gehouden en
bestond uit een grote ronde tafel met kandelaber voor verlichting en enkele
boekwerken waarin de bewoonster zich juist had verdiept, enkele rustieke stoelen
en een kloosterachtige bank eveneens met een stevige leren zitting. In de witte wand
waren enkele mahoniehouten planken aangebracht, waarop ik boeken van zeer
verschillende aard kon bewonderen, meer om de omslag, van leer en perkament, dan
om de inhoud die men moeilijk kon verwachten tot de kennis van een kolonel van
de cavalerie te behoren. Het waren werken van St.-Augustinus, St.-Anselmus, Pierre
Abélard de Fransman uit Nantes, het jus canonicum, het jus civile en nog vele andere
boeiende werken voor wie ze kan verstaan. Ik kon mij alleen nog iets herinneren van
de ongelukkige liefde van Abélard waarvan de franciscanen in de Calle del Comercio
met veel smaak konden vertellen in het uurtje dat wij ‘la hora de las calamidades’
noemden. Toen trad doña Juana Inés binnen. Zij had ongeveer mijn lengte, zij droeg
een grijze wollen jurk, die van haar hals tot de enkels hing, met een hoge taille die
tot de borsten reikte. Zij had een speld van smaragd aan de kraag en aan de rechter
ringvinger eveneens een smaragd in goud omlijst. Het meest opvallende aan haar
waren de grote donkerzwarte ogen die iets teers hadden door de vochtige glans alsof
zij juist om een of andere droevige mededeling had gehuild. Zij droeg de haren
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van achter in een knoet, losjes alsof zij ieder ogenblik uit elkaar zouden vallen maar
dat door een of ander wonder toch niet deden. Zij had al haar donkere mantel
aangedaan, blijkbaar omdat wij dadelijk door de koele gangen moesten. Ik boog,
zoals wij dat als jong luitenant hadden geleerd, maar zij weerde de formaliteit af.
‘Que va, wat een onzin, doña Juana vindt u een aardige man, zij heeft mij een groot
deel van uw brieven laten lezen. Ik heb allang kennis met u gemaakt. Kom, geef mij
uw arm.’ Wij liepen door de gang van de middenvleugel en vervolgens een gedeelte
van de rechtervleugel. ‘Hebt u gemerkt dat wij even lang zijn?’ vroeg zij. Het was
wel opvallend. ‘Niet even lang,’ herhaalde zij, ‘maar precies even lang.’ Ik kende
de kamer van doña Juana, zij was nog altijd behangen met gobelins met bosschages,
waar de eenhoorns tussen de stammen kwamen kijken. Zij leken in aantal toegenomen
te zijn, maar dat moest wel gezichtsbedrog zijn, het ‘gaat en vermenigvuldigt u’ kon
moeilijk bedoeld zijn voor de gobelinfiguren. Er waren behalve de grote ovale eettafel,
waarvan de bladen in- en uitgeschoven konden worden, nog enkele langwerpige
tafels die vooral bestemd waren voor karaffen en glazen. Aan de wand hing nog
steeds het portret van Philips de Schone, le Bel, el Hermoso, nog even knap als
vroeger, maar de pruillip scheen nog sterker geprononceerd. Hoe is het mogelijk!
‘Baiser rebaiser baiser et tout le reste est vanité.’ Doña Juana moest zich eigenlijk
schamen om het devies van haar echtgenoot, maar zij moest er toch om lachen als
zij keek naar de pruilende adolescent aan de wand. Zij had niet meer de neiging het
hoofd achterover te werpen, zij zat voorovergebogen in de donkere kleding alsof zij
nog altijd in de rouw was. ‘Ik heb een groot vertrouwen in u, daarom doen wij deze
dagen een beroep op u. Ik zeg “wij”, want het gaat niet alleen om mij, maar ook om
doña Inés. U weet dat de geschiedenis van mijn regering gekenmerkt wordt door
samenzweringen. Tot nu toe droegen zij een incidenteel karakter. Zij beoogden altijd
mij tot abdicatie te dwingen en de vrijheid van de provincies en de gemeentes aan
banden te leggen. Maar deze incidentele samenzweringen konden makkelijk worden
bedwon-
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gen door de compagnies, pelotons of zelfs de patrouilles van de derde divisie. De
samenzweringen nemen steeds vaster vormen aan naarmate de opvolging van de
kroonprins, die waarschijnlijk Philips II zal heten, nadert. U weet dat de kroonprins
alle gevoelens van humaniteit mist. Vade retro satanas. Men kan hem alleen via
liturgische taal toespreken. Ik heb de hulp van de onderkoning van Hispaniola
ingeroepen, die mij erop gewezen heeft dat u behalve humaan ook bizonder
vindingrijk is. Men moet nu eenmaal vindingrijk, ja zelfs listig zijn om satanas te
bestrijden, het is nu eenmaal niet anders. U zult de strategie eerst met Juana Inés
moeten bespreken. Dan kunnen wij er later nog op terugkomen. Nu moet u even
proberen van drank en spijs te genieten. Alles op zijn tijd! U hebt de keuze tussen
de pulque, die uit uw eigen land afkomstig is, en de combinatie van cider en witte
wijn die de laatste tijd nogal eens geschonken wordt. Waar die combinatie vandaan
gekomen is, weet ik niet. U krijgt verder tong, uit Coruña of Santander, die bij de
Basken horen, en caramela en koffie ergens uit de Indias. Mijn zoon Karel V, met
zijn onmenselijke gulzigheid, zou dit nauwelijks als een maaltijd beschouwen. Maar
u bent gelukkig geen Karel V. U hebt u misschien afgevraagd waar doña Catharina
is gebleven. Die is nu priores van het hospitaal van de mercedariërs in Sevilla, die
maar een bescheiden begroting hebben, maar als ik haar nodig zou hebben zou zij
zeker terugkomen.’
Nadat wij afscheid hadden genomen van doña Juana, brachten wij de verdere
avond en een groot deel van de nacht door in het studeervertrek van Juana Inés. Wij
liepen maar op en neer. Als wij moe werden gingen wij een poos zitten, Inés op een
stoel aan de tafel waar zij aantekeningen kon maken. Zij maakte trouwens graag
aantekeningen terwijl zij zich achter de knoet krabde, die toch niet losliet, en ik
languit op de bank ging liggen onder het voorwendsel dat cavaleristen van nature
geneigd zijn hun benen te strekken. Zij lachte om de verontschuldiging. ‘A sus
ordenes, señor coronel.’ Wij kwamen, merkwaardig genoeg, die avond tot enkele
van de meest wezenlijke eigenaardigheden van het probleem of de
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problemen van de Spaanse landen. Wij mochten om te beginnen niet menen dat wij
deze problemen zouden kunnen bezweren door het elimineren van de vermoedelijke
opvolger. Een schot lost zelden problemen op. Het kon alleen gebeuren door de
reorganisatie van de Spaanse landen, was dit nog mogelijk? In ieder geval meenden
wij dat de reorganisatie op veel grotere moeilijkheden zou stuiten in de Iberische
dan in de koloniale provincies. Dat hing nu eenmaal samen met de geschiedenis van
deze landen. Door de strijd tegen de Moren was een eenheid tussen de volken van
het schiereiland ontstaan. De val van Granada betekende het einde van deze eenheid,
de tranen van Aboe Abdullah de Moor, die ze ook Boabdil noemen, waren tevens
de tranen van Isabela la Católica. Het Iberisch schiereiland bestond voortaan uit een
groot aantal verbrokkelde provincies, van de Cantabrische gebergten in het noorden
tot de Guadalquivir in het zuiden. Het Iberisch schiereiland herbergde een groot
aantal volken die weinig verwantschap en vooral veel verschil vertoonden, de Iberiërs,
de Westgothen, de Basken, de Castilianen, de Andalusiërs, de Manchegos, de
Malagueños en wat al niet meer. Wij kennen allen het spreekwoord van Vazcuña;
‘Orkiko choria orkin laket’ (de vogels van Orky zijn alleen gelukkig in Orky). Wie
zal een eenheid tussen deze volken kunnen scheppen? ‘Wij niet don Eugenio, wij
niet. Wij weten er te weinig van. Ook als wij Baskisch verstaan kunnen wij de Basken
niet verstaan. Wij hebben er, merkwaardig genoeg, te weinig belangstelling voor.
Misschien dat wij nog eens te eniger tijd van mening zullen veranderen.’
Wij kwamen die avond tot het inzicht dat de ontwikkeling van de Indias veel
overzichtelijker was. Zij besloeg trouwens een tijdperk van nauwelijks vijftig jaar.
De barbaarse periode, van Cortés en Pizarro, heeft zich maar kortgeleden afgespeeld
en is toch allang voorbij. Dan volgt de periode van de informanten en auteurs. Deze
periode begint met de nostalgische auteurs als de gehispaniseerde Mexicatl Ixtil en
de Inca of pseudo-Inca Garcilaso die van vergane glorie dromen zonder dat de dromen
of pseudo-dromen zich duidelijk aftekenen.
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De voornaamste auteurs waren zonder twijfel auteurs als Sahagun en Bernal Diaz
die de werkelijkheid met open ogen durven te benaderen. Bernal Diaz heeft nooit de
aandacht getrokken van de inquisiteurs, dat komt waarschijnlijk omdat hij zich vrijwel
uitsluitend met de 289 schermutselingen van Cortés en de beeldhouwwerken van
Yucatán heeft beziggehouden. Je zou schele ogen krijgen als je daaruit ketterijen
zou moeten peuteren.
De derde periode is de periode van de immigranten die zich aan mijn- en landbouw
en vooral aan stedenbouw en handel wijden. Het is ook de tijd dat de nieuwe
ambtenaren worden aangesteld, van de vizrey tot de corregidor, de bestuurlijke,
kerkelijke en rechterlijke die gedeeltelijk uit winzucht en gedeeltelijk uit idée-fixe
een scherpe scheiding maken tussen de donkere en blanke rassen en tussen de
welgestelden, die vrijdom van belasting genieten, en de horigen, de encomendados
en tributarios, die aan belasting onderhevig zijn. Wij hebben dus in feite twee
tegenstellingen, die van het zuiver en onzuiver ras en die van de welgestelden en de
belastingplichtigen. Wie of wat werkt deze twee tegenstellingen in de hand? Men
zegt de natuur, de natura rerum, in feite zijn het de ambtenaren die het doen. In
Mexico en Lima zijn de bepalingen van het zuivere ras, la limpieza de la raza,
afgeschaft en wat heeft de natuur gedaan? Zij heeft er zich niets van aangetrokken.
Veel gevoeliger is het verschil tussen rijk en arm. Men geeft hier ook de schuld aan
de natura rerum maar ieder is ervan op de hoogte dat het bewerkstelligd wordt door
de hoofdambtenaren of bepaalde hoofdambtenaren die aan de gewoonte van enkele
jaren de kracht van het natuurrecht verlenen.
Wij kwamen, na een uitvoerige raadpleging van St.-Augustinus en St.-Anselmus
door Inés, tot de conclusie dat de reorganisatie op twee maatregelen zou moeten
berusten. Om te beginnen zou de koningin een decreet moeten uitvaardigen waarin
de regelingen tot behoud van het zuiver ras moesten worden afgeschaft waar die nog
bestonden met de uitdrukkelijke bepaling dat dit decreet niet door de clausule van
het ‘obedezco no ejecuto’ zou kunnen worden geannuleerd. Deze
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clausule heeft veel goeds maar ook onnoemelijk veel kwaads teweeggebracht.
Vervolgens moesten wij de archivaris van het Koninklijk Huis de opdracht geven
om de benoemingsbesluiten, met de daarbijbehorende beoordelingen, van de huidige
hoofdambtenaren tot en met de burgemeesters, de corregidores, van steden met een
inwonertal boven de vijftigduizend, op korte termijn te overleggen. Wij zouden dan
trachten ons een oordeel te vormen tussen de malevolente en benevolente elementen
in het korps der functionarissen. Wij zouden voorzichtig aan, stap voor stap, kunnen
proberen het kaf van het koren te scheiden. Wij onderscheidden tussen de
malevolenten, benevolenten en neutralen. De neutralen zouden wij voorlopig
ongemoeid laten, men kan nu eenmaal niet alles tegelijk doen. Wij stelden tenslotte
een werkschema vast waaraan wij ons de eerste zes weken stipt hebben gehouden.
Wij stonden om halfacht op, om halfnegen gebruikten wij het ontbijt, meestal alleen
maar een beker cacao en een avocado. Het was ongeveer negen uur als het werk
begon. Wij moesten ruim tweeduizend documenten controleren. De meeste werden
van het teken ‘neutraal’ voorzien maar vele moesten ook door de dubbelzinnige
referenties als negatief of door de gunstige beoordeling als positief worden
gekenmerkt. Wij wisten dat onze kwalificaties alleen een voorlopig karakter zouden
dragen zolang wij niet persoonlijk met de betrokkenen hadden kennisgemaakt, maar
ook onder dit voorbehoud vorderde onze arbeid langzamer dan wij hadden verwacht.
Het bleek niet mogelijk meer dan twintig of dertig besluiten af te doen per dag, vooral
ook omdat wij soms met figuren met een groot aantal referenties te doen hadden. De
documenten van de Cisneros, Mendoza's, Herzuela's, Cazalla's, Chaves en nog vele
anderen brachten ons bijna tot wanhoop. Wij hielden elkaar wakker met poëtische
of daarop lijkende citaten - de droom aan de bleke baai... of ‘orkiko choria orkin
laket’ of... à la guerre comme à la guerre. Tegen halfeen werd een pauze gemaakt
voor het middagmaal en reden wij naar de Venta Zero Dos, zo genoemd omdat zij
aan de weg van die nummering gelegen was, ongeveer dertig kilometer ten noor-
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den van Tordesillas. Het middagmaal werd opzettelijk, met het oog op het avondmaal,
weinig copieus gehouden. Het bepaalde zich meestal tot groente- of rijstesoep en
vervolgens asperges met eieren of selderiestengels met garnalen of groene paprika
met gemalen vlees en tenslotte mispel of meloen. Buiten het afgesloten vertrek
gebruikten de huismeesters, die ons vergezelden, hetzelfde maal. Wij waren meestal
tegen halfvier thuis en gingen even rusten en ons opknappen. Het avondmaal onder
de ogen van El Hermoso was iets copieuzer maar toch allerminst overdadig. Meestal
werden vis, tong of tarbot, en fazant opgediend, waarbij cider, witte wijn, witte wijn
met cider of pulque werd gedronken. Nadat de tafel was opgeruimd bleven wij nog
enige tijd bij doña Juana zitten alvorens weer aan het werk te gaan. Wij legden haar
de problemen voor, die wij op korte termijn meenden te moeten oplossen, in vele
gevallen wist zij zich de verschillende personen glasscherp te herinneren. Wij hadden
ruim zes weken dit werkschema gevolgd toen zij ons op zekere avond met de
mededeling verraste dat zij zich verplicht achtte een officiële bekendmaking van
gewicht te doen die ons in het bizonder aanging. Zij liet ons een verklaring lezen
waarin ter kennis van het volk werd gebracht dat op 15 mei 1548 tussen don Eugeñio
Resuende en doña Juana Inés gravin van Tordesillas een morganatisch huwelijk zou
worden aangegaan. Wij bleven elkaar aankijken, zij merkte op dat zij de voorkeur
aan een morganatisch huwelijk had gegeven omdat ik daaraan volgens het geldend
recht het privilege zou kunnen ontlenen kennis te nemen van alle stukken, geheim
of niet, van het hof en de regering. Zij vroeg of wij bereid waren deze bekendmaking
van onze handtekening te voorzien. Zij schoof eerst het document naar mij toe, ik
ondertekende, zij schoof het naar Inés die eveneens het papier van haar handtekening
voorzag. Het was Inés die de toestand wist te redden. Zij stond op in de uitdagende
houding van de Spaanse danseressen, met de rechterhand even boven de heup.
Vervolgens stak zij de andere hand opzij, zij nodigde uit voor de pavane, de enige
dans die de luitenants in de garnizoenen leerden, ik legde mijn hand op de hare. Wij
maakten
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enkele passen van de statige dans, het moeten inderdaad maar enkele passen zijn
geweest, zij bleef voor mij staan en legde het hoofd op mijn schouder.
Doña Juana vertelde ons de volgende dag dat het huwelijk in de huiskapel zou
worden voltrokken door Padre Luis Ignacio Ureña van de jonge societas van de
jezuïeten en dat de huwelijksvoltrekking volgens de regel van deze nieuwe orde in
de liturgie van de mis zou worden geïncorporeerd. De kapel bestond uit een
aanzienlijke ruimte, met een gewelfde zoldering. Door de communiebank, met twee
hekken die met een lichte duw open en dicht konden, werd zij in twee afdelingen
verdeeld, de afdeling van de eucharistieviering met absis en altaar, die een derde
gedeelte van de kapel innam, en de afdeling van de bezoekers die de rest van de
ruimte besloeg. Aan de ingang zag men enkele statiestukken, om te beginnen Pontius
Pilatus, die nog altijd stond te aarzelen, en verder enkele stukken van de Via Dolorosa.
Vlak bij de communiebank was ter weerszijden een levensgrote engel aan de wand
geschilderd, met wapperende groenblauwe mantel maar zonder vleugels die op een
gouden bazuin blies. Het stuc was hier en daar afgebladderd van het plafond zodat
de oorspronkelijke voorstelling, de schepper die Adam tot leven wekt, op bepaalde
plekken de indruk van een afgeknabbeld werelddeel maakte. Het balkon voor de
muziek, de Schola Cantorum, bevond zich op vrij grote hoogte achter in de afdeling
der bezoekers. De kapel was bijna volledig bezet maar de genodigden bestonden
vrijwel uitsluitend uit de huismeesters, familieleden en collega's uit de verschillende
garnizoenen waar ik had gediend.
De mis verliep oorspronkelijk volgens de bekende riten. Wij volgden de introitus,
het confiteor, het kyrie eleison, de gloria. De priester was tot onkenbaar toe gewikkeld
in de misgewaden, met name de gouden kazuifel uit het jaar 1230 waardoor de figuur
die zich voor het altaar bewoog gelijkenis vertoonde met een scarabee van ongewone
dimensies. Na het evangelie trok de priester zich in de sacristie terug, waar hij zich
van zijn gewaden ontdeed, om zich vervolgens alleen
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in zijn soutane met een stola om de hals naar de kansel te begeven. Padre Ureña had
niets van de combinatie van militair en mysticus die men vaak bij de jezuïeten aantreft.
Tenminste bij de jezuïeten in de noordelijke provincies. Het was eerder een
welwillende, enigszins anarchistische jongeman van omstreeks vijfendertig jaar. Met
enige goede wil kon men zeggen dat hij correct gekleed was, maar met even weinig
moeite kon men hem van slordigheid betichten. Op de kansel sloot hij liever zijn
ogen alsof hij niet wist hoe hij de aanwezigen zou moeten toespreken.

Vrienden van Tordesillas,
het is vandaag een bijzondere dag voor hen die bevriend zijn met het Huis van
Tordesillas. Het is de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatshebben tussen
doña Juana Inés gravin van Tordesillas en don Eugenio Resuende, kolonel van de
derde divisie van de cavalerie en gouverneur van de provincie van Curaçam. Het is
u bekend dat deze gebeurtenis, die van belang is voor alle Spaanse landen, zich
afspeelt in een periode van godsverduistering en mensontluistering waarin de
verhoudingen van sympathie en agressie voortdurend in botsing komen. Wij leven
in een strijd van degeneratie en regeneratie.
Zeker heeft onze koningin, doña Juana, perioden van vreugden gekend; toen zij,
te zamen met haar jonge echtgenoot, plannen beraamde voor de zelfstandigheid van
de Spaanse landen, de provincies en de steden. Maar u weet ook dat zij drastische
tegenwerpingen heeft ondervonden van haar vader, don Fernando, el comerciante,
en haar zoon, don Carlos, el absentista, en dat dezen zelfs zover gingen dat zij haar
abdicatio solemnis atque publica eisten.
U weet dat Agatha Vargas jaren van vreugde heeft gekend toen zij met haar man
plannen voor de reorganisatie van de koloniën ontwierp, maar u weet ook dat
kwaadsprekers het gerucht verspreiden dat zij alleen eropuit was de schandalen in
Hispaniola op te sporen en op schrift te stellen, waarbij zij
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vooral de aandacht op de inquisiteurs en hun compagnes zou hebben gevestigd.
U weet dat ook Eugenio Resuende perioden van grote voldoening gekend heeft
toen hij een nieuwe samenleving op het verre eiland opbouwde, maar het is u tevens
bekend dat kwaadsprekers het gerucht verspreiden dat hij medeplichtig zou zijn
geweest bij de gewelddadige dood van een priester die thans rust in het kerkhof der
martelaars derde klasse in Badajoz, QEPD.
U weet dat doña Juana Inés het voorbeeld volgt van Agatha Vargas en steeds
bereid is de verhoudingen van sympathie aan te moedigen, maar u weet eveneens
dat de kwaadsprekers het gerucht verspreiden dat haar ouders tot de helderziende
tak van de Tordesillas behoren en dat zij haar dochter in 1527 uitsluitend om redenen
van strategie aan de koningin hebben afgestaan die haar het liefste kind ter wereld
vond. Maar laat ik u niet langer in het ongewisse laten. Als u goed luistert hoort u
de vleugels van de engelen, formidabele engelen, want de gebeurtenissen van vandaag
zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bizonder welgevallig. In nomine patris,
filii et Spiritus Sancti.
U moet de betekenis van deze gebeurtenissen tot u laten doordringen. Sursum
Corda! Ja, u hoort telkens weer de vleugelen van de engelen die alle wijsheid van
St.-Anselmus van le Bec en Canterbury en St.-Thomas, van de Sorbonne in Parijs
en het Collegium theologicum in Rome, overtreffen. Vandaag heeft de vereniging
plaats van een man en een vrouw die niet alleen echtgenoten zullen zijn maar ook
de bondgenoten die de idealen temporis vetustatis, hodierni atque futuri zullen
nastreven. Ik zeg vetustatis, hodierni atque futuri, want het is de diepste gedachte
van onze generaal Ignacio van Loyola dat de tijden niet los van elkaar staan maar in
elkaar schuiven als een trompet of een trombone die een goede boodschap meldt.
Vandaag heeft de koningin een bijzonder besluit genomen. Zij heeft don Eugenio
Resuende benoemd tot president van de Algemene Audiencia die alle andere
Audiencias in de koloniën zal overkoepelen en in de eerste plaats tot de
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reorganisatie van de Indias zal bijdragen. Zij heeft tenslotte de komende twee weken
tot weken van het huwelijksfeest voorgeschreven waarin ieder op eigen wijze zijn
vreugde tot uitdrukking zal kunnen brengen.’
Nadat hij de rede had uitgesproken, sloot hij weer de ogen. Er flitste een glimlach
over zijn gezicht maar deze maakte dadelijk weer plaats voor de uitdrukking van
diepe ernst. De jezuïet daalde de treden af, terwijl wij samen met de andere
toehoorders opstonden. Hij richtte zich met een duw door de communiehekken naar
ons toe. Hij vouwde onze handen samen en stelde de formele en rituele vragen. Op
dat ogenblik begon een drietal sopranen, op het balkon achterin, een lied te zingen
dat het meeste weg had van de gloria.
Tijdens het lied keerde de priester terug naar het altaar, waar hij op een wonderlijke
manier met behulp van twee koorknapen, zich weer in zijn gewaden wikkelde en de
misviering voortzette. Terwijl de priester het tweede gedeelte van de liturgie volgde
vroeg ik mij af of de onvoorzichtige uitspraken van padre Ureña mede aan de koningin
en aan de generaal van de jonge orde danwel uitsluitend aan de anarchistisch
aangelegde jonge priester moesten worden toegeschreven. Het was niet onmogelijk
dat zij ernstige consequenties konden hebben.
De feestelijkheden verjoegen voorlopig mijn diplomatieke zorgen. Vogue la galère,
laat maar waaien, zeggen de Fransen die minder moeite hebben de zorgen van zich
af te schudden. Welnu dan, Eminentie, het zij zoals het zij. Wij hebben vele
manifestaties bijgewoond. Banketten met een grote verscheidenheid van gerechten
en bloemen, vooral de diepblauwe espuelas en de donkerrode rozen van de Sierra
Madre, die zich in het bizonder leent voor het kweken van donkere bloeisels.
Manoeuvres van de vloot, waarbij het admiraalschip de ‘Sevilla Sevilla’ een hoofdrol
speelde tussen de driedekkers. De corrida's met de beroemde espada's Corchao I en
II en tenslotte de jonge vrouwen in geel en blauw in de koren van de kathedralen en
op de pleinen. Op de pleinen hoorde ik voor het eerst het lied dat later zo populair
is geworden, het lied ‘Eres Fu’. De mildheid van de lente, dat zijt gij, de rozen van
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de zomer, dat zijt gij, de rode wolken, dat zijt gij. Ik vermoed dat dit lied ook in de
komende eeuwen herhaaldelijk zal worden gezongen, met de nodige variaties. De
manifestaties waren zeer verschillend en toch vertoonden zij later in mijn herinnering
bepaalde gelijkenis. Dit kwam waarschijnlijk door de gesprekken die ik met de andere
feestvierders voerde. Eminentie, u weet ik hou niet zoveel van praten. Misschien is
dat een gebrek, maar ik hou des te meer van horen-praten, van luisteren. Ook naar
onzin luister ik vaak met veel genoegen. Hoe meer onzin hoe beter. De gesprekken
hadden meestal op twee onderwerpen betrekking, het enthousiasme van de dag en
de reorganisatie van de Indias. Het enthousiasme bestond voornamelijk in de herhaling
van de onvoorzichtigheden van padre Ureña over de koningin, Agatha, Juana en Inés
en mijn persoon. Vooral de cartas hispaniolas van Agatha bleken opgang te hebben
gemaakt, er bleek al een vijfde druk verschenen te zijn en spoedig zou een luxe druk
verkrijgbaar zijn. Wat zou Agatha hiervan gezegd hebben, het stille meisje van de
Popocatepetl?
Het tweede onderwerp had betrekking op de reorganisatie van de Indias. Vrijwel
iedereen had zich hiermee beziggehouden en sommigen met kennis van zaken,
kenners van de mijnen landbouw, handelslieden, bankiers, en vooral ook
vertegenwoordigers van het onderwijs. Een jonge leraar begroette Juana Inés in het
Nahuatl en bleek het gesprek vrij vloeiend in die taal te kunnen voeren. Hij had
gesolliciteerd voor een post in Oaxaca of Tehuantepec. Hij was uiterst gelukkig toen
Juana Inés hem een aanbevelingskaart met haar handtekening overhandigde. De
beroemde Corchao's stelden mij voor op korte termijn de structuur van de corrida te
veranderen. Hij wilde de picador met het paard afschaffen, zij accentueerden de
wreedheid van het gevecht, meende deze espada. Het bleek mij kort daarna dat de
Corchao's wel degelijk naar de Indias waren getrokken en daar in betrekkelijk korte
tijd hun mijns inziens juiste opvatting hadden ingevoerd. De corrida zonder picador,
dat zijt gij, Corchao, eres tu.
Ik meen dat ik veel geleerd heb van de gesprekken met de
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feestvierders, moge het lot hun gunstig gezind zijn, maar ook aan feesten komt op
zekere dag een einde. Ik moest, voor mijn eerste bezoek aan de Indias als Algemene
Audiencia, uitvoerige besprekingen voeren met de koloniale magistraten en prelaten,
vooral met de Raad van de Indias, de Admiraliteit van de Spaanse landen en, zo
mogelijk ook, verschillende religieuze orden. De Raad van de Indias wilde mij eerst
een kasteel tussen Sevilla en Córdoba ter beschikking stellen, ik meende dat het te
veel beslag zou leggen op de adjudanten van mijn escorte zoals ik de huismeesters
noemde omdat zij buiten Tordesillas een onmiskenbaar militaire indruk maakten en
men nauwelijks kon aannemen dat zij zich niet van de wapens zouden kunnen
bedienen. De heren boden mij toen een hotel aan, dat verder ontruimd zou worden
in de Calle de las Sierpes, maar ik voelde toch weinig voor een hotel, al dan niet
ontruimd en voor de Sierpes al dan niet door een faldo overdekt. Onze keuze viel
tenslotte op een complex van bescheiden gebouwen aan de noordkant van de
Guadalquivir. De bescheiden gebouwen zou men eerder drie huizen moeten noemen
die gelijkvormig waren en vrij dicht bij elkaar stonden. Zij bestonden uit een
gelijkvloers en een verdieping die een vrij grote kamer breed en twee kamers diep
waren. De escorte kreeg het huis toegewezen dat het meest stroomopwaarts, het
personeel dat huis dat het meest stroomafwaarts gelegen was. Het huis daartussen
werd door ons bewoond. Het was vrijwel uitsluitend met mahoniehouten meubels
ingericht. De tafels, banken en stoelen leken daar voor altijd een plaats te hebben
gevonden, zo fors waren zij geconstrueerd. De schilderingen en tekeningen aan de
wand waren mythische voorstellingen van een pracht zoals ik ze zelden heb gezien.
Quetzalcoatl had zich met de zeldzaamste veren getooid, rode, gele en blauwe met
slang-juwelen. Deze tooisels waren geen opsmuk, zij waren niet de uitdrukking van
onnozele ijdelheid, maar integendeel van de vreugde van Quetzalcoatl om het geluk
dat deze benevolente geest de mensen hoopte te schenken. Het was een overwinning
van de kwaadaardige walmen waarin Vitzliputzli placht voort te schuiven met zijn
zware platvoe-
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ten. Verder kon ik telkens staan mijmeren voor een tekening die de Olmeken het
Brandend Water noemen, het was een combinatie van kokend en golvend water. De
franciscanen vertelden mij later dat de Olmeken hierin het wezen van het leven zagen,
of beter van de vernieuwing van het leven die telkens na een tijdelijke verduistering
plaatshad.
Het huis van de escorte verschilde gelijkvloers niet veel van het huis dat wij
bewoonden, alleen waren de wanden met landkaarten van Mexico, Oaxaca en Titicaca
behangen. Op de bovenverdieping beschikten de adjudanten over veldbedden met
leer, dat tussen de schragen gespannen was. Stroomafwaarts lag het huis van het
personeel. De kamers gelijkvloers dienden als keuken omdat het personeel ook belast
was met het bereiden van de maaltijden waarmee zij overigens weinig moeite hadden
omdat wij, evenals de escorte, ons in het algemeen van copieuze maaltijden
onthielden.
Wij hebben in deze eenvoudige huizen aan de westwaarts stromende Guadalquivir
bijna vier maanden doorgebracht, het is in deze tijd dat ik mij voorbereid heb voor
mijn eerste exploratie als President van de Algemene Audientie. Het was de bedoeling
dat wij besprekingen zouden voeren met de Raad van de Indias, de Admiraliteit en,
indien de tijd het toeliet, ook met de kerkelijke prelaten.
Wij hebben de eerste weken gedelibereerd met de Raad van de Indias. Het gebeurde
in een groot gebouw van donkerrode bakstenen aan de Calle de las Sierpes. Waarom
leken de muren hier en daar geblakerd te zijn? Ik weet het niet. Binnen maakte het
eerst de indruk van verschillende royaal voorziene musea. Gelijkvloers werden wij
verrast door een groot aantal scheepsmodellen, van de dertiende eeuw tot en met de
schepen waarop de eilanden werden ontdekt. De eerste verdieping had veel weg van
een historisch museum met de portretten van de ontdekkers, Columbus, Ojeda, la
Cosa, Amerigo Vespucci en vele anderen, met de kaarten waarop de routes waren
aangetekend die zij hadden gevolgd. De tweede verdieping was voornamelijk voor
studievertrekken en zalen voor bijeenkomsten bestemd. De eerste veertien dagen
hadden de be-
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sprekingen met de voltallige raad plaats, daarna beperkten wij ons tot discussies met
specialisten die gedurende geruime tijd in de Indias hadden gewoond. Het waren
vrijwel allen mannen tegen de zestig die oprecht bezorgd waren, bezorgd om de
Iberische provincies, maar vooral bezorgd om de koloniën waaraan zij in vele gevallen
inniger gehecht waren dan aan hun eigen moederland. Onze eerste bijeenkomst had
plaats in een grote zaal op de eerste verdieping. Wij zaten aan een lange ovale tafel,
de voorzitter en ik tegenover elkaar. Inés zat aan mijn rechterhand, naast haar zaten
twee adjudanten van de escorte. Ik behoefde geen afspraak met onze bewakers te
maken, zij handelden volgens eigen inzicht en namen steeds de juiste beslissing.
De voorzitter keek mij met grote ogen aan waarin men vooral zijn nieuwsgierigheid
kon lezen om de indruk die zijn enigszins ongewoon verhaal op mij zou maken.
‘Señor Presidente, u weet dat de Indios, vooral de tributarissen encomendados, de
laatste jaren een grote agressiviteit aan den dag leggen. Dat is op zichzelf niets
bijzonders. Dat hebben zij vroeger ook gedaan. U kent uit persoonlijke ervaring de
opstanden in steden en dorpen, die door de infanteristen moesten worden gedempt.
U kent ook de rellen en opstootjes die door de patrouilles van cavaleristen werden
onderdrukt. Maar nu neemt hun agressiviteit een vorm aan die wij nauwelijks kunnen
begrijpen. Het laatste jaar zijn 98 personen ontvoerd van wie wij verder niets meer
hebben vernomen. Dat wil zeggen, de laatste mededeling die ons bereikt heeft,
bestond uit een brief, eigenhandig maar waarschijnlijk onder dwang door hen
geschreven. De inhoud is altijd gelijk: “Ik groet de vrienden en kennissen, ik word
voortaan dienaar van de milde lente.” Wij hebben uitvoerige discussies gehad over
deze ontvoeringen, over lokalisaties, de personen en de tekst van de brief. In het
Vocabularium van het Nahuatl van doña Juana Inés menen wij een eerste
aanknopingspunt te hebben gevonden. Doña Inés heeft ontdekt, waar niemand eerder
op gewezen heeft, dat de “milde lente” in het Nahuatl niet alleen in de letterlijke
betekenis moet worden opgevat, maar even vaak,
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zo niet vaker, als de aanduiding voor de benevolente geesten wordt gebruikt, waarbij
vooral naar alle waarschijnlijkheid aan Quetzalcoatl moet worden gedacht. De
administratie wijst erop dat de ontvoerden vrijwel zonder uitzondering tot de eigenaars
van de aloë-plantages, de handelaars in manufacturen en bepaalde geestelijken
behoren, voornamelijk de wereldgeestelijken en de zonen van de H. Dominicus. Van
de franciscanen hebben wij het bericht dat de ontvoeringen voornamelijk plaatshebben
in de maand die de Mexicaanse bevolking de vijfde maand noemt, de toxcatl, waarin
enkele welgestelde jongelingen worden geofferd waarop wij hier niet verder zullen
ingaan.’
Ik kon niet nalaten pro forma een verzuchting te slaken: een bedenkelijke situatie,
mijnheer de voorzitter.
Hij vervolgde: ‘Het wordt iedere dag bedenkelijker. De voornaamste ontvoeringen
hebben plaats in Mexico, Nicaragua en Peru. Het is waarschijnlijk dat de ontvoerden
over het gehele lichaam worden vastgesnoerd en uit Mexico en Nicaragua met
vissersbarkjes, met een omweg langs de eilanden met de monsterachtige schildpadden,
naar Peru worden vervoerd. Wij mogen voorlopig aannemen dat de dienaars van de
milde lente van hun kleding worden ontdaan en vervolgens in een van de watervallen
van de Amazone worden geduwd. De kleren worden verbrand en zo zijn alle sporen
uitgewist.’
‘Hebt u deze gegevens alle bevestigd?’
‘Dat is juist, mijnheer de President. Deze gegevens en nog vele andere zijn nog
slechts ten dele op zichzelf en in hun onderlinge samenhang definitief vastgesteld.
Wij hebben daarom een commissie in het leven geroepen die belast is met
verschillende onderzoekingen. Zij moesten een onderzoek instellen naar de oorzaken
en wijzen van deze ontvoeringen. Zij moeten voorts nagaan of deze ontvoeringen
enig verband hebben met de revolutionaire acties van de blanken in Spanje en de
koloniën. Zij moeten nagaan welke maatregelen op korte of lange termijn moeten
worden genomen om aan deze agressie een einde te maken. Wij zouden het op prijs
stellen indien u de commissie zoudt willen aanhoren en uw

Cola Debrot, Verzameld werk 3. Verhalen

405
oordeel over haar bevindingen zoudt willen kenbaar maken.
Twee weken later bleek in verschillende wijken van Sevilla een opzichtige
nieuwsbrief te zijn geplakt, die als een manifest zou kunnen worden beschouwd en
tevens ook als een antwoord op de vragen van de voorzitter van de Raad de las Indias.

Alerta
De zonen van de H. Dominicus zijn naar de koloniën vertrokken om de Indios hun
spirituele en materiële dwang op te leggen. Deze verdedigen zich door deze priesters
in wit habijt, met zwarte mantel, te ontvoeren en in de watervallen van de Amazone
te storten.
De principaal van de Orde deelt mee dat op 2 juli een mis zal worden gecelebreerd
waarin vooral voor de zogenaamde dienaars van de milde lente [gebeden] zal worden.
Wij zullen zonder twijfel gehoor geven aan de oproep van de principaal, maar
moeten erop wijzen dat ons gebed ook bestemd zal zijn voor de tributarios
encomendados die gebukt gaan onder last van de arbeid en schatplichtigheid. De
sterkste heeft overwonnen maar de ziel van de overwonnenen zal blijven vibreren
en de nodige angsten verwekken. Venció el mas fuerte pero la voz del vencido sigue
vibrando en estos siglos doloridos y emocionados.
De requiemmis, van in het zwart gehulde celebranten en gelovigen, had op de
tweede juli haar gewoon verloop totdat de principaal een uiterst verzorgde predicatio
had gehouden over de ontvoerde zonen van de H. Dominicus, die in verband werden
gebracht met de ontvoerden naar de Tigris en [de] Eufraat, overeenkomstig de teksten
van de oud-testamentische profeten. Toen hij de treden weer afdaalde naar de kansel,
suisden ergens in de ruimte van de kerk de schoten van een pistool die een algemene
verwarring teweegbrachten. Het moet gedurende dit tumult zijn geweest dat enkele
gemaskerde mannen zich van de principaal meester maakten en hem in een wagen
duwden die dadelijk spoorslags wegreed. Men had
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het vehikel herkend maar toen men hem inhaalde bleek de hoge geestelijke reeds in
een andere wagen te zijn getransporteerd. Acht dagen later werd hij door twee leden
van de guardia civil op de weg van Córdoba naar Sevilla ontdekt. Het was een stoffige
weg en een stoffige dag maar de provinciaal zag er extra stoffig uit omdat hij enkele
dagen in een schuur moet hebben gelegen, amechtig wentelend tussen stro en zand.
Hij gaf een relaas waarvan de samenhang duidelijk genoeg was. De geestelijke was
door de gemaskerden naar een boerenhoeve vervoerd. Zij boden hem daar een vrij
grote beker met een zwart glanzend vocht aan. Hij begreep dat hij vergiftigd werd
maar hij meende de vergiftiging boven de folteringen te moeten verkiezen. Zij zeiden
dat de drank zijn zenuwen zou kalmeren want zij konden geen redelijk gesprek met
hem voeren. ‘Allez-y, grand con’ spoorde een van de gemaskerden aan die blijkbaar
een Fransman uit Marsilia was. Zij drongen erop aan dat hij ad fundum zou drinken.
‘Ad fundum, come se dice en latino,’ merkte een van de ontvoerders op die blijkbaar
uit Genua kwam. Kort nadat hij de beker had geledigd, verloor hij het bewustzijn.
Toen hij weer tot zichzelf kwam waren de gemaskerden vertrokken. Hij was toen
met de nodige omzichtigheid de weide opgelopen, waar een aantal vechtstieren aan
het grazen waren. Hij meende dat zijn einde was gekomen maar de dieren trokken
zich niets van hem aan, zij hieven niet eens de muil op, hij was blijkbaar een schim
die geen enkele betekenis voor hen had. Hij vond tenslotte een hek waarvan hij de
haak openschoof en naar buiten sloop. Hij hoorde iemand in de verte roepen ‘hé’
maar hij meende daar geen acht op te moeten slaan. Kort daarop had hij de brede
weg van Córdoba bereikt waar de guardia's de prelaat in hun wagen hadden getild.
Aanstonds na zijn terugkeer in de pastorie werd de medicijnman ontboden die hem
een antidotum tegen het zwarte vocht voorschreef dat hij een pepsicum malignum
noemde dat met een pepsicum benignum moest worden bestreden. Het pepsicum
benignum was niet zwart maar groen; het tijdsverloop van de werking ging gepaard
met verschillende gewetensvragen die hij zichzelf stelde over de wijze waarop
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zijn orde in de verschillende provincies van de koloniën was opgetreden. Trouwens
niet alleen in de koloniën maar ook in het vaderland. Zij hadden tenslotte in de eerste
plaats de rol van inquisiteurs gespeeld. Twee weken later, nadat de smaak van het
zwarte vocht enigszins verdwenen was, celebreerde hij een hoogmis waarin hij een
openlijke bekentenis aflegde die ernstige consequenties kon hebben. Hij was van
oordeel dat de zonen van de H. Dominicus steeds spirituele en materiële dwang
hadden opgelegd aan hun broeders de roodhuiden en daarmee in belangrijke mate
tot de opstootjes en rellen hadden bijgedragen. Zij waren bovendien al te gemakkelijk
geneigd fantasieën en mythen over hun broeders de Indianen voor feiten aan te nemen
en zich daarnaar te gedragen. Hij had uit nadere gegevens, waarvan hij de oorsprong
momenteel niet kenbaar kon maken, dat de ‘dienaars van de milde lente’ niet in de
watervallen werden geduwd maar dat zij vervoerd werden naar een oud klooster van
de Inca's waar zij aangespoord werden zich te verdiepen in de godsdiensten van de
vriendschap, en speciaal van de Quetzalcoatl. Zij hadden enige moeite met het verhaal
van Jezus van Nazareth omdat deze altijd aan het kruis werd genageld waarbij geruime
tijd bloed bleef doorsijpelen en druppelen uit de wond, wat de indruk kon wekken
dat vriendschap steeds met bloeddorstigheid of tenminste bloederigheid gepaard
moest gaan. Vele gelovigen waren verbaasd en verbijsterd bij het aanhoren van deze
preek. Het is geen wonder dat de dominicaan naar Rome ontboden werd om zich
voor een commissie van twee theologen en een jurist te verantwoorden. Hij weifelde
geen ogenblik maar handelde zoals hem bevolen was. In Rome had hij eerst een
onderhoud met de kardinaal van St.-Gandolfo, die hem voornamelijk had gevraagd
naar de aard van het zwarte vocht en een afspraak voor hem met de Heilige Vader
had gevraagd. Aangezien het Vaticaan maar vijf minuten gaans van het palazzo van
de prelaat gelegen was, had hij besloten zich er te voet heen te begeven, vooral omdat
het een milde herfst was en men zich tussen een weelde van rozen bewoog![...]
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Verantwoording
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Verantwoording van de tekstverzorger
Deel 3 van het Verzameld werk omvat zowel de in boekvorm verschenen als de
ongebundelde verhalen van Cola Debrot. De ongebundelde verhalen zijn alle op één
na, ‘Bij de fontein’, in tijdschriften verschenen. Voorts zijn in de nalatenschap nog
enkele ongepubliceerde verhalen en prozateksten aangetroffen, die om uiteenlopende
redenen niet worden opgenomen in deze verzameling. Deze redenen houden verband,
ofwel met de onvoltooide of onafgewerkte staat waarin het manuscript of typogram
zich bevindt, ofwel met het, naar het oordeel van de redactie, te incidentele belang
der desbetreffende teksten. Een uitzondering is gemaakt voor ‘De droom aan de bleke
baai’, dat weliswaar een, zij het omvangrijk, fragment is van een klaarblijkelijk
grotere conceptie maar kwalitatief zo typerend voor geest, stijl en thematiek van het
werk van Debrot, dat de redactie meende het, ook in deze onvoltooide vorm, niet
aan de geïnteresseerde lezer te mogen onthouden. Volledigheidshalve vermelden wij
hier de titels van de teksten die niet zijn opgenomen: ‘Het kind en de poes’, ‘Het
kind in de boom’, ‘De koning heeft een staart’ en ‘De draaiboeken van de dood’.
De afgedrukte teksten zijn opgenomen in chronologische volgorde. Daarbij is
uitgegaan van het tijdstip van eerste publikatie en bij de niet of postuum gepubliceerde
teksten van het tijdstip van ontstaan voor zover dit vaststaat. Dat is niet het geval
met ‘Bij de fontein’, waarvan echter mag worden aangenomen dat het vóór ‘De
vervolgden’ en ‘De droom aan de bleke baai’ geschreven werd.
Enkele van de verhalen maakten naar onderwerp en thematiek ook aanspraak op
een plaats in het Antilliaanse gedeelte van deze uitgave. Door hun vorm leek het
echter verkieslijker er een plaats aan te geven in het onderhavige deel. De daarbij
noodzakelijke annotaties die Antilliaanse termen, aspecten of situaties verklaren zijn
geredigeerd door Jules de Palm.
Wat de tekstverzorging betreft zijn ook in dit deel de algemene regels van deze
uitgave in acht genomen. Dat wil zeggen dat de voor-
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keurspelling is gebruikt en de interpunctie van Debrot gehandhaafd gebleven, behalve
in gevallen van evidente vergissingen of fouten. Inconsequenties zijn stilzwijgend
rechtgetrokken.
De teksten zijn gebaseerd op de laatste door de auteur geziene gedrukte versie.
Voor zover het in dagbladen verschenen teksten aangaat, zijn geen verschillen
gesignaleerd, aangezien deze doorgaans uit titels, tussenkoppen, zetfouten en
dergelijke bestaan, die niet van de schrijver afkomstig zijn. Wél vermeld daarentegen
worden enkele veranderingen die de schrijver in de gedrukte tekst van in boekvorm
verschenen verhalen heeft aangebracht en die in deze editie vanzelfsprekend zijn
overgenomen. Voor het overige moest soms bij de laatste versie een keuze worden
gedaan uit een groot aantal varianten. Van ‘Bij de fontein’ werd alleen een typoscript
aangetroffen, van ‘De brief aan de President’, ‘De vervolgden’ en ‘De droom aan de
bleke baai’ een manuscript.
Pierre H. Dubois.

Verhalen
1. ‘De Mapen’. Dit prozadebuut verscheen in drie afleveringen van het tijdschrift
Forum, 2e jaargang, afl. 8, 9 en 10 (augustus, september en oktober) 1933, blzn.
561-580, 686-700 en 732-740. Zie W. Mooijman en L. Mosheuvel, Forum, brieven,
citaten, documenten en knipsels, 1969, blz. 170.
2. ‘Mijn zuster de negerin’. Deze novelle werd in hetzelfde jaar geschreven en
gepubliceerd in Forum, 3e jaargang, afl. 12 (december) 1934, blzn. 1171-1187, en
4e jaargang, afl. 1 (januari) 1935, blzn. 37-61. Het verhaal verscheen in boekvorm
bij Nijgh & van Ditmar N.V., Rotterdam, 1935, met een omslagtekening door Charles
Roelofsz; 2e druk bij J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1955, De Eik-reeks, nr. 17, 3e-5e
druk bij de De Bezige Bij, Amsterdam, 1962, 1967 en 1975. Een Engelse vertaling
door Estelle Reed-Debrot, My sister the negro, werd afgedrukt met Pages from a
diary in Geneva als uitgave van de Antilliaanse Cahiers, 3e jaargang, afl. 2 (juni),
De Bezige Bij, Amsterdam, 1958. Zie Mooijman en Mosheuvel, a.w. blzn. 285-287.
Een bibliofiele editie verscheen als uitgave van de Stichting De Roos, nr. 108, met
illustraties van I.R. Dilrosun, Utrecht, 1977.
In een exemplaar in het bezit van de auteur van de druk uit 1975
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werd op blz. 56, r. 4 v.o. na ‘Brieven heb ik’ toegevoegd ‘bij duizenden’, dat inderdaad
in de eerste druk stond maar later per vergissing is weggevallen.
3. ‘Het hart vol streken’. Dit verhaal verscheen voor het eerst in het tijdschrift Werk,
afl. 3 (maart) 1939, blzn. 4-13. Wanneer het werd geschreven is onbekend maar in
een brief aan de auteur van M. ter Braak (verz. Letterkundig Museum, d.d. 29 mei
1934) stelt deze de vraag: ‘Ben je al aan “streken”-verhaal begonnen?’ En in een
brief van Debrot aan Ter Braak (verz. Letterkundig Museum, d.d. 3 september 1934)
schrijft hij expliciet: ‘Binnen een maand ga ik weer flink aan het schrijven. Het Hart
vol streken afmaken en dan snel aan een nieuw ding beginnen waarvoor ik zoo min
of meer de gegevens al bij elkaar heb.’ Tussen 1934 en 1939 zijn geen andere
verhalenpublikaties van Debrot gevonden, maar het is bekend dat hij in die jaren
reeds werkte aan het boek dat tenslotte Bewolkt bestaan zou worden. Fragmenten
hiervan, die al vanaf 1938 in tijdschriften werden gepubliceerd, worden niet als
afzonderlijke teksten beschouwd. Zij komen ter sprake in deel 4 (Bewolkt bestaan)
en worden hier dus niet opgenomen als verhalen, al zou dat in sommige gevallen
denkbaar zijn, omdat ze soms sterk afwijken van de uiteindelijke versie.
4. ‘Marina’. Deze novelle verscheen in het tijdschrift Criterium, 1e jaargang, afl. 10
(oktober) 1940, blzn. 619-629, waarvan Cola Debrot mede-oprichter en redacteur
was samen met Han G. Hoekstra en Ed. Hoornik.
5. ‘De verloving’. Dit verhaal, geschreven in Wassenaar, mei 1941, werd gepubliceerd
in Criterium, 2e jaargang, afl 7-8 (juli-augustus) 1941, blzn. 451-464. Het werd
vervolgens opgenomen, zonder titel, in de bundel Het meisje dat men nooit vergeet,
P.N. van Kampen & Zoon N.V., Amsterdam, z.j. [1941], blzn. 79-95.
6. ‘De non van Estupendo’. Deze novelle verscheen in Criterium, 3e jaargang, afl.
1 (januari-februari) 1942, blzn. 3-27.
7. ‘Bid voor Camille Willocq’. Dit verhaal verscheen als derde deel in De Eik-reeks,
J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1946. In exemplaren in het bezit van de auteur werden
de volgende correcties of veranderingen eigenhandig aangebracht:
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- blz. 154, regel 1 ‘het geestesoog’, oorspronkelijk ‘de geestesoogen’
- blz. 160, regel 2 ‘waar hij in een sfeer van blijdschap was opgenomen’,
oorspronkelijk ‘waar een onnoemelijke blijdschap zijn hart had doorvlijmd’
- blz. 161, regel 17 ‘weldra’, oorspronkelijk ‘plotseling’
- blz. 161, regel 7 v.o. ‘paranoïde’, oorspronkelijk ‘waanzinnig’
- blz. 166, regel 16 v.o. ‘toen de monnik begon te fluiten’, oorspronkelijk ‘toen
de monnik plotseling begon te fluiten’
- blz. 166, regel 6 v.o, ‘hoe moest hij zijn daad’, oorspronkelijk ‘hoe moest hij
sociaal zijn daad’
- blz. 167, regel 13 ‘voor de krankzinnige’, oorspronkelijk ‘voor den krankzinnigen
verlorene’
- blz. 178, regel 5 ‘medische faculteit’, oorspronkelijk ‘medische faculteit van
de Sorbonne’.

8. ‘De tweesprong’. Deze dialoog, oorspronkelijk in 1948 geschreven in het
Papiamento en getiteld ‘Camind'i Cruz’, gesigneerd met het pseudoniem Chandi
Lagun, verscheen voor het eerst in het tijdschrift De Stoep, juli 1949, blzn. 35-37.
De in dit deel afgedrukte tekst werd vertaald door Jules de Palm en voorzien van de
volgende aantekeningen:
- Met <doktool> wordt bedoeld mr. dr. M.F. da Costa Gomez die alom met
<doktoor> werd aangeduid; door zijn politieke tegenstanders - vanwege zijn
baard - ook wel <barbon> genoemd. De l in plaats van de r (zie ook pastool
i.p.v. pastoor) moet opgevat worden als een nabootsing van de uitspraak van
sommige Chinezen op het eiland.
- Kapitein Jerry Newton was de vader van drs. Evert M. Newton, lid van de
Nationale Volkspartij.
- <Un pokito triste coló> - een klein beetje droeve kleur - niet-blanken.
- <sjon grandi> - hoge Piet - waarschijnlijk de gouverneur.
- De titel ‘De tweesprong’ en de laatste zeven regels zijn van de hand van Cola
Debrot.
De oorspronkelijke tekst in het Papiamento volgt hieronder:
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Chandi Lagun
Camind'i Cruz
Un dialog na Corsow
18 maart, manesé di elección. Atardi band'i kwatoor, Lugá unda caminda di Santa
Rosa ta dobla bai Santa Catarina, cu apenas un subida, i pa otro banda ta sigui recht
na Montanja. Di autonan cu ta pasa de bes en cuando, tin cu ta hiba bandera nacional
y otro bandera democrat. Den aire ya tin un tristesa, secu, sin compasión, sin lágrima.
Na banda robés un botiquín. Aki rond hende ta weta algun paloe die kadoesji, wabi
y otro mata chikitoe, toer sin flor. No tin muchu nubia i esunan cu tin ta casi sin
moveción.
Perul cu ke krusa pa soebi seroe di Santa Catarina ta keda para. E ta weta Pascual
saliendo foi botiquin.
PERUL:

ki tal, broe. Ki donder bo ta hasi den botiquin. Ni un better nan ta doena aji.
PASCUAL:

Leboemain better. Boso semper ta perde cabes. Si no ta koe better ta cu doktool, si
no ta cu doctool ta cu pastool i sino ta cu pastool ta cu butisji di ron.
PERUL:

(ta keda weta un poco pensativo) ai ai ta com'tasina Pascual. Pakiko sara bo curpa?
Ta malu pa curason Atamaki pará. Bo mes sa min' gusta e sonny boy riba bo cabes
ej. E ta parsemi sumamente ridículo.
PASCUAL:

sigur no, asina barbón a sinja boso.
PERUL:

(no ta hasi caso di e chanza laf) ma esta hopi dia mi n' weta bo. Wel asina ba sali foi
botiquin, mi di hej laga nos weta ki tal di nos paysano Pascual.
PASCUAL:

(de repente su beis ta drecha) Jesus, bo tin razon primo, maske bo tun smeerlap eerste
klas. Esta bon rato nos a pasa tempoe nan aja.
PERUL:

ai si bo ta korda dia nos ta traha na Motet?
PASCUAL:

Bou Captain Newton.
PERUL:

Esei tun macho, un homber toer afó.
PASCUAL:

E joe sin' salie, esei ta miembro di un partido horroroso.
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PERUL:

(di bon curason atrobe ta laga bula i ta bati lomba di su amigo bieuw) bon'ta korda
K.N.S.M.?
PASCUAL:

I na waf di Skalo i na Isla. Si, esei tabata tempoe e tempoe bieeuw n'ei.
PERUL:

Mi ta korda cu tabo a sinja nos com traha dos dia di siman
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caba ganja malu pa bula pipa foi trabouw, anto gana dobbel trahando pa otro hende.
PASCUAL:

(cabes den biento) Sin duda mi te homber di mas dzjispaus di Corsow.
PERUL:

(pensativo) I toch bo sa, primo, manera mi ta wetabo i manera mi conosebo ya toer
mi bida, mi ta kere bo'n ta pensa semper manera mester ta.
PASCUAL:

(beis a dania) Tend' un kos, sjouroe. Stop di frega. Koe bo ke bisa un koos bisé. No
dal buelta. Ta ki bo ke meen?
PERUL:

No consumi, paisano, papia cu calma. Bon ta corda kwater anj pasá cu ta tin un
huelga na K.N.S.M.?
PASCUAL:

Sigur mi ta korda esej i mas koos tambe.
PERUL:

Wel laga otro koos boela.
PASCUAL:

O kee.
PERUL:

Bon ta korda koe na un cierto momento nan kera hisa nos plaka. Nos toer tabata
conforme. Ma abo ker a sigui cu huelga.
PASCUAL:

Pasobra mi ta tin razon.
PERUL:

No pasobra bo ta tin razon ma pasobra ta extremista mes bo ta.
PASCUAL:

No bon ta compronde nada. Nada nada. No ta extremista mi ta. Ta berdad i sinceridad
mi ta busca. Mi ta busca nan full.
PERUL:

Laga mi bisabo un cos Pascual. Bosabi kiko e palabra full ej ta nifica na Ingles?
‘Fool’ ke meen hende loco.
PASCUAL:

Anto bo ke meen cu ta hende loco mi ta.
PERUL:

Si, di e manera cu bo ta pensa ta hende loco so ta pensa.
PASCUAL:
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Scuchami bon. Hende loco no ta hende di sinceridad i berdad ni mees hende
extremista. Hende loco ta hende cu ta sufri di idolatria.
PERUL:

Ai ai ta kom tasina. Ma compronde caba. Ta nos ta sufri di idolatria. Idolatria pa
doctol cu nos boton cu nos barbón.
PASCUAL:

I cu boso fanfaron i boso chambon. I ta sina ta tambe, di berde berde.
PERUL:

Ma tende un cos aki, mucha nosentu. Ba weta nunca den bida un hende sin un dios,
si un muhé of sin un ideal ke por adora.
PASCUAL:

Sigur ma weta hopi hende den bida cu ta sufri di idolatria i tin masjá poco hende cu
ta adora e kos cu ta sali di nan mes curason.
PERUL:

E cos cu tin ta cu abo no ta compronde doctor.
PASCUAL:

(un poco zier) Anto splicami, primo, splicami.
PERUL:

Loke e ke ta pa toer hende ta igual na nos isla. Ma hopi di
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e hende nan ta un poco tapá ainda, nan ta sonja ainda di tempu colonial. Tapesei
doctor ta echa tantu piquete. No kere ke mes ta gusta coi loco nan asina, e ta hende
k'a duka.
PASCUAL:

(beis ta drecha) Ta kaduká bo ke meen, no?
PERUL:

Ai Pascualito, laga nos dera hacha i laga nos papia agradablemente, maske ta pa un
momentico.
PASCUAL:

Wel tur cos ta posibel den bida. Laga mi contabo un historia cu bo tambe lo goza.
Wel mi conose dos dams cu ta sirbi serca Sjon Carlos i Sjon Maria. E sjon nan ei
tambe ta un pokito triste coló, ma como nan tin conocí na Skalo i como nan ta amigoe
di un Sjon grandi cu ta tin aki, wel laga nos bisa nan ta hende blancu. Wel e sjon
Carlos aji ta bisa e dos dams nan un dia: tende un cos muchanan, cu boso ke bai
reunion di partido nan, cordabon no tami ta kita boso. Wel e dams nan a respondé:
si meneer, awe nochi nos ta tin masjá gana di bai reunion. Wel un anochi nan a bai
es un i oter anochi nan a bai e otro. Despues di algun tempo nos sjon ya aki riba
mentá a puntra e dams nan: wel muchanan, boso a tende nan papia. Ta pa ken boso
tej vota. I bo sa Perul kiko a muchanan a contestá?
PERUL:

Nò, kiko?
PASCUAL:

Wel koen kara mas secu cu di makako nan di: Pa Sjon Carlos i Sjon Maria.
PERUL:

No broe no bisami.
PASCUAL:

(ta baster di harimentoe) Nan a pompa nan bon pompá (e ta bati lomba di Perul) bosá
loke ta mas komiek. Meneer i mevrouw a tuma cos na serio, nan ta kana rond konta
toer nan amistad nan kon bobo hende di koenoekoe ta.
PERUL:

Laga para, esta baina.
(E koenoekeros nan ta grita di hari. Nan ta bati oter su lomba. Ma de repente
Pascual su beis ta danja atrobe, su sanger ta keinta.)
PASCUAL:

Tende un kos, sjorromboe. A la fin ala fan, boso te mes smeerlap ke sjonnan i pió
ainda.
PERUL:

Ta ken kubo ju, ki bo ke meen.
PASCUAL:
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Wel sjouroe, bon kaba di bisa cu doctol tambe ta bisa ke hende nan di koenoekoe ta
bobo i bon tapá?
PERUL:

Ta unda ba sali ke sej?
PASCUAL:

E sjouroe a loebida lo ke e la caba di bisa.
PERUL:

Tabo desgracia cu maske kiko pasa, abo lo keda extremista.
PASCUAL:

Wel a mi ta stick pa mi libertad, sinceridad i berdad.
PERUL:

Pa hende manera abo no tin lugá den es mundo aki.
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PASCUAL:

‘Es mundo aki’ ta palabra di pastol.
PERUL:

Hende manera abo lo worde derá bon derá.
PASCUAL:

Anto ta moeri mes mi tin koe moeri.
PERUL:

Konkoe baj laga bai. Kiko nos kehasi? Ma kwalkié dia bo mester di mi, bin na mi
kas, mi lo yudabo tanto koe mi por.
PASCUAL:

Si, ora ma bira chocho, caca.
Cada un ta sigui su caminda. Scuridad ta koeminza kai den koenoekoe. Bientoe
ta lanta un frescura agradable. Ma toch ta keda e mes tristesa, secu, sin compasión,
sin lágrima.
CORSOW,

20 di Maart 1948

9. ‘Dialoog bij de ruïnes’. Deze dialoog verscheen voor het eerst in het
Surinaams-Antilliaans tijdschrift El dorado, 1e jaargang, afl. 8 (augustus) 1949, blzn.
338-343. De tekst werd later overgenomen in het aan Debrot gewijde nummer van
Ruku, algemeen cultureel maandblad voor de Nederlandse Antillen, 2e jaargang, afl.
1, 1970,
blzn. 22-24. De hier gevolgde tekst is die van El dorado, waar hij wordt gevolgd
door dit ‘P.S.’: ‘Er is de laatste tijd heftig kritiek geleverd op het plan tot uitbreiding
van Willemstad, voornamelijk waar het de demping van bepaalde binnenwateren
betreft. Het is de bedoeling geweest van deze dialoog om de achtergronden van deze
twisten bloot te leggen. Hiet volgen voor oningewijden nog enkele notities: Ir. Groote
is de zeer omstreden directeur van het departement van Openbare Werken, die voor
enkele dagen naar Nederland is vertrokken. Macschot is een van de meest op de
voorgrond tredende bestrijders van ir. Groote. De opmerking over de nieuwe Procureur
Generaal slaat op enkele sensationele arrestaties van de laatste tijd.’
10. ‘Kerstmis op Curaçao’. Deze schets, geschreven in Parijs op 7 december 1951,
werd afgedrukt in het Utrechts Nieuwsblad van 22 december 1951.
11. ‘De tijger’. Dit verhaal werd voor het eerst gepubliceerd in Het Parool op 16
oktober 1953 en nadien in De Vlaamse Gids XXXIX, afl. 1 (januari 1955), blzn. 47-49.
De gebruikte versie is deze laatste.
12. ‘De spijker’. Dit verhaal werd op 7 maart 1954 gepubliceerd in
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Het Parool en ditzelfde jaar afgedrukt in De Vlaamse Gids XXXVIII. De hier gevolgde
tekst is die naar de laatste versie uit de Antilliaanse Cahiers, 3e jaargang, afl. 3
(januari) 1959, blzn. 31-34.
13. ‘De brief aan de President’. Dit is een fragment van een onvoltooid gebleven
roman of novelle die in de nalatenschap werd aangetroffen in een tweetal blauwe
cahiers. Het manuscript maakt op grond van tal van varianten, aanvullingen, reprises,
doorhalingen en correcties, onmiskenbaar duidelijk dat de auteur nog in grote
onzekerheid verkeerde over de uiteindelijke versie. De hier opgenomen tekst, die
een min of meer afgerond geheel vormt, werd door Estelle Debrot geautoriseerd en
afgedrukt in De Gids, jaargang 145, afl. 9-10, 1982, blzn. 577-610. Een door haar
voor deze publikatie geschreven notitie viel ongelukkigerwijze weg. Deze luidde als
volgt: ‘Het was de bedoeling van de auteur om Jorge Juan een derde brief aan de
President te laten schrijven, waarin hij deze verzoekt hem “wegens
gezondheidsredenen” ontslag te verlenen uit zijn functie van ambassadeur van de
Republiek x. Men kan, zo men wil, aanduidingen lezen tot deze laatste brief en tevens
het afsluiten van het verhaal in het voorafgaande fragment, dat geschreven werd in
1955.’
De aanduidingen waarvan hier sprake is, zijn eveneens te vinden in een aantal
verdere nagelaten bladzijden manuscript, in totaal 39, genummerd 56-95 - het
paginacijfer 88 is per abuis overgeslagen -, nog gevolgd door een tweetal bladzijden
die enkele, zeer elliptische, notities bevatten over een mogelijk verder verloop van
de handeling. Deze bladzijden brengen echter te veel tekst-onzekerheden en moeilijk
oplosbare problemen met zich om publikatie in deze uitgave op verantwoorde wijze
mogelijk te maken. Soortgelijke overwegingen trouwens hebben ertoe geleid af te
zien van een gedetailleerde verantwoording van het geautoriseerde tekstfragment
dat hier wordt afgedrukt.
14. ‘Een middag in Paramaribo’. Deze schets werd gepubliceerd in Kristof, 3e
jaargang, afl. 5, 1976, blzn. 206-208. In afl. 1, 4e jaargang, 1977, blzn. 24-25
reageerde Cola Debrot op een brief die hij naar aanleiding van deze ‘impressie’ had
ontvangen. Volledigheidshalve laten wij deze tekst hier in zijn geheel volgen.
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‘Boze tongen
Naar aanleiding van mijn impressie “Een middag in Paramaribo”, verschenen in
Kristof (III-5), ontving ik de volgende brief van een dame uit Bergen-op-Zoom.
Zeer geachte Heer Debrot,
Boze tongen delen mede dat de dubbele griekse letter lambda lambda betrekking
heeft, niet op een niet nader aangegeven “lieve leukerd”, maar op de Surinaamse
romancier Lou Lichtveld, thans woonachtig op het Caribisch eiland Tobago.
Aangezien ik steeds belangstelling heb gehad voor leven en werken van Lou Lichtveld
(Albert Helman) zal ik gaarne van u vernemen of de dubbele lambda inderdaad op
deze auteur betrekking heeft.
Het spreekt vanzelf dat ik van uw mededeling met de nodige discretie gebruik zal
maken. Hoogachtend
Elly Dension-van Vliet.
Na enig aarzelen heb ik gemeend als volgt te moeten antwoorden.
Zeer geachte Mevrouw Dension,
Onder mededeling dat ik ten volle Uw belangstelling voor Lou Lichtveld deel, die
ik soms zelfs als een vriend beschouw, kan U worden bericht dat de boze tongen niet
zelden geheel of gedeeltelijk de waarheid verkondigen. In hoeverre dit in casu ook
het geval is, laat ik geheel over ter beoordeling aan de manipulators der boze tongen,
in het papiamentu in het enkelvoud “mala lenga” genoemd. Zou er Uws inziens enige
betekenis schuilen in dit verschil tussen het meer- en enkelvoud? De philologen
hebben zich hier nog niet over uitgelaten. Alvorens wij onze correspondentie
voortzetten, zal ik het op prijs stellen Uw pasfoto te mogen ontvangen. Hoogachtend
enz.
Per kerende post ontving ik het volgende schrijven.
Zeer geachte heer Debrot,
Veel dank voor Uw ontwijkend antwoord dat ik eerlijk gezegd, gezien Uw foto's,
ook niet anders had verwacht. U hebt zich handig verscholen in het filologisch
bamboebos van meervoud en enkelvoud. U zult heus wel begrijpen wat ik hiermee
bedoel. Houd U zich maar niet van den domme. Ingesloten mijn laatste pasfoto
waarover de meningen van mijn vrienden ernstig verdeeld zijn. Als de spiegel niet
bedriegt, zie ik er soms minder fascinerend uit maar soms ook bepaald attractiever.
Men moet altijd rustig voor de waarheid weten
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uit te komen. Dat heb ik van mijn ouders geleerd, maar ook van enkele grimmige
dialogen van Albert Helman. Ik meen dat onze correspondentie als afgesloten kan
worden beschouwd. Hoogachtend enz.
Mijn laatste brief aan de dame uit Bergen-op-Zoom luidde als volgt.
Zeer geachte Mevrouw Dension,
Uw foto werd door mij ter beoordeling doorgegeven aan mijn masseur die reeds
herhaalde malen bewezen heeft helderziende te zijn. Hij meent dat U behoort tot het
type dat de Fransen karakterizeren als “la jeune fille au coeur doux mais aux yeux
de colère”. Ik moet eerlijk bekennen, ik word een beetje bang, ik kruip weg in het
bies- of bamboebos. M.i. kunt U zich rustig bij Lambda Lambda in Tobago melden.
Hoogachtend enz.
C. Debrot.’
15. ‘De kennismaking’. Deze tekst, waarvan het typoscript gedateerd is ‘Parijs 13
juli 1976’, werd gepubliceerd in George Voskuil, Naderbij, met een voorwoord van
Simon Carmiggelt, Bussum 1976.
16. ‘Spel met de titels’. Deze schets werd door de auteur zelf, kort voor zijn overlijden,
afgestaan voor de bundel Aan het werk, De Bezige Bij, Amsterdam 1981, blzn.
101-103, maar verscheen postuum.
17. ‘Bij de fontein’. De ongedateerde tekst van dit verhaal is in de nalatenschap
aangetroffen als een vierbladig typoscript, genummerd 1-4 en aan het slot door de
schrijver gesigneerd.
18. ‘De vervolgden’. Deze novelle werd geschreven in 1980-1981 en voorzien van
een Nawoord door Estelle Debrot postuum gepubliceerd door Meulenhoff Nederland
bv, Amsterdam 1982.
19. ‘De droom aan de bleke baai’. Estelle Debrot maakte bij deze tekst, die te
beschouwen is als een fragment van het vervolg van ‘De vervolgden’, de aantekening
die wij hierbij afdrukken:
‘Dit fragment vormt de connectie tussen “De vervolgden”, postuum gepubliceerd
in 1982, en een vervolg op dit werk dat Cola Debrot niet kon voltooien wegens zijn
dood in 1981.
In dit vervolg wordt de historische fantasie voortgezet, maar
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neemt veel ruimere dimensies aan. Het eindigt met een priester van de Dominicaanse
orde, die naar Rome gestuurd wordt om verantwoording af te leggen over een
verdachte preek die hij in Spanje heeft gehouden.
Toen Cola daarmee bezig was, heeft hij er veel over gesproken: over de
samenzweringen en rellen in Spanje, de koloniën en andere Europese landen, die
zich steeds verder verspreidden en elkaar beïnvloedden. De vete tussen koningin
Juana in Tordesillas en haar zoon don Carlos in het Escorial bereikt een hoogtepunt
als bericht komt van een komplot om de koningin te ontvoeren.
Resuende en doña Juana Inés keren terug in Spanje om haar over te halen asiel te
nemen in Frankrijk, begeleid door haar meest trouwe volgelingen, onder wie leden
van de hofhouding, de geestelijkheid en de militaire stand. Cola maakte notities van
de vlucht door Spanje en Frankrijk, maar meestal praatte hij er over. Het was zijn
bedoeling om te eindigen als Resuende zijn dochter ontmoet op een van de meren
van Mexico naast een franciscaanse abdij waar zijn brief zou worden bewaard. De
woorden “benevolenten” en “malevolenten” komen dikwijls voor. Hij zou zeggen
tegen zijn dochter: “Onder de malevolenten vindt men de benevolenten en andersom.
De benevolenten zijn de mensen die in zichzelf ontdekken echte en diepe
medegevoelens voor de wereld en alles wat leeft; het zijn die mensen die elkander
zouden moeten vinden en samenwerken voor de toekomst.” Veel van de inspiratie
voor “De vervolgden” komt van een reis naar Spanje, die wij gemaakt hebben in
1958, waar wij vele dagen doorbrachten in het Prado in Madrid. Wij zijn ook enige
tijd in Toledo geweest en hebben het Escorial bezocht. Toen wij terugkeerden naar
Den Haag, is Cola begonnen met “De Infanta”, een blijspel dat hij niet geheel
afmaakte, en dat in een ander deel van dit Verzameld Werk zal worden opgenomen.
Wanneer hij bezig was met “De vervolgden”, merkte hij dikwijls op dat het veel
gemeen had met “De Infanta”, niettegenstaande het grote verschil in stijl en stemming.
Hij vond dat hij toen niet de lichte en speelse stemming kon opbrengen om door te
gaan met “De Infanta”, maar hij had een sterke inspiratie om door te gaan met “De
vervolgden”.
Ik geloof dat dit fragment veel onthult van het verhaal dat niet afgemaakt kon
worden.’
Ondanks zijn onvoltooide staat hebben het belang van deze tekst, de perspectieven
die hij biedt op de figuur van Debrot en het inzicht
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dat hij geeft in het werk de redactie tot publikatie doen besluiten. De tekst wordt niet
overmatig bemoeilijkt door - bij Debrot niet ongebruikelijke - afwijkende versies,
varianten en meer of minder ingrijpende wijzigingen. Het handschrift, voorzien van
de hier gebruikte titel, bestaat uit 133 folio-pagina's, doorlopend genummerd 60-133.
Tussen 131 en 132 ontbreekt klaarblijkelijk een tekstgedeelte, hetgeen ertoe noopte
de laatste passages, waarvan niet is vast te stellen hoe zij op de voorgaande aansluiten,
achterwege te laten. De beantwoording van de vraag waar de op te nemen tekst te
besluiten bleef desondanks moeilijk. In eerste instantie leek de laatste correct leesbare
zin een voor de hand liggend slot. De overweging echter dat juist de daarop volgende
regels een belangrijk facet van geweten en twijfel belichten, deed ertoe besluiten
alsnog een kort tekstgedeelte toe te voegen. Met het oog op de leesbaarheid was
daarvoor echter een kleine, overigens niet wezenlijke, ingreep noodzakelijk. Waar
het hs. geeft: ‘Het pepsicum benignum was niet groenzwart maar [?] tijdsverloop
plaatshad, ging gepaard met’ etc., werd op voorstel van Estelle Debrot de zin op blz.
406, regel 3 v.o. als volgt gewijzigd: ‘Het pepsicum benignum was niet zwart maar
groen; het tijdsverloop van de werking ging gepaard met’ etc. Voorts wordt in dezelfde
alinea de zin beginnend met: ‘Vele gelovigen’, in het ms. voorafgegaan door de
woorden: ‘Zijn preek was [?] en’; deze zijn geschrapt. Tenslotte staat in de laatste
zin van het hier opgenomen fragment in het oorspronkelijk het woord ‘bewegen’
i.p.v. ‘begeven’. Voor het overige werd de tekst geheel gevolgd en beperkte de
tekstverzorging zich, buiten de aanpassing van de spelling, tot correcties van evidente
vergissingen of fouten.
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