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Voorwoord.
Bij den opzet van dit boek bestond het plan, niet alleen den tocht van Tanger naar
Fez te beschrijven, maar ook in een tweede deel, den terugtocht van Fez naar Tanger.
De lezer zou dan vervolgens de steden Mequinez, Laraisj en Azaïla hebben
meebezocht en meegetrokken hebben door andre deelen van een land, dat hoewel
voor het onze niet zoozeer van belang (wij hebben echter sinds eenige jaren een
gezant in Tanger) toch met de Balkan-Staten tot de veelbesproken landen heden in
de wereldpers behoort. Hij zou dan al-lezende allerlei hebben beleefd en alzoo tot
verdere bekendheid met de reizigers zijn gekomen, hij zou het reis-geval als het ware
hebben zien afspelen en de onvermijdelijke scheiding hebben meegemaakt der
toevallig saâmgeraakte reisgenooten. Hij zou met hen hebben gedwaald door
toestanden en samenleving als wellicht nergens, betrekkelijk zoo dichtbij, meer te
vinden zijn en welhaast niet meer zullen zijn te vinden, door gedachten en opwellingen
die hun eigene waarde allicht bezitten. Zeer zeker zou hij met onze Hollandsche
vrienden zich over de schoone aarde willen blijven verheugen en zich vermaken
mogen met Theobald's zegepraal, hoe hij zijn viervoet ten slotte meesterlijk bereed,
alsmede met het gedicht dat hij zijn makker wijdde en eindelijk zelfs ervaren hebben,
dat de muil in den droom vleugelen aanschoot. De vriendelijke lezer zou... maar
waartoe verder opsommen wat zich al verhalend van zelve ontdekt zou hebben.
Daar ik er echter niet zeker van ben of mij de gelegenheid weder zal worden
geboden ook het tweede gedeelte in den geest van het eerste te schrijven, meende
ik, deze mededeeling der oorspronkelijke bedoeling den lezer verschuldigd te zijn.
Even als bij den Isten Druk van mijn bundel: ‘Proza’ zullen door de zorgen van
den uitgever eenige reproductie's naar krabbelingen uit mijn teekenboek in de uitgaaf
verschijnen. En even als toen, verbeeld ik mij nu ook weder, dat zij volmaakt hun
plicht zullen hebben gedaan, wanneer zij eenig merk te meer kunnen geven aan het
geschrevene.
Haarlem 1913.
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Reizen.
‘Reizen dat was wel een heerlijk ding, vlottend te zijn in de vlottende
werelddingen’. (‘Gekken.’)

I.
‘Aldus, langs de wegen der bekoring, verloor Simson al zijn geduchtheid,’ meesmuilde
Theobald, terwijl hij met de nieuwe Stanley-pet op zijn pas geknipt hoofd, door
Tanger's straatjes daalde; ‘de vergelijking gaat overigens in meer dan een opzicht
zoo mank, als het muildier dat ik berijden ga, misschien al heel gauw zal worden.
Wat er van zij, Emilia straalt; de droom gaat in vervulling, de triomfantelijke marsch
begint.... Begon zij nu ook maar. Om negen uur zou Hasj al Arabe om de koffers
sturen en nu is het al bijna half elf. Het is weêr het oude liedje, het oude oostersche
liedje van geduld’....
‘Nooit komt de gelegenheid terug, het zou ons naderhand spijten haar niet te hebben
waargenomen, toen zij zoo mooi er was.... je overdrijft, heusch, je overdrijft’....
‘Alle wegen zijn veilig, zegt Hasj en Hasj wekt ver-
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rouwen, heb je zelf gezegd,’ roesde het praten van Emilia door Theobald's
gedachten.... ‘het land is volkomen rustig, de Sultan is erkend en aangenomen door
Fez, het is afgelezen geworden in alle moskeeën van Marokko. O, het zal heerlijk
zijn; wat hebben wij niet heerlijk genoten bij ons tochtje naar Tetuaan, is dat niet
waar soms? En nu tot Fez, stel je eens goed voor naar Fez te zijn geweest, niet met
een spoor, neen, op een muildier, even gemakkelijk alsof je op een stoel zit, denk
eens, je zadeltje wordt nieuw gestopt. Wanneer maar eerst je voeten in die mooie
moorsche stijgbeugels staan.... Ons maar laten rijden in dit allerheerlijkst klimaat
dat zoo goed mij doet, in dit allerheerlijkst getij van alle Marokko's bloemen; als ik
nog denk aan ons dagje naar Kaap Espartel.... Weet je nog die hellingen begroeid
met witte wilde rozen, het waren geen rozen, wat het toch geweest mag zijn bij die
blauwe oceaan:
El jardin un mar de flores
El mar un jardin de espumas.1)

Dichter, neem eens wat vrijheid... die Calderon laat Fez wel liggen aan de zee....
‘En nu niet meer van waaghalzerij, ik neem het op mij, ik heb gisteren nog eens
gevraagd aan mijn Italiaantje en die zei nóg eens: No Signora.... o, wij gaan ook nog
eens samen naar Italië, dat wil ik ook nog zien... no, Signora, een soldaat meenemen
is ábsóluut niet van noode, ja zelfs is het beter van niet, soldaten zijn in het binnenland
niets gezien. Dat is een wasse neus, dat weet je ook, denk eens aan onzen voorrijder
naar Tetuaan, waren

1)

De tuin een zee van bloemen,
De zee een gaarde van golven.
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wij niet al lang dood geweest, voor hij zijn geweer goed en wel uit zijn mooie foedraal
had weten los te werken. Wat wist je zelf toen anders te zeggen dan: het staat zoo
decoratief. Het zou ons goeie geldje vermorsen zijn; ik ben het daarin geheel eens
met Mrs. Dartle; het is een soort belasting op de vreemdelingen. Ten overvloede is
Roosevelt nog eens gaan vragen bij zijn legatie, hij heeft zooveel gereisd; ben je nu
nóg niet gerust? Kom, heer gemaal, al deze dingen moeten niet dus worden
overpeinsd. Ik heb er zoo'n geweldige zin in; wie had kunnen denken, dat diezelfde
menschen, waarmee wij zoo raar kennis hebben gemaakt en die wij eerst voor
van-die-schijnheilige-Engelschen hielden en die juist zulke hevige voorstanders van
de Boeren bleken te zijn, onze reisgenooten zouden worden naar Fez; 't lijkt haast
een bestiering’....
‘Al je redeneeringen komen ten slotte neêr op je eigen hoofd,’ grommelde het
weêr even op in Theobald's soezen. ‘Tetuaan heeft ons bedorven.... De zaak is, waarde
compeer,’ meesmuilde hij, ‘dat ge er zelf razend veel zin in hebt, dat heeft zich
natuurlijk in al je tegenstribbeling doen gevoelen.... En heel verdienstelijk hebt ge u
niet gedragen, uitgaande van uwe verhevene wijsheid: veel hoofden, veel zinnen,
hebt ge u maar neêrgelegd bij alles, er evenveel vóór als er tegen gedaan. Zij, de
voortvarende, heeft het bestierd, met die plotseling weêr eens futtig geworden
Roosevelt en met zijn nicht... hum, zijn nicht... Mrs. Dartle... wees maar dankbaar;
rustig heeft ze je je verhaal laten schrijven en nu klaar met de letterkunde, het
manuscript in bewaring gegeven bij de Fransche Bank, is dit de belooning....
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‘Alzoo ben ik bestemd om zelf de held van een verhaal te worden.... Maar hoe, zonder
alle psychologie geweld aan te doen, iemand uit te beelden, in een toestand waarin
zoo iemand niet geregeld kan denken, hoe het gevoel van verwarring uit te drukken,
veroorzaakt door onrust in onbestemde vrees?....
‘Beschrijvingen maken? Van-uit de bewegende gevoelens, zoo te beschrijven dat
deze terugwerken, aan de kunst van zulk beschrijven, voel je een schrijver aan den
tand. Het is toch maar een soort van onaangenaam nirwana, waarin zoo iemand
telkens terug zakt; nirwana nu is geen bewegen, maar verwarring wel....
‘Niet doen?...
‘Wat zal de schrijver van “Gekken” er wel van zeggen wanneer hij hoort dat wij
hebben durven gaan tot Fez en tot Mequinez?....
‘Wat zal mama wel zeggen? Zij weet gelukkig van niets en als er nu eens iets
gebeurde.... Het blijft onverantwoordelijk, het is laf, het is meer dan laf, ik die
beloofde goed voor het kind te zorgen!’
Druk was Theobald in het kleine Zocco-pleintje gedaald en om den hoek was hij
het Alhambra-achtige poortje binnengeloopen en begon daar barsch aan den uit zijn
lodder opschrikkenden jongen, die nooit van iets afwist, het verzoek te doen: zijn
brieven op te sturen naar Fez. Vervolgens liep hij een eindje verder het Engelsche
postkantoortje binnen, om daarna hetzelfde verzoek te gaan richten tot den
blond-gebaarden dienaar van de Duitsche post; het pleintje in de volle lengte dan
bekruisend naar het groote gebouw der Fransche. Klaar met zijn boodschappen,
kwam hij weêr stappen tusschen de Arabische
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koopvrouwen door, gehurkt bij den stoeprand, achter hun eveneens in lappen
gewikkelde haverbrooden, en hij trapte er bijna op de teenen van een schooiertje,
aandachtig aan het zoeken in de open-gespouwde borst van zijn dsjelaab. Theobald
haastte zich op zij te wijken, aangezien hij wist, een muzelman doodt geen gedierte....
‘Daar zitten ze nog alle dagen op hunzelfde plek zooals ze zitten in ‘Gekken’
praatte hij weêr in zijn gedachten, ‘maar hoe weinig zou onze schilder nu zijn
zoccootje herkennen; van al wat hij voor jaren hier stond in te zuigen, is weinig echts
meer over. Die oude kraampjes misschien en dan die kit met thee-drinkers en rookers.
Hoe zot staan hier die dingen, even zot als een moor wanneer hij zit op een stoel van
ons; 't landvolk lijkt verdwaald tusschen die monsterlijke batimenten. ‘Poste de la
République Française’ en ‘le Printemps’. En wat zou hij, die toen al een en ander
om wou schieten op het groote Zocco, meenen van dit prachtig-nieuw gebouw: ‘Hôtel
Bristol.’
Tanger gaat vooruit met den dag. 't Is schooner wel, maar schoóner werd het niet:
Tanger bergt zijn opgewondenste en grootste scrofuleuzen op; het heeft zijn
schoorsteenen en zijn werkstaking, elektrisch licht; slecht, kaarslicht is verkieslijk.
Dus hebben wij hier andere kennissen dan zijn naïeve Johan1), daarom ook; wij
gaan veel netter uit, wij zitten soms op 't roode pluche van Bristol, genietende van
Mrs. Dartle's stem en lied, van ‘Elsa's Traum’ en ‘Loe... loe... loe’ en ‘My sweethaert
has my heart’, daar, achter een van die

1) De hoofdfiguur in ‘Gekken’.
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ramen, waaruit de leuke 's nachts water sprenkelt, als neef-lief laat voor de Bar blijft
plakken met Tanger's fine fleur. Ze vreest den Brit met zijn groot dievensnuit, die
hem aan 't spel wil brengen, wat in zijn glas zal doen, om zoo den ring te kapen die
Roosevelt aan zijn pink draagt... drie honderd pond en meer waard... een erfstuk van
een oom die 'm meebracht uit Ashanti.... Rijk.... door Whistler in zijn jeugd
geportretteerd... hij drinkt soms zwaar... maar kan het laten ook.... En 't is een schande
zooals hij haar verwaarloost... zij houdt van hem in stilte.... Evangeline... zij zong
wel op concerten, haar man was Professor in ‘Literature’, nu reizen ze samen... kan
dat niet? Ze hebben elk hun kamer in Bristol... Mrs. Dartle, Mr. Roosevelt; echt neef
en nicht... je hadt het zelf moeten hooren hoe zij op de wandeling klaagde: hoeveel
verdriet er tante Franciska van hebben zou indien zij alles wist... die intonatie, zoo
spreek je niet, zoo kan je niet spreken, indien het werkelijk geen familie van je is...
natuurlijk wordt er kwaad gesproken, natuurlijk; wat bij ons aan tafel wordt
gemompeld is maar mannenpraat... omdat zij zoo frisch er uitziet, al is ze niet jong
meer, echt ongegêneerd Amerikaansch doet, het is toch een artiste ook... zoo pienter
als ze is.’ ‘Pienter is ze,’ mopperde Theobald, zich de woorden der Amerikaansche
herinnerend: ‘o, dat slimme vrouwtje dat als ze haar man wat te vragen heeft, het nà
den eten doet.... Ze zou alléen wel naar Fez durven gaan, zei ze gistren ter
conferentie... ze zou het....
‘Hoe is 't toch met dien Strong, die hen heeft uitgenoodigd, ik moet het Miel eens
vragen’....
Theobald drentelde talmend op het pleintje, verwachtend
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een der reisgenooten te ontmoeten, Hasj den gids misschien, of Boesjman, den mooien
soldaat van de Duitsche legatie, Evangeline's galant, 's middags, bij 't ezelrijden langs
strand, die even als Roosevelt vrijmetselaar was en daarom niet geschroomd had,
aan dezen zijn vrouw te vertoonen. Boesjman had voor al wat er noodig was gezorgd;
zijn vriend, Hasj al Arabe aanbevolen, als een uitmuntend kenner van den weg en
een niet minder uitmuntend brader van kippen, had voor muilen en drijvers gezorgd,
goede drijvers, geen aan de ‘kiff’ verslaafde.
Den stoep opstappend van ‘Café de la Poste’ bracht Theobald groetend de hand
aan zijn pet, maar keerde meteen terug, toen hij den grijzen, doorrimpelden kop van
Signor Sonnorelli daarbinnen zag verrijzen om hem welkom te heeten. ‘Er is nog
niets te zien hier’, pruttelde hij ‘en 'k ben niet in een stemming om naar die mensch
te luisteren.... Zijn vest was alwêer vol met sigaretten-asch... ancien Prix van het
Conservatorio in Milaan... De trouwe accompagnateur van Evangeline's zang, 'n
genie, zegt zij van hem en hij van haar: Qué voce!... Hoe keek hij dat avondje in
Bristol, toen hij die series imitaties ons ten beste gaf; hoe kondigde hij ze aan: Wágner!
de sterke, harige handen op de toetsen drukkend, een en al versleten begeestering...
Berlioz! Beethoven! Brahms!... Chopin: speelde hij en fantaseerde dat het liep als
water....
‘Ik ben een groot bewonderaar van andermans talent... het is me al eender, het
walgt me... ‘place aux jeunes’ dat is zijn woord als hij flink whiskey in heeft....
‘Aangespoelden uit Europa... Sonnorelli is van 't soort als doctor Vogel is in
‘Gekken,’ gekker.... Er zijn er hier meer... al wie van Tanger's water heeft gedronken
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wordt een beetje gek, zegt Sonnorelli... sonno... sonno... en 't lijkt wel zoo: daar heb
je onze hotelier, de oude Tommie, die gisteren in-éens de heele tafel liet dekken en
zegt dat zijn huis ‘vol’ is, zoodat de knecht zich slaat voor z'n kale knikker, niemand
meer ziende dan de vijf getrouwen: wij; de sigaretten-fabrikant: ‘bonjour,
mesjeudáam’; de tandarts-speler: ‘I beg you pardon,’ en onze dichter: ‘was meinen
sie?’ die naar hij zelf zegt, op Napoleon lijkt, anti-semitisch theoretiseert, en het
vereenigings-leven, zijn club bezingt:
Oliven-volles Loch
Worin so mancher kroch....

Greift nur hinein ins volle Menschenleben: vol is het genoeg... ja, en ook wel
interessant daar waar het niet en pakt...
‘Ik moet nog even kijken of er al “Heraldo's” te koop zijn, om 't laatste nieuws
van den oorlog, na 't knarsetandend artikel van gisteren in de Daily Mail; wij zullen
drie weken lang niets van beschaving merken, behalve ons-zelve; wij gaan de stilte
in.’
Theobald van Horen, schrijver van eenige realistische proza-opstellen en dichter
van een klein getal gevoelige sonnetten, een man niet groot van stuk, kort van beenen,
maar langachtig van wezen door zijn spichtig baardje en blonder schijnend door zijn
grijzend slaap-haar, un ‘rouge décoloré,’ gelijk de Franschen zeggen, was kijkende
blijven staan, met Spanjaarden en Joden, naar zes reusachtige negers die voet voor
voet, al kletsende de bloote zolen op de keitjes, te zamen het gewicht van een
vervaarlijk stuk machine torsten. Omsnoerd van schakels hing het giet-ijzeren blok
aan hefboomen in de bobbels van hun
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schoeren, misbaarlijk sjouwden zij en sleepten het tegen de straathelling op, terwijl
het zweet hun harde koppen uitbrak als uit gaatjes van sponsen. Theobald ging dan
rechtuit naar de ‘Estanco,’ het Spaansche winkeltje waar hij zijn krantjes en zijn
sigaretten altijd kocht, merkend zoo niet, hoe achter langs hem, uit de baai-laagte
opgekomen, een donkere figuur nadenkend wandelde, met brooze stapjes als op
brekelijke beenen. Beeld-recht ging hij, groothoofdig door natuurlijk haar en baard;
hij hield zijn handen voor de borst gekruist, zoodat het overlangsche gerafel zijner
gansch versleten dsjelaab1) recht voor zijn dijen daalde en hij daar moedernaakt en
harig in te zien liep, of liep hij in de tralies van een kooi. Hij was van middelbaren
leeftijd en hield zijn oogleên stil, gestadig neêr en dwaalde achter het duistere blok
van hotel Bristol om, het oude straatje binnen, gaande den weg naar boven....
Van uit het welbekende schooltje deunde het koranleeren der wiebelende knaapjes,
toen Theobald zonder zijn krantje dat er nog niet was, het poortje inliep, onder de
minaret, volgend het pijltje bij de letters: ‘Hôtel Oriental.’ Hij keek er in het
kloosterige schemeren naar boven en bleef er staan, bemerkende in het verwulfsel
de sporen van oude polychromie.
‘'t Is vreemd,’ dacht hij, ‘wel honderdmaal liep ik dit blanke straatje en dat ik dit
pas oplet. Ik heb het meer gemerkt: de geest is waakzaam als de geest bezorgd is.’
Dan, 't lazareth voorbij welks deur stond aan, waar hij een kranke op zijn matje
had kunnen zien liggen, armen en beenen zwart van vliegen, ontmoette hij en on-

1) Moorsche bovenkleeding.
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ontwijkbaar, den waard van het hotel: Mr. Granger. En dadelijk bewoog die zijn
bulderlippen zoo, dat Theobald wist, het zou in 't Duitsch gebeuren:
‘Noodzakelijk zal ik moeten bijbouwen, mijnheer, van deze zomer nog,’ bulkte
Mr. Granger, innig loerend uit zijn bleeke oogjes. ‘Nummer acht, niet waar? Mijnheer,
ik hoop voor u, ik zal uw kamer kunnen reserveeren, het is de mooiste kamer van
heel Tanger, met het mooiste uitzicht op de baai.... Dien éene smijt ik er uit... mijnheer,
ik heb markiezen, graven en baronnen hier gehad... ik knoei niet als daar in
Continental, ik gebruik de beste boter en de beste olie!’ En schuddend zijn paffe,
dikduimige hand, alsof hij iets bizonder lekkers aanbeval zijner karige keuken, dichtbij
zijn hondschen kop, waar zijn hoedje op zeulde, ouder gewoonte, gelijk de Engelsche
soldaten hun petjes dragen, riep hij nog:
‘'t Is jammer dat u gaat, wij krijgen nu mijnheer, een ìn-tel-lekt.’
Boven in hun kamer, tweede verdieping aangekomen, zag Theobald een
uitgescheurd notitie-blaadje op de koffer liggen:
‘Ik ben even uit nog om veiligheidsspelden te bezetten en een pakje watten.
Loop vooral niet weg.’
EMILIA.
‘Dat is voor de mogelijke wonden, meesmuilde Theobald, terwijl hij op den rand
van het bed ging zitten, zijn beenen vouwde, om lijdzaam te wachten in de kale
kamer. Al wat haar door drie maanden bewoning gezellig gemaakt had, was nu weêr
ingepakt; de laatste wandversiering, de beeltenis van Generaal de Wet, was zelf door
hem geborgen in de groote, met vele kleurige merken beplakte koffer, die, goed
gesloten, in bewaring bij Granger
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zou blijven. En al wat mee moest, stond zoo raar daar midden op den vloer: drie
stuks bagage, met niets er in dan 't allernoodigstvoor twee personen, de sigaretten
incluis; twee handkoffers en een korfachtig pak, vervaardigd met paknaald en touw,
van een moorsche mat, naar het voorbeeld van Kell, den goeden gedienstigen Kell,
die hen had meegenomen op zijn handelsreis naar Tetuaan. Hoe minder pak hoe
vlotter het reizen kon gaan; aan mooie kleêren hadden toch de dames niets, niet waar?
en dan vooral, de muilen niet tè zwaar belasten. Alzoo was bepaald door beide de
partijen bij het opmaken van het plan, het plan dat Theobald maar al te zeer beprangde.
Hij dommelde op den rand van het bed gezeten; door het kiertje der glazene
balkondeur murmelde de golfslag uit de baai, tot weêr een levendig en dichterbij
geluidje, bekend, o zoo bekend, zich opdrong: het klingelend belletje van een
waterverkooper, het aalmoes-roepen van een heilige, het tikje van zijn piek bij elken
stap naar voren....
‘Reizen is best en goed,’ mopperde onze reiziger, ‘maar nergens vindt je toch een
bedje zooals thuis; als nu die Mooren eens begrijpen konden, dat hier in numero acht
van Oriental een Hollandsch dichtertje om zes uur in den morgen aan het inpakken
reeds was... wat geldt hier tijd... Emilia komt ook al niet terug... daar liggen ze de
lieve snippers van het lint, waarmede zij haar oude hoedje voor de reis vermaakte....
‘Drie weken... het is afschuwelijk... ik zit daar naar dat tafeltje te staren of het de
kop-en-schotel was van een dierbre maag of vriend... Hoe komt een mensch zoo
roekeloos, zoo’....
Opgedreven door de prikkeling van het wachten, was
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Theobald de kamer uitgeloopen en stapte in 't portaal de leuning om, waar je overheen
tot beneden in het patio kon kijken, en al de kamers langs; hoorende dan het lollen
van Achméd den knecht, die rood van buis en fez, met 'n wijnrooie gordel, doolde
als een krates op zijn gele slippers over den vloer van nagemaakt marmer. Daarna
was hij teruggedrenteld in de kamer en naar het balkon gegaan.
En van zijn plotselinge hoog daar staan, keek hij in 't lucht- en waterruime van
Gibraltar's straat. Zwaluwen flikkerden blauw schichtende voorbij en 't
observatoriumtorentje om, nog lager dan zijn oogen. De zee was blik en stil en
eindeloos verglijdend in den nevel om Europa's kust; en nietig, rookend nog uit
allebeî zijn pijpen, lag er een witte oorlogskruiser verloren op den boezem van de
baai. Maar Theobald bemerkte niet dadelijk het nieuw gekomen schip, suffend zag
hij naar de schuiving van de luchten, bedekkende het blauw en weinig goeds
voorspellend voor de reis.
‘Hoe dikwijls stond ik hier te droomen,’ doolde weêr zijn denken, terwijl de rappe
vogels klief-duikelden onder hem en scheerden langs de mergelrots, waar de oude
stadsmuur verbrokkelde tot puin, bepruikt met groen en sterren van chrysanten, ‘en
't zal wel door ons dolle ondernemen zijn, dat 'k meer dan ooit moet denken aan dat
“Gekken”. Hij woonde hier nog hooger; 't hotelletje is er nog, boven mijn hoofd:
“Central,” de groote letters zijn verbleekt nog van af het strand te lezen....
‘Vreemd toch, nergens beeldde hij zoo'n zwarte waterdrager in zijn boek... het
onbewuste dat de lafenis aan draagt... wie dronk toen water....
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‘Het was een mooie tijd, juist toen hij hier was; hoe bloeiend nieuw leek Holland
ons, hoe popelden wij naar elk te wachten nummer van de “N.G.”..... Toen hij zijn
reis beschrijven ging, was het reeds aan 't verworden.... “Gekken” moet voltooid zijn
in 't sentiment van een wanhopige verwording....
‘Zoo is het leven toch... van uit zijn raadselige diepte stuurt het wel een antwoord;
maar de aandacht is vaak elders, dan wordt het niet gezien, nog niet....
‘Welk een zucht. Daar komt de blindeman aan 't muurtje hurken. Hij legt zijn stok
precies als alle dagen, hij schoffelt met zijn handen en reinigt zoo zijn plekje en
maakt zijn vloertje vlak gelijk een hond zijn nest. Hoor hem zuchten, diep uit de put
van zijn nacht, uit de jammer zijner dagen tragende omgang... zijner dagen tragende
omgang.’
‘Allah sider bi’ klaagde de zware mansstem; maar Theobald was dadelijk de kamer
ingestapt, sluitend de glazendeur en muizende teruggekomen in het portaal en onder
het lantarenlicht dat fel zijn pet bescheen. ‘Komt er dan geen mensch’ grommelde
hij ten leste uit zijn gelaten loopen, ‘het is verschrikkelijk vermoeiende dat wachten,
ik kan nu niet naar binnen gaan, ik kan dat roepen van den blinde niet verdragen.’
En stilletjes in de leêge hotelstilte was hij, stuk voor stuk, de prenten gaan bekijken,
opgehangen tegen de penanten: Adelaïde Patti voorstellend en Schiller met zijn
tengere neus en Byron met zijn losse halsboord en bij het konterfeitsel van Elizabeth
Sterving, mompelde hij: ‘fijn, van die heb 'k nooit gehoord.’ Toen voor een groote
plaat bleef hij aandachtig staan, het onderschrift beturend:
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‘Robert Burns, turning up a mouse in her nest with the plough. Nov. 1785.’
Het was een schrale litho, achter het glas verweerd, bekleurd door koffie-bruine
plekken, stippen, kringen. De dichter is er in 't kostuum zijns tijds, hoog vest en korte
broek en peinzend en de hand nog aan den stuurstok houdend. Twee vette paarden,
schimmels, druilen, staan dwarsig voor den ploeg, die in de vore steekt en achterin
geteekend is een hofsteè, idyllisch met zijn ramen en zijn deur. Het versje dat de
Schotsche dichter staat te denken, geprint is in de marge en was bijna onleesbaar
door de vocht geworden:
Wee, sle ekit, cowrin, tim'rous beastie1)
O, what a panic's in thy breastie.
................
................
I guess an' fear.
Still thou art blest, compar'd wi me
The present only toucheth thee
But, och, Rbakward cast my e'e
On prospects drear!
An forward, tho' I canna see
I guess an' fear.

1)

Ach... bang en siddrend beestje,
O wat 'n verbijstering in je borstje,
..............
Ik gis en vrees.
Toch zijt gij gezegend bij mij vergeleken,
Het tegenwoordige alleen beroert u.
Maar, ach, terugkijkend stuit mijn oog
Op nare gezichten!
En vooruit, al kan ik niet zien
Ik gis en vrees.
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‘Het schijnt wel dat ik dezen morgen in mijn nieuwe waardigheid allerlei ontdekkingen
moet doen,’ meesmuilde Theobald, ‘dat muisje komt daar aardigjes de draak met
mijne muizenissen steken. Ra, ra, waar is de muis.... Aha, daar krijgen wij weêr eens
een kleine repetitie van de tragi-komedie der Mogendheden; het is hier alevel wat
raars.’
Davering als van donder had ondergrondschig gerommeld, Theobald dus eensklaps
afgeleid geworden, haastte zich naar het balkon. Daar in de wijdte, wolkte weêr een
poef van rook, ter flank uit van het fijne, witte schip; dan na een stramme stilte op
het water, dreunde de knal pas aan. Strandwaarts hurrieden de lieden door de walstraat
en opgerezen in zijn bleeke dsjelaab stond de bedelaar, met eene hand zich houdend
bij den schilferigen muur, het dood gezicht naar bovene gekeerd, genottelijk te hooren
naar het knallen. Theobald al kijkende naar Tanger's stapelig verschijnen, lette op
de batterij die de haven moet bestrijken; verwachtte den wedergroet, het prettige
werken der Moorsche kanonniers; hij zag ze reeds op het ruime en witte plat, met
lange ouwerwetsche wisschers aan het zwaaien.
Weêr bomde een saluut als een gekeilde bal; hij tuurde scherp de zee in, naar 't
vlaggetje, om te weten van wat natie het kon zijn. En onderscheidend niets, herinnerde
hij zich het pralen van de blanke oorlogsschepen, toen Abdul Aziz, de jonge Sultan,
zijnde in Rabat, de geloofsbrieven had ontvangen van alle de gezanten: de Engelsche
‘Terrible’; de ‘Panther’ van de Duitschers; ‘Vulcaan’ van de Oostenrijkers; een
Italiaan, een Spanjaard, niet de zwakste. En hoe toen Frankrijk slechts een kleine
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kruiser had gestuurd en hoe die als beschaamd weêr henen was gestoomd; hoe met
éen dag verloop, geseind van uit Toulon, daar de alle natiën overbluffende ‘Invincible’
zijn kruit was komen lossen.
Het laatste salueeren stommelde boven het zeevlak, dan kraakte met een lichtelooze
straal, het eerste Moorsche schot den bronzen vuurmond uit, splijt-donderend,
verkwistelijk in rook. Dol op het leven van het buskruit sprongen de soldaatjes,
vrouwachtig in hun slobberige broeken, achter de oude kartouwen, stompten de
kardoezen in het gat en dan de lont, de klap. Alle schoten lukten meesterlijk en
Theobald alle de stukken kende, die welke het diepste galmde, het muzikaalste knalde:
hij wachtte, wetende het was bij nummer tien.
Maar eensklaps, door de tocht getrokken, woei de glazen kamerdeur geheel naar
binnen. ‘Daar zijn ze om de “luggage!” jubelde Emilia's stem. En in een haasting
van lachen en van woorden begon ze te vertellen: er lag een Portugeesche kruiser in
de baai; ze had het net getroffen: de stoet van de afgehaalde consul op het kleine
Zocco zien voorbijgaan en Evangeline daar maar laten zitten op de stoep van het
Café, trappelend met haar voet, woedend op de langzame Hasj en ieder oogenblik
een jongen sturende om Boesjman. Terwijl nu juist het mooie schot de ruiten dreunen
deed en rollende en ringelend om zichzelf een kolossale O van rook was uitgeblazen
door de lange moorsche pijp en stevende statiglijk onder de wolken als naar Europa
over.
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II.
Eenschallend oranje lichtschoof onder een wolkrand door en gloeiend rees de
oostelijke wand van het groote Zocco, met 't rottig kanteelgemuurte en het booggat
der poort naar vleesch- en naar groentemarkt, toen omstreeks half vijf, 't gezelschap
door het gekrioel der volte reed, op weg naar Fez. De marktdag spoedde ten einde.
Rondom den sprookverteller schaarde zich het volk in paarschige, broeiige schaduw,
gehurkt op de afgesletene amphitheaterringen in den grond, of rijzend met de
opgezette kappen in het felle zonnen. Theobald had zoodra hij in den zadel zich
gezeten had gezien, voór Hotel Bristol, waar de stoet opgesteld was en uitgeleid
geworden met vele goede wenschen en wat ‘drinks,’ het dadelijk genoegen
ondervonden van het rijden en evenals naar Tetuaan volgde hij Emilia's muildier.
Hij reed de achterhoede. ‘Bàlac, andak!’1) klonken de waarschuwingen om uit den
weg te gaan, hij overzag de volte, hij zag de lichte lieden langs zijn stijgbeugels
loopen, de leepe joden bij hun ezels staan, de vrouwen kijken uit hun smerige lappen,
velen met het dor gezicht ontbloot. De nar der markt, zijn broodmandje op den rug,
een Soedaneesche neger die met Barnum heel de wereld had bereisd en wiens portret
als briefkaart te koop, zijn plat-gegleufde neus bizonder toonde, herkende hem,
sprong uit de zonnige modder op zijn spillebeenen, begon zeer snel zijn kunstje te
laten zien. Nijpend zijn scheeve blik, als in verrukking voor iets in zijn afgeboend
lijkende hand,

1) ‘op zij, pas op!’
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liet hij de schouders onder zijn lappen-deken dansen, flapte zijn breede, wittige tong,
in, uit, zooals er wel sigaren-pijpen zijn die dat vertoonen kunnen. Theobald had
steeds bizonder veel pleizier in hem gehad en ofschoon de aalmoes nu uitbleef,
schaterde de dwaas zijn ha-ha-ha naar den begunstiger, dat al het koopren moois
vooraan zijn roode puntmuts: de muntjes, de horlogesleuteltjes, de hulzen van
patronen, rinkinkten tot elkander. Als uit de boezem van de markt tjingden de snaartjes
van den sprookspreker, dan galmde zijn verhaal; zij reden door de schaduw van de
nieuwe ‘Church,’ bij het oude kerkhof, in moorsche trant gebouwd; toen hield het
stoetje stil.
‘Waarom nu weêr,’ haastte zich Emilia te zeggen.
‘Geduld, geduld, wij gaan toch,’ kalmeerde Theobald, beproevende zijn beest wat
aan te drijven. ‘Wat wordt de markt weêr tragisch,’ vervolgde .hij, ‘'t was gisteravond
of de zon scheen door gebrande glazen... de wegen zullen door de fango1) zwaar
begaanbaar zijn... we gaan hetzelfde weggetje, waarin de stoet verdwijnt, in ‘Gekken’.
‘Hoe is je ezeltje?’
‘Oud als Marokko.’
‘Je compagnon heeft niet de slechtste uitgezocht, natuurlijk niet,’ lachte Emilia
onder het hoedje, dat als een omgekeerd bloemmandje onder haar kin was vastgestrikt.
‘Hij is toch mooi wit, ze heeft zoo'n aardig kuifje en zulke goeie oogen. - U zit maar
martiaal daar met uw stokje bij u... hoe is de zadel? ik zit heerlijk, zoo'n pak zit
heerlijk; kun je mijn regenjas wat naar mijn voeten doen... zóo... heerlijk... balac.’

1) modder.
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De drijvers rukten aan de muilkoppen en ze reden de hoefsmeden langs, den korten
en hoogsten kant naar de andren weg, die van de Poort der Kameelen door het Zocco
baant. Daar ging het hoek-om weêr en daar zong Mrs. Dartle luidkeels een
koloratuurtje voor het gapend volk en daarmee was de markt ook uit hun oogen weg.
Zij reden door een nieuwerwetsch straatje en over de verzakte brug van een ravijn,
ziend daar voor het laatst het welbekende blauwen van de heuvels rond de baai.
Dadelijk bij het plotselinge dempen der hoevenklop in het mulle, plaatste Theobald
zijn voeten steviger in den beugelbak, met paarsche lissen gehecht aan den purperen
zelfkant van den moorschen zadel, die schoon voor korte beenen wat te breed,
nochtans zeer stevig zit, hebbende een sofapunt van voren, van achteren nog een
hoogeren. Dolijverig riepen nu de drijvers: arra! arra!’ Roosevelt in khaki en op een
rood zaâl ook, hield de leiding; dan volgde Hasj in 't blauw, laag op een ezeltje;
vervolgens Mrs. Dartle boven haar orientalische dekens, meer in dan op het pak, dat
weêrszijds haar zwart fluweelen lijf uitpuilde. En het vlammige licht in de
bamboespluimen langs den-bekenden-weg-nog was al lang gebluscht, de lucht weêr
dicht en dompig, toen Roosevelt zijn muildier inhield voor ‘villa Valentine’, het verst
van Tanger afgelegene Pension.
‘Alweêr,’ mokte Emilia.
Roosevelt zwaaide zijn been over den punt van het zaâl en klom de trap op naar
het tuinterras der villa. Tangersche jongens lummelden bij het hek en krieuwden om
het houden van de beesten. Een lange slungel voettrappelde alsof hij gekitteld werd,
ontblootte het klavier van al zijn tanden.

Jac. van Looy, Reizen

20
‘'k Zou wel eens een zwaarmoedige neger willen zien,’ dacht Theobald.
Twee bedaagde dames, keerende van hun middagritje, geleid door Bristol's gids,
reden langs hen heen, ruiselend van lintjes en van strikjes; ze nikten stijf en de oudste
keerde zich tot Mrs. Dartle, wenschend een goede reis. Theobald zag het mondje der
zangeres, dat ze zoo drollig scheef kon trekken, verdeftigen, terwijl zij zich opstijfde
in den zadel. Ze sprak het Engelsen met meer open lippen, toonend een goud
kunsttandje in de bovenrij, daar waar het glimlachen begint.
‘Zoo toegetakeld zien wij er toch niet uit,’ pruilde Emilia, terwijl zij de dames
nakeek. Maar Theobald kreeg last met zijn muil. En als door een stomp in zijn rug
in beweging gezet, tuimelde de slungel toen aan, greep allebeî de beesten bij den
teugel.
‘Waarop wachten we eigenlijk?’ riep Emilia ongeduldig.
‘Wij wachten Boesjman’, antwoordde, zich omdraaiend, Mrs. Dartle, ‘hij zal ons
uitgeleide doen.’
‘Toch een soldaat dus... zijn wij daarom zoo laat... hij kon niet vroeger vrijaf
krijgen’, wist Emilia... ‘van nacht slapen we in de tent’, veranderde ze haar stem,
‘onze vier tenten staan misschien nu al aan de ‘Red Hill’... aan de Roode Heuvel,
hè, wat dunkt u?... het is maar een kort eind, zegt Hasj, maar morgen, vriendje, moet
je tien uur rijden; door elkander zullen we alle dagen een marsch te maken hebben
van acht à tien uur... Lang? Naar Tetuaan werd het wel twaalf uur en 'k was nog
heelemaal frisch... ik geloof dat ik nog liever op een pak zit dan in een boxsaddle...
jij was wat stijf toen, maar nu je rijden kunt... dat zeuren dat we doen,
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vindt je ook niet, Theo! Hoe aardig zou het wezen als je bewonderde schrijver ons
hier kon zien; zonder hem toch stonden wij hier niet.’
‘Dat 's waar!’ beaamde Theobald.
‘Wij zullen hem een briefkaart sturen van uit Fez, dat zal hem deugd doen, als de
Vlamingen zeggen. Je kunt hem dan meteen vertellen dat jij ook, misschien, een
boek van onze reis zult schrijven’....
Boven op hun beesten aan het keuvelen geraakt over de kunst en kunstenaars van
Holland, werd Theobald als altijd wat loslippiger en schoon Emilia dit natuurlijk
alles dikwijls had gehoord, luisterde ze nogal geduldig, tot ze eindelijk hem schuinweg
uit haar hoedje aankeek en vroeg:
‘En Theobald, hoe staat het met Theobald, dat wou ik wel eens weten?’
‘Theobald is en wenscht te zijn àl wat gij van hem maakt.’
‘Vreeslijk aardig... Pas op toch,’ waarschuwde ze, werend zijn hand... ‘we staan
aan de intreê....
‘Van de Droom, mevrouw.’
Nu was ook Mrs. Dartle van haar muil gedaald en kwam bij haar vriendin een
praatje zoeken... ‘jullie kijken zoo vroolijk,’ lachte ze mee. Hartelijk stond ze bij de
beesten, een figuur voor een Brunhilde, tot aan de voeten in een regenmantel, die
sluik van haar zware boezem af viel en langs de holten van haar sterk geregen middel.
O, ze zouden het goed hebben bij haar, ze had een prachtige ‘steak’ voor het ‘supper’
bezet en versch wit brood wel voor de eerste twee dagen, babbelde ze maar door. En
toen kwam Roosevelt ook op het plat naar voren, en noodde met een
‘brandy-and-soda,’ doch
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Theobald riep dat hij maar zitten bleef, het opstijgen was zoo lastig. Tot eindelijk
Boesjman in het laantje werd gezien, wit-wapperig van mantel op zijn springpootige
schimmel.
‘Help de dikke dame,’ riep Evangeline koddig en ze liep oogenblikkelijk hard naar
haar muil.
Maar de ezeljongens bleven nog strubbelen; ‘no black floes, white floes,’ gichelden
ze: ‘we willen geen zwart geld, we willen wit geld hebben,’ kreten ze uit hun lollige
koppen. En dadelijk vielen ze onderling aan 't twisten en rolden op den grond, toen
Roosevelt die ook de kas beheeren zou, betaald had en Boesjman het al berecht.
‘All right,’ riep Hasj.
Het zand vermodderde bij de uitgang van het laantje, de grond werd rood als kurk,
en uitgestreken als huiden verscheen een school van hutdaken op een helling, rond
een enkel kalkwit huis. De avond druilde en blauwde; het landschap werd als kolossale
duinen, ruig soms van dwergpalm en irisloof, gelijk een dik soort helmgras. ‘Leeg
geplukt,’ riep Emilia spijtig. ‘Weet je nog Theo, dat meisje voor 't café met die
paarsche schoof bloemen in haar arm?’ ‘Ja,’ riep Theobald terug, geheel en al oog
voor den mooien soldaat. Strekkend de gele en beslikte stevels stijf in den beugelbak
van zilver-glinsterig staal, paradeerde Boesjman, rechts van Mrs. Dartle; zijn zadel
was gelegd op een zevental schabrakken, die alle van verscheiden kleur hun randen
lieten zien. Hij redeneerde Engelsch; onder zijn porcelein-gladde tulband krinkte
wat vet zwart haar, hij was dus niet geschoren.
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‘Wat hooren die gestalten bij het land,’ bewonderde Emilia nu ook.
Zij schikte nog behaaglijker haar voeten naar den muilhals en liet zich genietend
gaan. Maar na een uurtje al moest Boesjman afscheid nemen. Belovend nogmaals,
al wat ontbrak vannacht nog na te zenden, groette hij elk der Europeanen met een
flinke shake-hands, postuurde zich terzij. Pralend boven den gekromden paardhals,
militair, en vertoonende al zijne prachtige, in den avond blikkerende tanden, zag hij
hen trekken, om dan met een enkelen spoorknik zijn witte ros in kunstig-korte galop
weêr naar Tandzja te sturen. Evangeline joedelde een gammaatje hem na.
‘Mis je hem?’ vroeg Emilia wat later.
‘Wonderlijk weinig.’
‘Dus, al gemakkelijk los!’
‘No, Madam, rotsvast in den zadel,’ schertste Theobald.... Wat gaf hij nog om 't
moordverhaal van Signor Sonnorelli... het leek al zoo lang geleê; en 't was nu toch
wel zoo dat 't al van zelf maar gaan moest. Rijden was heerlijk, je werdt een sterker
man daar bovenop zoo'n beest.... Weêr was de orde van het rijden anders. Gemoedelijk
reed er Hasj al Arabe vlak voor den kop van zijn muil, zijn bloote, geel geschoeide
beenen hingen terzij van zijn trippende langoor en uit het karbies van de zadelmand
stak zijn lantaarntje.... Het weeke heuvelland welde om hen heen alsof het hen ontving,
er zwermde een geur van specerij en kruiden, dan sloeg de heldere drie-slag van een
kwartel naar de wolkdekken op, brengende de heugenis aan half vergeten deuntje.
Traag, lichteloos klepte een ooievaar, rooie schonkige koeien
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graasden nog... ‘het zal wel gaan’... doorvredigde Theobald, terwijl hij naar twee
landliên keek, die onverwonderd uit de bruine dsjelaben schouwden.
Roosevelt had zijn muildier ingehouden, reed dan naast Theobald en bood een
sigaret. Hij sprak graag Fransch of Duitsch, vergromde het als zijn Engelsch en uit
zijn vierkant kinnebak-gezicht met opgestreken kneveltjes, gelijk de Duitsche Keizer,
keken zijn whiskey-groene oogen.
‘Hebt u een wapen?’ vroeg hij hoffelijk.
‘Er is geen gevaar.’
‘'k Geloof het ook niet,’ zei Roosevelt en rookte snel.
‘Ik heb er wel een,’ vervolgde hij, laksch uit den bolster op zijn heup een stevige
revolver trekkend, ‘maar ik heb geen patronen.’
‘Hij wil mij niet beleedigen,’ dacht Theobald en lachte wat naar Roosevelt die
lachte wat; ‘zoo zijn we nu, het is onnoozel, ik heb niets dan een mesje om mijn
potlood aan te punten.’
‘Wanneer wij worden aangevallen,’ gromde de Amerikaan, ‘zullen wij het allereerst
de vrouwen gaan beschermen.’
‘Certainly, wij zullen,’ zei Theobald barsch.
‘Ons canalje loopt dan natuurlijk weg....
‘'k Wil bruin als Boesjman weêr in Tanger komen, daar heb ik om gewed, I will!’
verzekerde Roosevelt, achteloos, vertrouwelijk, zooals hij eens in het café verteld
had, dat hij van Holland veel hield en trotsch was op zijn Hollandsche afkomst. Al
gauw verweifelde echter zijn kijken weêr, hij gaf zijn beest een striem met zijn
rottinkje, stuurde gemakkelijk voorbij Emilia, waar hij
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ridderlijk boog, en begon een lange brommerij met zijn nicht.
En vogeltjes tjuikten en tuuterden naar regen. Op 't hoogst der heuvelkammen
hingen buikzwaar de luchten, zoodat het blauwend berg-verschiet ook golving leek
van wolken.... ‘'t Is alles vreemd en alles zoo natuurlijk,’ soesde Theobald... daar
gaat ze nu achter die stevige zus aan en niemand die het gelooven zou, die weet hoe
slap zij zich gevoelde door al de spanning om Transvaal. Zij is nu in het geluk en
puurt, beseft niet wat voor wonderbaarlijks dat zij sticht, telkens en telkens, mij....
Gered door een vrouw... zoo feuilletonachtig mogelijk... naïveteit...
oorspronkelijkheid... vrouwen doen oorspronkelijk en denkers zijn naïeven;... het is
niet 't minst bevredigend bij het lezen van zoo menig denkwerk te gevoelen: comme
il est bon enfant.... Het schijnt dat Roosevelt ons den weg gaat verkennen; waarom
rijdt hij afzonderlijk den heuvel om? hoe zal dat gaan, de man heeft geen discours
en ik dan... arra, arra, wanneer ik te veel soes, valt ook mijn muil aan 't soezen.
‘Theo, Theo, das Maulthier sucht im Fango seinen Weg,’ klonk Emilia's stem.
Theobald gaf een vervaarlijken slag op zijn beest, dat dadelijk door de modder
hoog begon te draven; toen trok hij de toom sterk aan, zooals hij dat geleerd had,
rijdend naar Tetuaan en bracht zijn muil in aangenamer stap, juist bij Emilia. De
zwarte beenen van haar drijver waren leem-bleek geworden, korstig tot de holte van
de knie. ‘Ik zal mijn telganger bestudeeren gaan,’ dacht Theobald, ‘een muil is
subtiel.’
‘De nacht is komend, Sir!’ meldde Hasj's diepe keelstem.
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‘Het is als of hij verzen zegt,’ juichte Emilia, ‘het is verrukkelijk.’
‘Hoe vinden zij den weg hier door dit bleek gewarrel van niets dan ezelpaadjes?
Zoo ongeveer moet 't gaan ook in Transvaal,’ mijmerde Theobald, dadelijk weêr vol
aandacht voor zijn muil. Hij hoorde Hasj zijn ezeltje afzakken, het klutsen en het
prutsen en het plassen soms door lichtelooze kreek; de rollende ‘arra's!’ het
onverschillige kletsen van de stokken. 't Leek alles nieuw en nimmer nog gehoord;
de pooten groezelden door het ongewisse; hij ging daar hoog getild en zag het
schemerwit der drijvershemden flodderen als in dans. Evangeline vervaagde met het
gepak van haar muil, leek als een man te rijden in een wijde pofbroek. Toen kwam
Emilia's neger met het gloeiende lantarentje aandraven, reikend het den drijver van
de stille zangeres. Vereenzaamd meer en meer reed daar het stoetje met het lichtje
nu, verkleurend in de luister van het donker.
‘Dat is nog wat anders dan in zeker verhaaltje,’ monkelpraatte Emilia, ‘hoe voel
je?’
‘Gezond, een beetje koue voeten.’
‘Wie krijgt er nu gelijk?’
‘U hebt altijd gelijk.’
‘Wat een geluid toch, hoor es.’
‘Hasj l'Arabi!’ schreeuwde Evangeline.
‘Yes madam.’
‘Komt de rivier gauw?’
‘Ik denk, een uur.’
't Geluid van Hasj zoo passend bij zijn langzame gedragingen verwaaide, hij haalde
juist het gezelschap weêr in. Meer en meer verdichtte zich het duister, palmplag
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of struik was niet meer te onderscheiden, het grimmelde en spookte over de gronden,
als mannen loerende op hun hielen hurkten de boschjes zijlings van het spoor. Ver
en dichtebij kwaakten de modderstemmen van kikkers; schaduwig beeldde zich de
kop van Mrs. Dartle's muil voor het sfeertje der lantaren en een arm die trok.
‘Wat is dat?’
Theobald keek in den zadel om. Noordwaarts vlaagde een lichtstraal als uit de
bulten van het aardrijk brandend, om pijlend op te gaan voor den verzwarten hemel
en een tweede bundel laaide dan als maan op een tooneel.
‘Wat is dat?’ herhaalde Emilia.
‘Het zijn de blikken der Beschaving die ons zegenen, het zijn de lieve lonken van
het Gouden kalf; de handen of twee vingers liever van’....
‘Het zijn de zoeklichten van het Portugeesche schip,’ verwittigde Hasj gelaten en
ditmaal in het Spaansch.
Hasj deed wat zenuwachtig, bleef weêr achter. Boven de kraterlijnen van Tanger's
heuvels- en bermen-omgeving, zwenkte en molenwiekte het elektrisch vuur,
beschietende het zwerk, verzwond snel als een spiegelkaatsing. Zij draafden zacht
en spraken lange niet; de vrees voor regen leek de knechts te drijven; soms kwam
Emilia's neger in den wilde klappen, ook op Theobald's dier. Dus bleven zij geregeld
bij elkaâr, schommelend door het wangen-zwoelende duister, zoo het in droomen
gaat, vreemd en vast. Dit was wel het gaan naar het volkomen onbekende.... Toen
werd het anders; de Arabische keelklanken kijfden verward en Hasj liep schreeuwen
ergens als een blatend schaap dat dwaalde... ‘Absalom! Zaïlaschi!... Mo-ham-med...
Sidi... Sidi!’ slingerend
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zwirrelde het schijnsel van de kaars. Daar gilde moordfel Evangeline... stortte zij
haar muil af?... goddank, het was zoo niet.... ‘Hasj l'arabi!’ schreeuwde de
Amerikaansche ‘zijn we de weg kwijtgeraakt?’
‘Yes madam, wij... zijn... de weg... kwijtgeraakt!’ bauwde de gids.
‘Dat ziet er mooi uit,’ lachte wat Emilia.
‘Zagen wij maar wat.’
‘Hasj l'arabi! Hasj l'arabi, Hasj, Hasj, Hasj!’ en ‘Roosevelt wil je hier komen!’
riep de zangeres, ‘Mr. Roosevelt, 'k wil hebben dat je hier komt!’ Als na een
onweêrsslag lag rondom alles stil, het klamme kikkerkwaken was verstomd alsof het
was betrapt en duidelijk verstonden zij toen Roosevelt's bromstem, hij was dus niet
zoo ver. Achter hen schoot andermaal het schiplicht op, kruisend als armgezwaai en
fosforesceerde weg.
Een feller flakkering van wind beroerde hoofd en handen en woei door het nekhaar
van Theobald's muil, terwijl het driftige lichtje dwaalde, nu hier was en dan daar.
Schollen van heuvelige aarde bloosden en vervloeiden en plotselinge graan-hooge
bloeisels onttooverden aan den nacht. Almaar in het onverstaanbre kakelen van de
drijvers werd de weg gezocht. Verscholen wachtte het stoetje; nog zag Emilia
Theobald's witte pet en hij haar hoedje scheemren; de stijve ooren ritselen van zijn
witte muildier, wanneer een regentje neêrzwieblen kwam. De tijd leek weg.... Diep
uit den nacht der bergen zong het breed en innig alsof daar een geweldige moeder
haar kind te wiegen zat....
‘De rechte weg!’ riep Hasj.
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De man met de lantaren hernam den toom en 't stoetje keerend door het wademende
duister trok in het wegje dat Roosevelt alleenig had gereden.... ‘Mijn muil was wijzer
dan de drijvers,’ spotte hij. En 't ging weêr stadig. De wolken dromden zwaar,
dreigend, voelbaar zwaarder; een flossig, groenend schimmeren van maan had zwarte
aardebulten opgezet, diep in den nacht, het motterde al meer. ‘Slecht begin, goed
einde’ filosofeerde Roosevelt, terwijl hij de dsjelaab voor van zijn zadel opnam en
achterbleef om hem over 't hoofd te werken. ‘Zij zijn maar goed geëquipeerd,’
brommelde Theobald, ‘'t zijn excellente dingen die moorsche jassen.’...
‘Blijf maar goed zitten, Miel’ waarschuwde hij.
‘Het is een kneip-kuur,’ lachte het vrouwtje: ‘ik denk maar steeds zoo moeten wij
er komen en dat lantarentje is een heele rust.’
En 't ging als in het sprookje: toen kwamen ze aan een water; de hoeven glisten
en ratelden en langs de eindeloos lijkende opstand van een helling verklonken kelderig
de ‘si's’ en de ‘arra's.’ Waakhonden basten; hoog in het stikkedonker brandde een
vuurtje flauw.
‘Een dorp,’ had Hasj verklaard.
In 't wankele licht der wandelende vlam verschenen andermaal plakkaten oeverzand,
ten tweeden male klotsten zij door een bedding. Hasj ondervraagd, verzekerde dat
binnen een uurtje de rivier zou komen, waar hij doorwaadbaar was.... ‘Een lang
uurtje, vriend Hasj,’ mopperde Theobald. ‘Hoe was ook weêr de naam van die rivier,’
zocht hij in zijn gedachten... ik zal er morgen maar eens naar vragen.’
‘Zoo gaan ze in Transvaal ook door de donga's.’
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Nauwelijks had Emilia geroepen of 'n zwaai-wind gierde en bruischende wild, hoosde
een bui. Theobald's dier, dadelijk balsturig om de zwieping van het water in te gaan,
wendde, met alle kracht rukkend en meppend kon de ruiter 't hardnekkig-sterke dier
in het spoor slechts houden. ‘Blijf nu goed zitten,’ schreeuwde hij in den wind die
hem den adem afsneed, ‘kun je niet je paraplu opsteken!’
‘Got-got, ik kàn niet,’ antwoordde Emilia's stemmetje als versmoord.... ‘O, mijn
arme hoedje, gelukkig is 't goed stroo... wat een geschiedenis!’
De beesten hurrieden, gestriemd, geranseld verder; 't galopte en kletterde voorbij;
ze hoorden achter zich het rennen van het water verzwakken in den nacht, het bleef
gewoon hard regenen. 't Eentonige leven van den regen vervulde het heelal; het leekte
en fonkelde waar de schijn schoof over de lage ruigten, en groot sterde de lantaren
in een wijde neveling, waarvoor het stoetje zichtbaar trok met zijn gebukte menschen.
‘Dit hebben wij te weinig,’ dacht Theobald, verzorgend zijn knieën die hij koud
begon te voelen, ‘dit omgaan met de groote elementen... ik hoorde mij gaan
schreeuwen naar Emilia; ik merk ze heeft haar parapluutje opgekregen; welk een
nacht is dit; wat is een mensch een nietigheid en toch... hola, beste vriend daar onder
me, goed op de beenen blijven.’
Zij hadden halt gehouden op de kiezels van een kreek en twee der drijvers bukten
en schepten het water met de holle hand en dronken staande. Theobald had de teugels
laten glippen, omdat hij het rekken voelde van zijn muil en hief zich in den zadel bij
het geruischloos
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zuipen van de zachte snoet; het beest was warm. ‘Zoet, zoet water,’ zei de drager
der lantaren, Spaansch sprekende naar Theobald. Het was een mager man. Zaïlaschi,
fel van onderzijn bleeke hoofddoek ‘wie-zijt-gij?’ kijkend; zijn kleêren rookten, de
handgreep van een dolk flikkerde in de vouwen der dsjelaab. Hij zette de lantaren
op de hoogste kiezels en wiesch gelijk de anderen zich de modder van de kuiten;
Hasj en de Amerikanen reden intusschen voort.
En al naar mate de tocht begon te duren, verstomde het gezelschap meer en meer;
de drijvers talmden met den uitroep van hun kreten, zij sloegen niet, maar stompten
met de punten van hun stokken; lang was er niets dan het gemaal der pooten en 't
ziftend dreinen van den sombren regen, het leek een gaan van schimmen, waar af en
toe een zucht van Evangeline uit opleefde, of het knorren van Theobald's muil
gelijkend ook het steenen van een mensch. Hoe laat het was? Niemand wist of roerde
zich er voor; de regen hield de menschen stokstijf in de zadels. Stappen reeksten zich
aan stappen, een niet te volgen schakeling van stappen, noodlottig aan elkaâr. Tot
eindelijk de schorre schreeuw kwam dat de rivier er was en zij daar allen stonden
saâmgehuiverd; de logge beesten klappend met hun ooren en onverzettelijk met de
koppen van de windzij af. Blind lag de stroom; een heir van kikkers kwaakte in het
duister onder-in; dof, spikkelig verscheen het watervlak met koude, heimelijke
kabbeling, wanneer 't onrustig roode schijnsel het besloeg. Zoo wachtte daar het
groepje midden in het niets, gespannen en geduldig, terwijl gelijk een vogel of insect,
de vlam van de lantaren snuffelende
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dwaalde. Zaïlaschi tastende met hooge naakte beenen en telkens tot over 't witte
onderbroekje in den afgrond weggezonken, omringd van kringeling en schilfers licht
zocht er de ondiepte op. Het duurde; Hasj riep en in de verte ruziede Zaïlaschi's stem,
tot al maar grooter wordende hij aanrees en naar zijn muilkop greep, trekkend de
zangeres die dadelijk weêr druk aan het praten raakte, het eerst in den stroom....
‘Achter mekâar blijven!’ kommandeerde Hasj, ‘achter mekaâr blijven, Theo!’ riep
ook Emilia en Theobald zette achter hare, door den negerman geleide muil, zijn beest
met heele kleine slaagjes aan; behoedzaam plaatste het zijn pooten in 't onzekere.
Theobald liet de teugels los, vertrouwende op het beest meer dan op zich zelven; de
weg ging overschuins; de drang van het water gaf het gevoel hem als of hij voer; in
waadkringen en geruchten en water overal, glimmerde het lange troepje, waggelend,
onvast.
‘'t Was griezelig,’ lachte Emilia aan de overkant.
't Gelukkig oversteken had wel de stemming voor een oogenblik verhoogd, maar
het landziekig regenen beving al gauw weêr ieder. ‘Een slecht begin, goed einde,’
troostte Roosevelt, ontstak maar weêr een nieuwe sigaret, de lucifer beschuttend in
zijn handen-samen; maar Theobald vond het smaakte in het donker niet. Hoe lang
hadden ze al gereden en kwam dat kamp dan niet voor morgen-ochtend. Ze reden,
dat was alles, en hier maar redeloos, het scheen te moeten zoo....
‘Look Sir!’
‘Theo, daar is het kamp.’
‘Daar is het kamp, courage,’ riep Roosevelt. ‘Ze zien ons.’
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Midden in de wolken zwaaide een fakkelschijn en vuurde in het leêge en stond er
stil als bakenend voor zeelui. ‘Nu zijn wij er toch gauw,’ meende Emilia's matte
stem, ‘maar 't duurt toch altijd langer dan je denkt.’ Toen leek het licht te loopen,
sneller, sneller kwam het, als een steen die rolt.... En eerder nog dan ieder had gedacht,
verrezen daar de bleeke kegels van de tenten, heerlijk warm en groetten drie blijde,
bivakgloedende mooren-tronies, verwelkomend: ‘Dsjelaam.’
De knechten draafden met de bedden en het pak-goed. Emilia onder haar
parapluutje stond vraag-lachende op het fonkelende grondje voor de tent; natte
sliertjes kringelden om haar wangen; haar oogen keken wijd en leken donker.
Theobald of zag hij haar voor het eerst, keek ernstig haar aan.
‘Laten we wat loopen,’ zei hij.
Het ruiselde heel zacht; de groote nacht verhulde het onbekende. Zij hoorden het
grazend tanden-rukken van de beesten.... Daar was dus het nieuwe thuis, roezig,
rooverachtig, die tenten met de touwsprieten vaststaande en daar was Hasj, gehurkt
al in de grootste tent en hief zijn bokkebaardje naar Evangeline op, naar Evangeline
die met haar cloak wijd los, hem toesprak, waarop zijn stem beleefd herhaalde: ‘Yes,
madam.’ Toen drentelde Roosevelt met een veldflesch aan en ieder moest een
heilzaam dropje drinken, proevend bleef hij op en neêr gaan met hen beiden,
mompelpratend alsof het niet de moeite waard was wat hij zei: hoe noodig het toch
was om snel te reizen, niet te laat te beginnen en dat hij ook de kerels niet vertrouwde.
‘Canalje, lui canalje, vooral die eene kerel, Zaïlaschi
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deugt niet,’ oordeelde hij, terwijl zij huiverend de tent naar binnen gingen.
De tafel was gedekt, het water kookte, de biefstuk siste op de rooster, de tent was
smoek, verlicht door drie lantarens.
‘Oah! 't is een schande!’ riep huilerig de stem van Mrs. Dartle die vervaard aan
kwam loopen van buiten.
‘Wat is er?’ schrok Emilia.
‘Het is de schuld van Boesjman, wat er is? het is de schuld van Boesjman; er is
een tent te weinig.’ Roosevelt zat onder het tentdoek en keek zeer scherp rechtuit,
terwijl zijn nicht als radeloos heen en weêr liep.
‘De tent moét komen, we hebben vier tenten betaald,’ toornde haar stem, ‘Boesjman
moet zorgen, de jongen neemt de boodschap mee, gaat dadelijk terug naar Tanger.
‘Ik kan toch niet buiten blijven, er is geen andre keus.’
Ze stond lang stil, een weinig uit de tent, de oogen neê en met den vinger voor de
lippen leek ze na te denken.
‘Ik zal alleen maar mijn corset uitdoen,’ zei ze eindelijk zacht als naar Emilia
enkel.
‘Als je toch gehoord had hoe ze praatte over tante Franciska, die intonatie,’ sprak
Emilia beduusd, toen zij waren in hun tent.
‘Het is een lastig geval,’ vond Theobald, ‘weet je wat, wij moesten ze maar
trouwen, à la guerre comme à la guerre; wij zijn in de woestijn, melieve, de liefde
is almachtig, kent geen grenzen. Bene’.... riep hij alsof hij het roepen wou door een
kier der tent. ‘Benedic’....
‘Wil je wel je mond eens houden,’ lachte Emilia zijn mond met haar hand
versluitend, ‘akelige realist.’
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III.
‘Een muil,’ oreerde Theobald, staande voor het spiegeltje dat aan een spijkertje in
de roode tentpaal hing, terwijl hij met een zakschaartje aan zijn baard wat
fatsoeneerde, ‘is, welbeschouwd, een buitengewoon dier; superieur aan een paard;
waar een paard niet komen kan, loopt een muil als op een effen vloerje; zij is superbe,
ontvangt de slagen als een wijze 't lot; negeert gewoon wat niet haarzelf aangaat en
daarin heeft ze overeenkomst met de katten. Een hond hecht zich aan ander leven
dan het zijne, een kat niet; een paard eveneens, een muil niet. Daarbij kan zij door
eenige aangeboren uiterlijkheden komisch worden gezien, en tragisch worden gevoeld,
daar toch haar leven eindigt met haar zelve. Ze is onverdeeld; een buitengewoon
cultuur-schepsel, sterk, taai, geduldig; voorzichtig, wijs, klassiek, eeuwig; inderdaad
haalt een muil de honderd’....
‘Ik had gehoopt,’ antwoordde Emilia, zittend in den grijzen dag die door de
omgevouwen tent-opening naar binnen scheen, de voetjes op het vloerkleed en met
haar mond wat open, of zat ze achter het theeblaadje in Hilversum ‘ik had gehoopt
dat hij nu eens wat goed voor haar zou zijn, ik zag ze had gehuild.’
Theobald in zijn morgen-spraakzaamheid gestremd, had opgezien; de regen was
weêr aan het razen op de tent; het staande wandje zwabberde; hij knipte het schaartje
dicht, hij haalde zijn horloge uit en meende dat het tijd werd voor ontbijten. Ze hadden
ten minste een dak, het lekte nergens, al was de punt van zijn hoofdkussen nat
bevonden; dáar was dan ook de windzij. En waarlijk de
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tent was goed, van dubbel doek en kostelijk warm gebleken, zoo frisch ook door de
ventilatie-raampjes, aan de buitenkant met huifjes als dak-kapelletjes, zoodat het niet
inregenen kón. Vooral van morgen toen Roosevelt om vijf uur hen zelf was komen
wekken, zag je eerst recht hoe tooverachtig dat het worden zou; toen scheen de zon
zoo vroolijk onder de tentzoom door, tot op je bloote voeten en aardige wilde
bloempjes er stilletjes blauw bloeiden, waar het karpet niet reikte. Hoe keurig waren
de veldbedjes niet, die bovendien als sofa konden dienen overdag; geen dienstmeisje
maakte beter het bed; hoe pietjepas, daar tegen de paal, die als een hengelstok door
midden kon, stond er het tafeltje met het blakertje en waar je op kon schrijven als
het moest. Twee stoelen bezaten ze en 't waschtoestelletje daar buiten ‘voor de deur’,
was het niet leuk; had hij zelf gistren niet gemeend te zien dat er een badkuip was?
meer was niet noodig voor het leven ‘en plein air.’ ‘Juist iets voor Bohémiens als
schrijvers en dichters,’ meende Emilia en tastte eens in haar zijdene rijgtasch naar
een chocolaadje. ‘Een kopje thee zal smaken toch,’ volhardde Theobald, die toen
maar wat te krabbelen begon in zijn notitieboekje. Het praten van knechts buurde
door het zeilwand, ze sloegen de pinnen vaster; klòp, klòp, er was dus niets besloten
nog, het wilde weêr maakte besluiteloos. Een enkele maal kwam Roosevelt's stem
kommandeeren, overigens bleef de andere tent heimelijk en stil. Zoo was het wel
halfnegen toen zij gewaarschuwd werden voor 't ontbijt en naar de Roosevelts
overdraafden; hun tent zou de eerste worden opgebroken, aldus de afspraak luidde.
Roosevelt frisch geschoren, bukkend om zijn lengte
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onder het zeil, zat stug en mikte met zijn mes de kop af van zijn ei. Evangeline had
werkelijk dik-behuilde oogen en schonk de thee en reikte boter en geroosterd brood
en jam van reine-claudes zonder een woord te spreken. Al het gerei was van email
gemaakt, porceleinwit met een hard blauw randje en Theobald kriegelig door den
dwang der stilte, oordeelde oprecht, dat dit gemeen fabrieksgoed de smaak der thee
bedierf.
‘Yes, maar 't is voor 't breken,’ had Evangeline erkend, dankbaar dat ze wat te
spreken kreeg, goedig, afgewonden. ‘Zoo zullen onze zes er gauw geweest zijn,’ zei
ze gansch persoonloos over tafel.
‘Wat een schrok,’ had zich Emilia zachtjes in het Hollandsch uitgelaten, ziende
ook hoe Roosevelt het jampotje half leêgde op zijn bord.
‘U houdt van jam?’
‘Ieder moet maar nemen wat hij kan,’ had Roosevelt geantwoord op Theobald's
zeer beleefde vragen. Hasj stil en waardig reikte nog wat eieren, warm uit den ketel.
‘Jij houdt ook van jam,’ opperde Emilia.
‘Moet ik nu de andere helft van de pot opeten?’ mopperde Theobald, eveneens
in't Hollandsch.
‘Hij zegt dat ik vuil ben, hij zegt dat ik “slang” spreek, dan wordt mijn Iersch bloed
wakker, dan word ik duivelsch,’ klaagde de zangeres....
‘Zij moest haar hart eens luchten, ik beklaag haar diep,’ begon Emilia nauwelijks
buiten de tent.... ‘jullie mannen spreken elkander altijd voor.’
Theobald stak zijn arm onder door den hare: ‘Mevrouw,’ ving hij aan.
‘Ik haal er ook 't stadhuis niet bij,’ viel Emilia haastig in,
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‘het is toch náar, zij had er zich zooveel van voorgesteld.... hè, als jij zoo waart....
wij sluiten ons niet aan, wij zijn voor ons genot op reis, maar ik beklaag haar diep.’
‘Voor mij is dit geen opoffering,’ verzekerde Theobald, ‘want wat zij zeggen
versta ik toch maar nauwelijks, vooral heer neef eet niet alleen de jam, maar ook zijn
woorden op. Veel zegt hij niet. 't Is echter met de spraak als met zooveel andere
natuurgeluiden, men kan de kracht van het regenen aan 't enkele leven van wat dropjes
wel verstaan, sóms. Kom, de liefde heeft ook zijn buien, op regen volgt zonneschijn....
heb je wel je overschoenen aan?’
Op 't veldje drentelden onze reizigers, teruggekomen in de onbesproken morgen.
Het regende niet meer. Zware luchten zeilden boven het landschap dat wijd-uit lag
vol donkere plaggen dwergpalm en groote plekken bloeisel violieren-paarsch,
gelijkend vreemde hei. Bleeke stippen lichtten overal, heldere bloemen lieten
slaap-slap de blaadjes hangen; ver van hun oogen groende jonge gerst in akker-ruiten
en graasden wat kameeltjes hoog van pooten. En waar de heuvelzoom het laagste
aan de kim te schimmen rees, verwaasde een stroomplek, zij raadden: het kon wel
de rivier van gistrenavond wezen.
Emilia opgetogen, riep elk oogenblik, de grond was als een tuin. Groote margerieten
waarvan het goudgeel hart als uitgevloeid leek op de witte krans der blaadjes, kleurden
mooi samen met het blauwige bloeisel dat overal uitgesteeld, den woesten grond
betapijtte en dichtebij bezien aan brem-bloei denken deed. Al uitende o! en o! had
dan Emilia weêr een teêr papavertje gevonden of wel een sierlijk geel rozetje als
herfstpaardebloem. En
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reuzige distels stekelden daar hooger dan zijzelve, toen ze als verdrietig stond bij
een roze bloem, die dotachtig en droog uitzag, op hooge steel. Wat was 't toch jammer,
klaagde zij, zoo weinig nu van botanie te weten.
Theobald dwaliger, bekeek de ‘situatie.’ Nomadeachtig rezen de drie kegels van
de tenten en wat afzonderlijk het vierkante toiletje, eveneens van linnen. Het kamp
was opgeslagen bij een rijtje mergelgele woninkjes, vervallen leemen wanden onder
flardige daken en vlak er achter ging de steile, steenige helling op, gruis-rood,
somber-nat. Daar was de weg. Een vijftal kameeldieren, gedrochtelijkjong, met
huiden of ze ruiden, doolden, knorden af en toe. Het was groot stil, het dorp leek
uitgestorven; een vrouwtje dat een kruik vasthield, wachtte voor de tent, hij hoorde
het hooge keelgeluid dat hem zoo vaak op Tanger's markt bekoorde, wanneer de
stemmen van de meisjes uit hun doeken als vogeltjes babbelden naar elkaâr. Hij liep
wat dichterbij en zag de rij der muilen staan als kavallerie, de knechten rooken op
hun hurken in de tent en skeletachtige sloegkies1) met de hand verjagen.
Koel en klaar en als verwonderd kwam het naar hem toe; een ruim gevoel of alles
hem toebehoorde, deed een oogenblik hem in zichzelf staan lachen, hij rookte zijn
sigaret. Toen ging het weêr regenen en het werd zoo donker, dat hij haastig met
Emilia in de tent liep schuilen. De bui drukte op de Red-Hill, druischte aan en deed
een plotselingen val van beekjes brieschen naar omlaag; het dorp verschimde, had
schuimstuifsel om zijn huizen of stonden ze in een branding. Doch nauwelijks was
de

1) Moorsche honden.
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bui voorbij of Theobald liep buiten, zoekend zijn muildier op en krabde het tusschen
de oogen op de harde plaat van 't voorhoofd.
Droomerig, gelig en ruig van regen, met schaafplekken op zijn schenkels, gelukkig
nog niet rauw, wachtte het met de anderen als de hoogste en de lichtste. Roosevelt's
muil leek jonger en was een grijze schimmel. Elk had zijn zadel op, want de Moorsche
drijvers ontzadelen hun dieren slechts wanneer die moeten rollen. Er stonden zoo
zes muilen, allen met de voorbeenen vast gelust aan een strak langs den grond
gespannen touw en dan nog Hasj-al-Arabe's ezel en nog een dwergig ezeltje, groot
van kop, dat dwaas uitzag, omdat zijn neusgaten door kerving naar boven zich
verlengden. Theobald had dit wel meer gezien en dacht, ze deden deze kunstbewerking
om het gemakkelijker ademen bij het klimmen.
En toen de lucht verstrooide, er even zon door brak, beraadslaagden de reizigers
en als gevolg ervan riep Roosevelt naar Hasj, bezig met het overgieten van de thee
in flesschen, om bij de lunch te gebruiken. Spoedig lag de keukentent plat neêr en
ving het pakken aan. Zaïlaschi met zijn schichtig lijf en overspannen blik was weêr
de ziel van 't werk en ook de hardste werker; hij was de eigenaar der beide bruine
muilen waarop de dames reden. Behalve hij, waren er nog drie mannen in dsjelaben:
Mohammed Suani, een lummelige jongen, met vleezig, sloome beenen en met een
wol-streng om zijn schedel als een Berber; hij deed voor de eerste maal de reis en
mocht voor half loon mee en zou, naar op de markt hem door zijn makkers was
voorspeld, zoodra hij Fez met al zijn minaretten kreeg in 't oog, gaan
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balken als een ezel. Dan was er Mustapha, die ook een Hasj was, omdat hij ook als
pelgrim was geweest naar Mekka, een kleine man, met vrouwachtige kuiten,
eenigszins zelfvoldaan, bezitter van het ezeltje, met appelronde wangetjes en donkere
vogeloogen. Hij droeg een gelig mutsje met een zwarte ster als top. De derde was
een donkere vent, ook Mohammed geheeten, met sterke spierbeenen en armen, die
lijdend uitzag, als vijandig aan zichzelf, doch zeer aantrekkelijk werd wanneer hij
lachen ging. Hij had ook zulk een mutsje op als een halve kokosnoot, maar rood en
groen gestreept.
Genoegelijk om al het nieuw gebeuren bleven onze reizigers het pakken aan staan
kijken; het was gewichtig werk het al te schikken bovenop de dieren en eer het al
gesjord was bij elkaâr. Roosevelt, officierachtig, groot in zijn jas met breeden
lendentrekker en een knicker-bokker plooiende op zijn stevels, bromde en rookte,
wist dit, wist dat, beval dan hier, dan daar, en naar het Theobald toescheen, hield hij
het werk zeer tegen. ‘Daar gaat ons verhuisboeltje,’ lachte eindelijk Emilia, de
kamp-bouwers nakijkend. Toen werden de vier bedjes op de pakken van de
damesmuilen neêrgevleid en toegedekt met dekens en met regenzeil. Zaïlaschi zorgde
goed, hij werkte alles stevig om de buiken van zijn muilen vast. En toen het al was
klaar, was Roosevelt galant en maakte van zijn handen een stijgbeugel, heffende
Emilia tot ze ‘heerlijk’ zat. Theobald overtuigde zich nog eens dat alleslag
evenwichtig.
‘All right,’ riep Roosevelt.
Half-naakte kinderen, de hoofdjes waar een dot wild haar op pruikte, schuw
gedoken houdende op hun borstjes, keken 't karavaantje achterna; achter de hoogop
klauterende
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tent-knechts ving het stijgen aan. De wind was nog niet goed, beweerde Hasj, toen
't zware glanzen van een wolk toog over en keek diepzinnig naar de kartelende krans
van buien, gezonken op de kimmen van de bergen. Dalend reed een vale dorpeling
hen langs, zijn vrouw liep naast den ezel, krom onder een vracht van loofgroen:
alleen wanneer hij er zeker van is dat niemand hem kan zien, wist Theobald, laat een
Moor zijn vrouw wel eens zitten en loopt zelf. ‘Kijk een ooievaar,’ riep Mrs. Dartle
uit, ‘is it not nice? Zij werd weêr futtig, ooievaars omdat die in Amerika niet komen,
hadden haar eeuwige bewondering.
Ze reden achter elkaâr over de rosse klonters en langs de uitgespoelde geulen in
den grond als pottebakkersleem. ‘Een kopje,’ riep Emilia veelbeteekenend. Maar
Theobald genoot weêr van zijn beest. Van heel het rijden was voor hem het stijgen
het plezierigst. Dan was het porren met den stok niet noodig en leek zoo'n dier zoo
in zichzelf gespannen, dan was 't een lust dat zekere als weten van de pooten, zoekend
en mijdend, soms tusschen brokken rots die tot de pens opreikten en dan moest
worden opgelet de voeten of de knieën niet te schaven; want dat er iemand boven
op hem zit, dat schijnt een muildier niet te voelen. Hooger ging het, ha-ha! ha-ha!
en hellender klommen ze, al wijder trok de horizon zich om, het was alsof de bloemige
en bezonde aarde met al haar stolpen van heuvelen steeg met hem en daalde tegelijk.
Fluweelige schaduw gleed, plooiende over de dalen. ‘Kijk naar het dorp, hoe laag,’
zei Hasj en wees gelijk een gids die al 't merkwaardige aan zijn volk behoort te
toonen. ‘Hoe heet het dorp?’ ‘Akba-el-Hamra,’ neus-
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dreunde Hasj en grinnikte toen Theobald het trachtte na te spreken en keek met hem
op de open erfjes neêr. Hasj zat weêr deftig in zijn blauwe garen kleed, de witte
windsel strak rondom zijn fez en tanigen kop, die eenigszins op Socrates geleek; een
smalle knevel boogde om zijn mond, nog slimmer door het geitachtige baardje en
met zijn harige beenen bespeelde hij de flanken van zijn ezel, sporend het zoo tot
gaan. Hij zat daar tusschen korf en kist waarin de lunch verstak en bovenop een bonte
lap gelijk die in bazaars te koop zijn.
Na een half uur stijgens was de rots beklommen en ging het over een hoogvlak
bezaaid met bleeke steenen. Dadelijk trottelde Roosevelt vooruit; rechts verliep het
plat in ruwe kust-formaties; Hasj wees de zee, het brandend blauwe water van den
oceaan. Hasj wees alles: de spiegelplek van een zoetwatermeertje, een rif dat met
zijn knekels en zijn kooten lag verspreid, alsof ze uiteen gepikt waren, zei toen
plechtig: ‘een kameel.’ Lustig ging het verder; Theobald zag het schulprandje van
Emilia's hoedje voor den zonnigen hemel dansen, ontving bijwijlen een opgetogen
knikje; het ging bizonder goed, al toonde ook zijn muil een sluwe neiging tot stilstaan
en moest hijzelf hard werken met den teugel. ‘Arra... Si-i!’ herhaalde Hasj vol pret
en trappelde tot voorbeeld met zijn beenen: ‘een muil moet gedreven worden, Sir.’
Maar toen had Evangeline zich toegewend, vittend meteen dat zij te langzaam gingen.
Hasj redeneerde tegen en dat deed haar geducht de stem opzetten, zoodat 't ten laatste
leek of goot zij ‘de fiolen van haar toorn’ alle op Hasj's hoofd uit. Mohammed Suani,
Emilia's drijver, bleef onderwijl op zijn beslijkte kuiten even hurken, ontstak
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zijn pijpje dat hij loopend had gestopt en sjokte neus-rookend in een doove kiff-damp
naar zijn post terug. In drie, vier haaltjes was het speelgoedachtige pijpje leêg; hij
deelde toen de bamboesteel door midden en borg, schor-hitsend zijn beest, de stukken
en het roode leemen kopje in de kap van zijn dsjelaab. Hasj gaf het op, zeggende
verslagen: ‘het is een sterke man die wederstaat jouw tong.’
‘Arra!’ Theobald gevoelde medelij met Hasj, hij zat daar zoo benepen. ‘Hasj is
beleedigd,’ dacht hij, ‘is ook geen man van jachten....’ Ze waren de Red-Hill over
en daalden nu te midden van de struikelblokken en de vele steen-witte beenderen;
tot achter hen de rotsstand als een muring sloot. Vóor hen week een liefelijke wijdte,
een wazig, fijn-groen rozig bloemenland, met zwakke duidingen van spoor of weg,
kris-krasse paadjes als tusschen tuindersbedjes zijn. ‘Heerlijk!’ juichte Emilia. ‘Theo!
zie je wat een bloemen?’ ‘Ja,’ galmde Theobald, tobbend met zijn muil, ‘arra, mula,
wij hebben met het opvliegen van die steltlooper niets van doen en waarom nemen
wij dit paadje nu?... Kom, netjes over die kever heen, die zijn mestbal als een
kinderstuiter tusschen je pooten rolt’....
Ze reden langs een plas; Hasj gleed van zijn ezel, wipte er op, Hasj werd weêr
goed en wees een schildpad; ‘Miel, een schildpad!’ riep Theobald bewonderend om
't bizondere geval en om het hoornen beeldhouwwerk der schaal, die wegdook in de
witte wateranemoontjes als een kikker. Ze reden nu zeer rap, de drijvers liepen op
een drafje.... ‘Camino, mucho camino!’1) kwam

1) Een lange weg, nog een lange weg,
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het klagen van Zaïlaschi. Horizont-ver verwemelde weêr het ijle lila eener reeks van
heuvels en zijwaarts in de zonnige bloemigheid reed plechtig een figuurtje stijf in 't
wit en Hasj zei, 't was een priester.
Schaduwen vlotten en woelden over 't lenteland en donker was een karavaan van
muilen aangenaderd; ieder komend beest had twee van boven opene zwaar-volle
kisten naast zijn flanken hangen. ‘Allemaal eieren,’ zei Hasj, glorend bij de
voortbrengselen zijns lands en hij vertelde dat niet éen er brak zoo en dat zij alle naar
Europa moesten. Theobald genoegelijk hem ziende, nam nu de kans eens waar en
bood een sigaret.... De dankbetuiging van een Moor is als een wedergift; ze
aanvaarden zoo'n wit rolletje of was het van een onberekenbare waarde en nu zeiden
wel de Europeërs in Tanger dat 't al komedie is en dat zij allen onbetrouwbaar zijn,
‘le geste est beau.’ Hasj had heel gracelijk zijn ezel bijgebracht, was wel zoo
vriendelijk ook het vuur niet te versmaden; en achter zijn hoofd daar kleurde het land
gelijk een gobelin, kringelig befigureerd door vijfbladerige kelkjes, wijd-opene
malven. Hasj rookte; een dorpje lag verzegen in de eenzaamheid; kwartels sloegen
en 't klonk als glazene klokjes, de hooge ruimte was geheel doorzongen en Theobald
dreef als van zelf zijn muil, neêrkijkend op het blauw en goudelende wit waardoor
de hoeven traden....
Bij een vijverplas ijs-dicht door bloempjes had Hasj het bonte kleed wijd-uitgelegd
en in de smalle schaduw van een wrakke olijf hadden zij geluncht. Eieren, hard
gekookt, en koude kip, sardines en jam, boter en brood en kroezen gesuikerde thee,
er was een overvloed; Emilia meende
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er was heusch te veel, het was onnoodig kostbaar. Achter hen schuifelden zoetjes de
pluimen van graan, maar boven het tapijt werd rijkelijk getwist. Roosevelt, languit
op zijn zij gelegen, reikend en grissend, grommelde, bestookt door Evangeline die
volhield dat er bedrog in het spel was. Hasj nam den kortsten weg niet om meer geld
te maken. Haar energiek geluid bemeesterde elk en alles, terwijl zij als een moeder
zorgen bleef dat iedereen het goed had; zorgde ook voor Hasj, die in de kost was, de drijvers moesten zorgen voor hun eigen brood - en die toen met zijn rijkelijk deel,
‘geen vleesch’ bescheiden terzij ging zitten, den rug in het graan. Zij diende Roosevelt
met veel oplettendheid, trachtte ook Theobald te moeien in 't gesprek, begon daarom
Duitsch te spreken en werd nog lastiger verstaanbaar. Emilia deed verstrooid....
‘Bloemen zijn gemakkelijker dan menschen, ik heb zoo'n hekel aan dien
ruzie-toon,’ zei ze toen zij samen liepen om zich een weinig te vertreden, ‘wat kunnen
zij nu weten van den weg; niet gauw genoeg, de menschen loopen als beesten; zij is
geïrriteerd, zag je wel hoe zij zijn handen zocht... we treffen het niet erg... hoe veel
gezelliger zou het met menschen wezen, die voelden zoo als wij... 't Is ongeloofelijk,
zulk een bloemenweelde. Heb je wel goed gekeken? Blauw vooral, dat blauwe
paarsch’ zei ze en bukte en futselde toen een takje door Theobalds knoopsgat, ‘wij
zullen dat het bloemetje van Marokko doopen, het groeit als gras, het lijkt wel een
linaria, een groote, vindt je niet dat het een spoor heeft... van binnen is het wat rood.
“En dat bloeit maar,” stond ze te kijken... en dat bloeit maar zonder gedachten en
zonder kritiek, mijnheer.’
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‘En dat krijgt allemaal evenveel water,’ lachte Theobald, ‘en de sterkste bloeien het
rijkst.’
‘Dat hoort ook zoo.’
‘Menschen-samenleven is kunst, dit niet,’ zei Theobald wijsgeerig, ‘ik wou wel
dat ik veel beter met hen spreken kon,’ hervatte hij, ‘maar liever kende ik goed
Arabisch nu, het is aan Hasj te hooren welk een lijn nog daarin leeft.’
‘Hoe bevalt het je, zeg? Valt het nog al mee, het ezeltje?’
‘Hij houdt me juist tusschen opti- en pessimisme.’
‘Jonge-jonge.’
Gearmd drentelden ze bij het koren tot Roosevelt hen wenken kwam dat het tijd
was om op te stijgen. Maar nu was Theobald Roosevelt voor en hielp Emilia zelf bij
het plaatsnemen op haar rijdier... ‘Jealous,’ lachte ze naar de Amerikaan, al grijpend
zich aan 't zadelpak en stapte dan op Theobald's rug, die tot een bank zich gehurkt
had bij de voorpooten der muil. ‘Zet de voeten zoo dicht mogelijk bij de schouders,’
waarschuwde hij ‘en daar gaat mijn dame.’ ‘Meesterlijk, of ze vloog,’ getuigde Emilia
en Roosevelt erkende dat het werkelijke ‘bequem’ was.
En 't lage graan voorbij, reden ze op het bloemenpad langs akkers. Landlui
babbelden geruchtig bij een ploeg, die plomp gekuischt van boom-hout was en zonder
ijzeren kouter. Gevlochten horden waren voor de trekkoppen van het rood span ossen,
deden de zonnige lobbessen barbaarsch daar in de kluiten staan. Dan, na wat treuzelig
gebaren nog, ging de ploeger aan het werk, hij had een langen bamboe in zijn
linkerhand en bracht als met een streeling van het pluimpje aan den top der sliert,
zijn beesten langs de vore in beweging. En akker lag aan akker, donker en vruchtbaar
onder de dodderige dromming van de
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blanke wolken; verderop ploegden ze met vier, en wankel-stapte weêr een
wit-getulband moortje achter 't zwaartredende hoornvee. Theobald liet zich
schommelende gaan, gelukkig en gedachteloos in de aaiing van de zon, er was geen
jachten nu, zijn beest trantelde daarheen, achter de makkers mee en knorde kleintjes,
den buik pas volgevreten. Roosevelt had het zwarte kastje der codax op zijn rug;
Evangeline bobbelde goedmoedig: slaperig toog het stoetje door den lichten middag
en Theobald sloot genottelijk zijn oogen, voelend de stilte als van binnenin hem
warmen, de heden-volle stilte, grenzeloos. En keek hij daarna weêr, dan was het als
een blauwende opwondering van het al, en om het vreesloos-zijn zoo in het avontuur.
Hasj zat te knikkebollen, zijn tulband zakte scheefjes.
Doch na een uurtje was achter een hoogen zandwal de baan van een rivier
verschenen. Dat gaf opleving; daar moest het over. Kerels met droge takken en bossen
distels klauterden aan den duinigen overkant al op, en middenin de trage scholven,
bewogen vreezig-langzaam, houdende elkander bij de hand, een drietal vrouwtjes,
half weg in 't water, het kleed geschort, te hoog, tot over het zonnig blozend middel
bloot. ‘Hoor, ze zingen weêr,’ zei toen Emilia die vlak naast Theobald wachtte, terwijl
Zaïlaschi met zijn schrale beenen naar de vaste plekken in het water tastte; ‘net als
die jonge meisjes bij Tetuaan, weet je nog? Ze smeeken God om veiligen overtocht
en bannen de demonen van den stroom.’ ‘Ja’ lachte Theobald wat, al luisterend naar
het kinderlijke zoete zingen op het water, ‘toen zei de jood Mimoon: het was niet
waar, ze hadden het over trouwen; ik zal het Hasj eens vragen.’ ‘Hasj’ riep hij naar
den gids, ‘wat zingen
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ze?’ ‘Een liedje,’ sprak Hasj en keek strak naar den stroom... ‘Hasj is een vroom
man,’ zei Theobald, ‘en vreest het spotten van ons honden met de dingen des geloofs.’
Waar de oever was doortrapt met vele diepe sporen, stapten de dieren
schroom-plomp in het water en waadden achter elkander. Roosevelt reed voorop.
De vrouwtjes waren het water over; het streefde zwaar en raakte aan de zolen van
de schoenen, instinctmatig had toen Theobald zijn oogen dicht gedaan om 't wankele
gevoel. De muil hield grond en dook bedachtig dieper; het leek alsof die drabbige
goor-zonnige rivier hem mee wou sleuren, alsof hij op éen kolkende plek gebleven,
plotseling wegvlood in een wijden boog. Toch ging het recht, schuin-recht als gistren
avond; ‘het is het zien naar overal gelijk, dat de verbijstering brengt,’ dacht Theobald,
‘rechtuit zien is het beste; het is hetzelfde gevoel dat ik als jongen op een schommel
kreeg.’ Hasj's ezeltje zwom kittig, dapper óp de kop; Hasj had zijn sloffen in de mand
gedaan, en liet zijn beenen waden, leek blauw te zitten op het gele watervlak;
Evangeline klemde zich krampachtig met allebei haar handen; Emilia recht gezeten,
luchtig den teugel tilde.
Toen zij dan over waren bevond Evangeline zich heel ontdaan en schold, omdat
zij zulk een doodsangst had geleden: haar zaâl zat los. Zaïlaschi hielp haar af,
ontsnoerde en ontgespte en veranderde het pak, al kakelend naar Hasj. ‘Ik was niet
bang,’ vertelde Emilia, ‘maar 'k dacht toch wel als nu de muil het in zijn hoofd eens
kreeg te rollen.... dat doen ze;’ steelswijs zag ze weg naar Evangeline, die daar met
wijde stappen haar
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rokken langs de ruigten liep te schoppen en als een spinnig moeke uit den zakdoek
keek, geknoopt rondom haar hoed en wangen, om haar teint te sparen.
Zwaluwen streepten langs; het overland lag groen en jong en schuimig, en heuvels
glooiden dichtebij en slangelden hun ruggen voor de lichte lucht. Hasj wees den weg:
dáarover; in 't dwingerige toeteren van Evangeline's stem reisden ze verderop. Zij
bleef hardnekkig bij haar meening, zij had een voorgevoel, ze wist het zeker: Hasj
loog, ze namen den kortsten weg niet. Roosevelt die door zijn vele reizen, scherp
zag, vooral een goeden kijk bezat op 't nemen van een richting, gelijk zij trotsch op
hem, Emilia voor de afreis eens verteld had, sprak nu met Hasj en Evangeline drilde;
‘zeg hem’ schreeuwde ze en Roosevelt herhaalde hare woorden: ‘altijd de kortste
weg.’ Zoo stonden zij een poosje daar te krieuwen op de hoogte, terwijl een wereld
van heuvelen uitlag onder de zon, als in gestoltene golving, roode roerselen en valleiig
blauw, al overtogen met de vlotte schaduwen der wolken. Hasj hield zich kalm, trok
pijnlijk zijn eene wenkbrauw op, doch bleef zichzelf gelijk; ‘er waren drie wegen,’
zei hij en wees naar het panorama, ‘die is nat en die is óm en deze is de kortste en
de droogste.’ Maar Roosevelt wist beter en welke was de goede... ‘Neen,’ kwam
Zaïlaschi zeggen, ‘de weg die Hasj wijst, is het.’ ‘Ik wil het’, sprak Roosevelt, ‘jij
wilt je beesten sparen.’ Dit nu verstond Zaïlaschi niet, hij maakte een wanhopig
gebaar met zijn schouders en rukte nijdig aan den teugel, zwenkte de ratelhoevige
beesten tegen den heuvel op.
Het was wel vier uur, toen het stoetje tusschen de heggen van een dorp doortrok
als tusschen zware muren.
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Een enkel kalkwit huis rees boven de stekelige stronken der aloe's en der rommelige
cactus-knoesten met het gewriemel hunner ellipse, als wafels geruite bladen. En al
die stijve, starre blad-raketten waren in bloei; rond duizende schijven pronkte een
krans van gele botsels die als lampjes blonken, ‘'t lijkt wel een illuminatie, je kunt
het zoo mooi niet schikken,’ juichte Emilia, ‘zie eens,’ wezen hare oogen naar de
voeting van de haag, begraven in een terp van vlinderbloemig-bloeiende
slingerplanten, paarsig gelijk parma-violetten en die bestoken weêr met sterren van
chrysanten, wit en geel. Andermaal was het ruzieën begonnen, nu weigerde Evangeline
verder voort te rijden; ‘'t is gekkenwerk,’ kijfde ze, ‘William, 't is foolish, I say.’ En
in een jacht van afgebeten woorden, riep ze herhaaldelijk Boesjman tot getuige, ze
gingen verkeerd, het kamp moest er al zijn. Hasj, wiens ezel lekker liep te lippen
naar de distels, stond met een warrige wrevel in zijn donkerc oogen, betoogende:
‘drie wegen waren er en dit was niet de kortste, gelijk hij had gezegd.’ ‘Man,’ riep
zij, akteerende met haar gansche lijf, ‘je maakt me nerveus.’ ‘Burengerucht,’
meesmuilde Theobald ‘en dat aan de uitgang van zoo'n vriendelijk buurtje’; hij hield
zijn muil ferm staande, sinds eenige oogenblikken was zijn aandacht zeer gespannen,
beloerde hij een rossen vogel, havik of muizenvalk, die boven koren, stil als een
zweefvlieg op zijn vlerken hing, er inborend zijn blik....
Een sperwer was het niet, die kende Theobald wel: spoedig na hun huwelijk waren
zij naar Hilversum gaan wonen, daar hield hij duiven, witte pauwestaarten en kippen
ook, wyandottes vooral; even was een denkinkje
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verdwaald nu naar de leêge loop en de verkochte koppels....
Een dorpeling verdoken in zijn voddige dsjelaab en dragende een verbazende
bamboestengel over den schouder, kwam rustig uit de cactushaag getreden, visschen
gaande en Mohammed vraagde hem of hij ook wist waar 't kamp was opgezet. De
hengelaar keek naar het stoetje of keek hij naar 't watervlak, en toen de jongen van
zich afwees, bevestigde hij: het wàs de goede richting; Mohammed, haastende zijn
dikke beenen, liep in 't graan: ‘Het kamp moet staan bij Aïn-Haloefa;... is 't hier?’
vroeg ijs-kalm Roosevelt, ‘dan moet het worden afgebroken, wij gaan verder.’ Toen
rende, ook Zaïlaschi in het graan. Zij wachtten; ten leste waagde Emilia ook een
woordje meê te praten, maar Evangeline warm van het twisten, oordeelde gulweg:
‘ieder kan jou wijsmaken wat hij wil.’ ‘Dat hebben we ondervonden,’ pruilde Emilia,
‘brul dan maar, ik wasch mijn handen in onschuld.’
Eindelijk schreeuwde Zaïlaschi, aandravend uit het platgetreden geultje in het
koren, het kamp was nergens te zien, zij wisten niet waar het was; zijn oogen ijverden,
radeloos schermden zijn knuisten. ‘Het wordt een puzzle,’ grinnikte Roosevelt,
‘where is the camp?’
Zoeken was het verstandigst, het kon onmogelijk toch heel ver verwijderd zijn;
‘het komt wel weêr terecht,’ suste Theobald, terwijl de drijvers als bezetenen tierden
en ranselden op de ezels. Zij kwamen bij een scholing weêr van huisjes aan, vuil
bestulpt door strooachtige, met de hand te bereiken daken en in bezit genomen door
de ooievaars, twee broedsels op éen dak, op elke nok een nest. De snavels klepperden
met een klank van hout, zoodra er eentje aan kwam zeilen op zijn sterke pennen.
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‘Look!’ had Mrs. Dartle toch gezegd, om 't huiselijke der vogels.
Daar werden kindren aangesproken of zij ook iets gezien hadden dat op een kamp
geleek; hun wilde hoofdjes luisterden bij Roosevelt's vuurge zadel, toen Hasj hen
als een vader vroeg, en weggalopten zij naar 't veld, waar jonge kerels gingen trachten
om paarden op te vangen. Hoog-lawaaiend, liepen ze er met de leden los en naakt,
overgegeven in zonnigheid en vrijheid; een knaap, mooi als een brons, greep in de
ren de manen van een paard en slingerde zich op de schoft en zat en hief zijn arm,
kreet triomfantelijk. ‘Heerlijke vrijheid,’ riep Theobald bewonderend uit en Emilia
lachte: ‘dat moesten onze stijve boertjes hen eens nadoen.’ ‘En sommige kreuz-reiter’,
spotte hij; vooroverbuigend meteen, klopte hij op de broeiige muilnek en bromde:
‘wij zijn nogal tevreden, is 't niet, oude pegaas? voort maar weêr; wij weten ook den
weg weêr naar het schijnt, de baas ons wenkte.’
De zon zonk en met een diepe glanzing in hun tooi verinnigden zich de grondjes.
Het lange zitten in den zaâl begon zich te doen gelden. Roosevelt reed in het open
landgezicht gelijk een éclaireur. Toen, zoo onverwacht en juist als gisteravond,
verrezen in de verte de luchtig bleeke kegels van de tenten, gelijkvloers
uitgespannen....
Het was een mooie avond met huiswaarts tijgende ooievaars, een blonde goudene
avond. Het veld lag koel bezweemd door 't slaperige geuren van de vederige varens,
kláar tot een kim van onbewogen heuvels. Rooie kalfjes graasden, het leek een
Fransch landschap, bewonderde Theobald.
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En in de tent was 't goed. Evangeline zacht, toegefelijk voor Hasj, waardoor Emilia
meende dat zij spijt gevoelde, kookte en haar stem werd mollig, herhaalde vaak, dat
zij, en reeds als kind, zooveel van koken hield. 't Was stovig binnen; een
pukkelig-naakte kip hing onder de lantaren aan de paal gelijk een jacht-trofee, een
andre gluurde schilfer-oogig in de laagte, met omsnoerde pooten, bestemd voor
morgen. Theobald ontweek te kijken naar het dicht bij zijn voeten liggend beestje
dat ritselde onnoozel. Die mooren zijn hard, wist hij. Hasj midden in zijn boeltje, de
kisten planmatig in het rond geschaard, schilde aardappelen, zat op de plooien van
zijn broek, die hij opschortte als een rok, wanneer hij hurkte bij het in den grond
gegraven fornuisje. Het was een fijn dinner: soep; Roosevelt wierp de beentjes als
een jager voor de snuffelende honden en maakte zelf de sla, voortreffelijk. En daarop
dronken ze thee, rookten de heeren en kreeg weêr Roosevelt bij de oude gloed der
kaarsen dat jongensachtig leven in zijn groenige oogen en scheen te droomen naar
de open driehoek, waar peilloozer blauwde de kikker-doorkwaakte nacht. Buiten
keelklankten de drijvers, schuilend in de luwte van de keuken en door het tentgat
verscheen een dorpeling met 'n zwijg-gelaat en goot Hasj's waterkannen vol uit 'n
dik gespannen leêren zak en wachtte op zijn loon, eerbiedig staande in het duister
dan, de stoere enkels begloeid door het vuur van het fornuisje. Roosevelt omschemerd
door het vagebondisch zeil, bromde gemoedelijk, vertelde van het plan en hoe hij
dadelijk morgenavond in El-Ksar een nieuw stel drijvers wou huren; hij stuurde dit
gespuis terug naar Tanger; op eigen kosten? zeker. De jonge Mohammed
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was waardeloos, absolutely; Zaïlaschi lui bij 't pakken; Zaïlaschi dat wou zeggen
geboortig van Azaïla, en toen Hasj l'arabi even wegliep noemde hij hem dom, wat
voor een gids, een goede kok, meer niet. Dan zou het eerst vooruit gaan, praatte hij;
stellig, de Amerikaansche Consul uit Laraisj was tijdelijk in El-Ksar en zou hem wel
helpen aan betere kerels. Theobald bij dit afdoende spreken waar naast geen andre
meening mogelijk was zonder weêr twist te hebben, zweeg veel en luisterde of
luisterde niet. Herhaaldelijk hoorde hij den naam noemen van Strong, waarmeê de
Roosevelts, zijnde in Rabat, de kennismaking hadden begonnen en die hen had
genood en aangezet ook eens naar Fez te komen. Hij was in functie bij den Sultan
daar en kon hen allerlei belangrijks laten zien. Welk een kans. Emilia door Mrs.
Dartle huishoudelijk onderhouden, zei haar Hollandsche ondervindingen, met het
zwervige geluid dat Theobald wel kende; belangstellend plotseling toen de
Amerikaansche gewaagde van 't geschenk, de Moena; hoe door eenige vrouwen
eieren, de sla en uien waren aangeboden.
Toen werd het praten als het ware geuriger, gezamenlijk bespraken zij de primitieve
uiting van gastvrijheid die de Moena was en dat de Koran leerde als een groote plicht:
gastvrij te zijn. Roosevelt knikte en zei: hij had de Koran gelezen, de Koran was
mooi en praktisch. Hasj lachte daarop wijs en knikte ook en vertelde dat de beide
nachtwachts er reeds zaten; dat elk dorp aangewezen als ‘nzala’ door de Maghzen,1)
verantwoordelijk was voor de reizigers en al hun have. Of er dan nooit gestolen
werd? Nooit, wijl bij de minste klacht het gansche dorp gestraft werd. ‘Solidari-

1) De Regeering.
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teit der stam’, zei Roosevelt en hoofdknikte weêr. Zoo was de roezige tent daar
midden in de majesteitelijke stilte die je eigen woorden naar jezelf weêrluidde en
keuvelden ze als op het dek van een schip in zee, tot de eerste geeuwing, terwijl daar
Hasj vlak bij hun voeten werkte op het vertreden grondje, en de vaten wiesch....
Midden in den nacht was Theobald opgeschrikt door 't fluister-roepen van Emilia
en in het weeke schijnsel van 'n Verkades Waxinelichtje, net als thuis, zat zij verrezen
in haar witte nachtpon.... ‘Theo, er wordt geloopen om de tent,’ had zij herhaald,
toen hij ook overend gezeten, luisterde verward.
‘Kind,’ knorde hij, ‘het zijn de sloegkies.’
En slaapzat was hij weêr gevallen op zijn kussentje, voelende als in droom het
builtje er onder, vol moorsche zilvermuntjes, en tegen 't zeildoek kloppende gelijk
hij thuis een knagende muis verjoeg wel achter het behang, brommende: ‘vort, Kabyl!’
had hij zich gewenteld en gewenteld naar den slaap. -

IV.
‘Zeg, Theo, zeg, Aïn Haloefa wil zeggen zwijnenbron,’ praatte Emilia, ‘ik heb het
Hasj gevraagd.’
‘Schweine-brunnen, Schweine-wetter,’ bromde Roosevelt, vattende het Hollandsch
woord. ‘Natuurlijk,’ keek hij naar Theobald, die gedachtenloos ook een groote portie
jam schepte op zijn bord.
‘Water is: Ma,’ zei dan Emilia.
‘En brood is Goebs.’
‘En muildier: Bagla.’
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‘Razza: tulband.’
‘El aïnin: de oogen,’ wedijverde Roosevelt hoffelijk.
‘En Bir,’ zei Emilia, latende rollen de r ‘is put en Noeara is bloem, en 'k zal eens
kijken in mijn scoearra,’ lachte zij en zocht in hare rijgtasch naar het boekje, waarin
ze vele woorden opgeschreven had.
‘Barkelavik, balèk, balèk!’ deed Evangeline de Tangersche straatwoorden na.
Zij zat nog ongekleed; met achter zich het schemerbonte van allerlei overhoop
gehaalde lappen, ontbijtend in de oude jas van Roosevelt, vreemd, omdat haar
voorhoofd nu bloot was en forsch en haar gele haar vol speldjes. Het zeil blies
binnenwaarts; door 't tentgat heen te zien kruiden de buien, bleeke warrels en pluizen
hingen en zakten over de verre bergen. De wind was in den nacht gedraaid, zat vast
weêr in 't zuidwesten.
‘Als wij eens een dominootje legden,’ opperde Theobald eindelijk.
Emilia bemerkend hoe stil hij werd, zijn zwarte kijken, en gissende het kwam door
al dat zeuren over Hasj en zijn besturen, was uitgeloopen en zei dan overtuigend, het
kón worden gewaagd, het weêr was droog en de atmosfeer wel lekker. Dat gaf den
doorslag. Roosevelt besloot, gaf order op te breken. ‘Op straat gezet’ lachte Emilia,
toen er hun tent lag neêr. De knuisten vrij, gestoken door het tweede mouwgat, dat
bij de armknik is aangebracht en met roode en groene pluisjes omsierd wanneer de
dsjelaben nieuw zijn, werkten de knechten als acrobaten, zamelden, soort bij soort,
kluwden de touwen om de spanklossen en vouwden de stramme zeilen. Evangeline,
pimpel en rose, met op haar kunstig kapsel een flambaardje
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van Roosevelt, waar zij een geel zijden sjaaltje had omheen gewonden, liep weêr te
drillen en te snateren waar ze was. ‘Ik ben maar blij dat ik het oude ding niet
weggesmeten heb,’ babbelde ze naar Emilia, haar hoed bedoelend. ‘Your husband
denkt vast aan zijn boek,’ lokte ze. ‘Mag hij dan nooit plezier hebben, de arme man?’
En kunstenares die altijd en overal studeeren moet, jubelde ze zulk een krachtige
reeks van welgelukte tonen uit, dat Mohammed bleef stilstaan en zijn tanden liet
zien, pijnlijk verwonderd. Hij wierp de paalstukken, twee aan twee gebundeld,
gemerkt bij de leding, en waarvan het hevige rood tot in zijn hoofd op scheen of had
hij den arm vol brandend hout, neêr bij de uitgestorte pinnen, alle gekeept. ‘Die man
mag ik,’ grommelde de Amerikaan, aanwandelend naar Theobald en biedend een
sigaret; ‘die arbeidt goed.’ Roosevelt keek alsof hij gaarne zeer vertrouwelijk wou
worden, maar ‘Will,’ riep weêr Evangeline, ‘Will, kom toch eens hier.... ‘Oh, the
little nice donkey, oh, de kleine schelm dat het is,’ liefkoosde ze Hasj Mustapha's
ezeltje, krijtend meteen naar d'andren Hasj of het wel haver had gegeten. ‘Yes
Madam,’ riep Hasj, druk bij zijn keukenspullen. Toen werd er dadelijk afgesproken
zich telkenkeer daarvan te overtuigen dat de dieren het ook krégen, daar hing zooveel
van af. Theobald intusschen treuzelde bij zijn eigen beest, opgetoomd staande in de
rij, het bit-touw reeds in den bek en bevrijdde de slordige blonde haarvlok van onder
het frondeel. ‘Ik moet toch zijn toilet wat maken,’ schertste hij naar Emilia, ziende
Evangeline met mannenstappen naar den zak met haver loopen en hoe zij de ‘darling’
liet eten uit haar eigen hand.
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Opbreken en pakken is een lange historie. ‘A bad beginning, good end,’ troostte weêr
Roosevelt; maar toen allen gereed waren en Theobald den voet in den beugel stak
om de lastige opstijging te beginnen, viel in eens de bak neêr op den grond. De mooie
paarsche streng, vergaan door zon en vocht, was afgebroken als tondel. Hasj sprong
onmiddellijk ter been, rukte de rotte stukken weg en maakte een nieuwe lus. Gelukkig
was de streng te lang geweest en ingebonden. Hij hielp hem opstijgen nu en ging
ook de andren beugel korter maken: ze moesten balanceeren.
‘De voeten moeten drukken,’ zei hij ernstig... ‘een man moet kunnen opstaan in
zijn beugels.’
‘Wat is dat toch?’ verwonderde zich Emilia. Hoog van haar zitplaats keek ze naar
het weggaand tentenkaravaantje, waar klingeling van uitging als een schapenbel. Ze
zagen elkander aan.
‘Got, got, het is het solitaire meubel,’ proestte Theobald.
‘Ze is woedend, kijk Zaïlaschi trekken.’
‘Shocking.... Such people... William!’ raasde Evangeline; maar 't volk was reeds
te ver, verdwenen achter een groep dwergpalm en varens, het tinkelde in den wind.
‘Zij beweert, ze doen 't om haar te plagen.’
'k Geloof er niets van,’ meende Theobald bedaarder, hoorende telkens nog het
verre geluid, ‘die Moortjes vinden dat heel gewoon, ze voelen nog realistischer dan
een Hollandsch schrijver.’
‘Je zet het er niet in.’
‘Wat denk je van me, ‘ik begin te zien hoe het zijn moet: historisch-visionnair,
wahrheit und dichtung.’
‘Meer waarheid dan poëzie?’
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‘Meer poëzie dan waarheid?’
‘Wat hield hij zich weêr kiesch,’ meende Emilia.
‘Hij is de edelman.’ zei Theobald, vermijdend ook den naam van Hasj te noemen...
nu, wat weet je dan van Alcazar?’
‘El-Ksar moet je zeggen; 't beteekent: versterkt dorp; El-Ksar werd gebouwd door
Portugeezen in 't jaar dertien honderd... zooveel, ik kan het nazien; het is gebouwd
van roode baksteen en daarom zeggen ze dat.’
‘All right, Sir!’ verkondigde Hasj; hij liep achter de beesten om; zijn ezel was
precies zoo blijven staan.
Gelijk een rafeling van korte draden, wees er de weg op door het blauwe, groene
en besprinkelde; de wind blies bol en dreef de wolken open, ontblootte het azuur als
koel koud water tusschen schotsen; plotseling brandde het zonvuur, raasde over den
bodem en verzwond.... ‘Heerlijk,’ juichte Emilia, rijdend voor Theobald; ‘heerlijk
weêr te wezen in het wijde; 't is echt Hollandsch, niet? van toon,’ zei ze en keerde
haar bewonderend profieltje naar de akkers, die zich uitstreken in de rosse glooiingen;
een wit-gekruind figuurtje liep in het dellende zwijgen, stuurde zijn ploegvee zoetjes.
Geruchtig op den doffen pootenklop volgde muil na muil de geulende paadjes, op,
àf, duikende in de plooiingen der aarde en dan als opgebeurd onder het hooge
worstelen van de wolken. Grijs over grijs, duisterden de doodstille horden in de lucht,
opgedromd van achter de violette begrenzing ommedom, bezwermende de kreitsen
van de bergen. ‘Daar gaan ze de verbeeldingen der menschheid, het hemelbestormende
reuzenvolk,’ zwierf het in Theobald's gedachten; ‘daar rijden ze de trawanten van
den Wind,
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de wappermanige paarden, de passies waar de kunstenaars van gewaagden en gewagen
zullen willen en toch is het er maar om te doen, hoe zich dat alles spiegelen in den
koepel onzer schedel mag en weêr van onder de bogen onzer oogen... màg... Stap,
stap gaan wij, een wereldje van vreemd bijeen geraakte menschen, hier onder die
groote dom, onder de blinde gestalten die de wind beeldt en vervormt en wij? zien
wij?’... ‘Het regent daar,’ riep Hasj spiedend en wees als uit een toga naar het schuine
duister, neêrgordijnende naar de aarde voor een melkwit licht.
Camillen sliepen overal, vol onbekende vormpjes van bloemen was de grond
beschoten; ze groeiden er zoo welig dat Mohammed ze plukte met zijn teenen in het
gaan en meedroeg achteloos.... ‘Arra, bagla!’ hitste zijn heesche keel, hij had zich
een zweep gemaakt en sloeg als met een langer arm, wat hem het loopen spaarde en
schoon zij nog geen anderhalf uur marcheerden, stopte hij uit het roode taschje zijn
tweede pijpje al. Hasj keek afkeurend en oordeelde: Kiff was slecht, a poison; het
maakte de stem zwak en de beenen loom.... ‘Dit is beter,’ grijnsde hij vriendelijk en
lag de hand op het hart, aanvaardend eenige sigaretten van Theobald; maar haastig
borg hij ze, haalde de kap van zijn jas over zijn tulband heen, waardoor hij dadelijk
ging gelijken op een monnik in het blauw.
Als uit diepte opgekomen, dicht van dauw, sloeg hen de stortbui over; Theobald
verblind, bestroomd, had wel gemeend te zien hoe Emilia haar regenscherm loswerkte;
hij had zooveel te stellen met zijn roodelende handen, hij ranselde en rukte weêr aan
zijn balsturig
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beest. Bij elken stokslag schichtte het dier de kletsnatte ooren neêr, rekkend de snoet
op als in praterij. De halslap van zijn reispet flapperde om Theobald's wangen, het
lekte uit zijn beugels als uit gootjes; dan eensklaps was het stil.
‘Pá... ast’ riep Hasj en wierp met 'n rukken van zijn hoofd de kap naar achter.
Roezig, verstoord om 't woeden en het temmen van den ezel, hoorde Theobald
Emilia lachen: ‘'l ma, l' ma,’ en Hasj wijsgeerig herhalen: ‘'l ma,’ en Mohammed
lachte mooi en lispte: ‘'l ma.’ Nevelbleek joeg de bui van dal op dal, latende achter
het weefsel van zijn stralen de wereld als nieuw geboren. Een dorp gelegen aan een
helling, gelijk een fort en in een wal gevat, bood zich groot open aan; twee tenten
als voor opperhoofden in een bedwongen plaats huifden er wijd en wit en zij konden
er de blanke popjes der bewoners zien schrijden op de bruine vloer.
‘Briaan,’ had Hasj genoemd.
‘Ibissen,’ onderrichtte hij stipt kijkend naar een vlucht van scherp-wit scherende
vogels, die een grazige inham instreken van kantelende heuvels.
Nu lag al 't groeisel water-zwaar, de pooten sopperden door poeltjes. Mohammed
sjokte met opgeschorte dsjelaab, zijn beenen waren bekorst tot den rand van zijn
broekje en tot de kuiten vol leemdeeg. ‘Mucho camino!’ schreeuwde Zaïlaschi, terwijl
hij als een slaaf opkeek naar de Amerikaansche; zij moedigde hem nu niet aan, zat
met haar rug te zwoegen. Plots stokte Hasj's ezel, het dier viel op de knieën; Hasj
duikelde over den kop, gelukkig op bloemen, Hasj lachte. En Theobald aandachtiger
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toen bleef letten op zijn muil, en op een plek waar vele paadjes zich vereenigden en
veel geraamtedeelen lagen uitgespreid, bemerkte hij een lang verloop van sporen in
de slib: sullende afdrukken of hadden pooten er gegleden. ‘Kameelsporen,’ riep Hasj,
als raadde hij zijn gedachten; hij draafde daar weêr zijwaarts en deed zijn beenen
dansen tegen de ezelsbuik en zat er de zoete tabaksrook door zijn sperneus uit te
blazen.... ‘Si Senor!’ riep hij, zettend zijn stem nog meer uit, ‘de fango is bizonder
gevaarlijk voor kameelen, omdat die spleethoeven hebben, en, yes Lady, een kameel
die zijn poot breekt is verloren.’ ‘Ze maken hem toch dood dan,’ haastte zich Emilia
te zeggen en toen had Hasj niet geantwoord, gezwegen in den flakkerenden wind.
Hij beurde weêr zijn kap; ze reden in den stuifselrand van een nieuwe bui, volgend
een pad rondom een hoogen heuvel; en over een duinig stuk grond, dennig-donker
door olijvengroen bekroond, was onverwacht een ruiterbende te gemoet hen rijdend
in het water-klare licht.
Zooals reizigers op een schip blijdschap gevoelen om een ander schip dat nadert,
zagen zij daar twee Europeanen die Theobald op stond als Spanjaarden herkend had
aan hun haarsnit en hun cappa's, verzeld van een lijfwacht en gevolgd door een
karavaantje. Bolhoofdig door de groote kappen van hun mantels, wier slepen naar
de staarten hunner paarden streken, zaten de soldaten op het mooie tuig en hielden
de geweren in foedralen. Roosevelt, die nieuwsgierig was aan komen draven, vroeg
aan Hasj wie het was geweest en Hasj vertelde het was de Spaansch consul en zijn
secretaris, teruggekeerd van den Soeverein in Fez. Van avond zouden zij hun kamp
opslaan in Aïn-
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Haloefa. ‘Dat is nog eens reizen,’ riep Emilia uit, ‘'k moest denken aan ons mannetje
naar Tetuaan,’ maar Roosevelt zei: ze hadden niet teruggegroet, omdat zij het zonder
een escorte waagden. ‘Nonsense,’ smaalde de Amerikaan, ‘allemaal ouwe kerels,
die ze nergens voor kunnen gebruiken, tandelooze soldaten.’ Intusschen was de weg
zoor-droog geworden, sparing bebloeid van kleine camillen en oranje doren-roosjes;
ze gingen onder de zandhoogte waar het bosch zich op verhief; uit het zand kronkelden
de oude wortels als grijze slangen; uitgespoelde en uitgewaaide holen en nesten
spookten achter de knoesten en grijpingen en als een stormvlaag van licht daverde
de zon daar doór, ijselijk fonkelden de spritse blâren der olijven. Over hen blauwde
de schaduw van een wolk alweêr en laaiende ontstak de zon den brand in het land,
vaartend als over koppen van golven; woest gloeide het leem-rood en het koorn-groen
blaakte hoog. ‘O, het is immens!’ uitte Emilia, zettend haar postuurtje wat recht voor
de geweldig ontstokene eenzaamheid, waar kleur-bult na kleur-bult deinde en
saâm-stralend lag, óp iriseerend tot de drachtig-donkere, buiig neêrzeevende lucht.
Bar, onbekend vergloedde het visioen; de valleien zonken terug in tonige diepte; in
de zware zwijging geruchtte hun drafje en als de slag van een vogel klonk helder
Emilia's stem:
Ik ben geboren uit zonnegloren
En een zucht van de ziedende zee.

En Theobald zich keerend in den zadel, zag een groote regenboog gespannen op de
wolken....
Hasj lag het kleed neêr bij een oude haag; Evangeline van haar muil geholpen
door Roosevelt, liep met haar
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oogen bijna toe. ‘O, het zal me nog dood maken,’ zuchtte ze pijnlijk; ‘het zal me nog
dood maken.’ De armen languit over de dijen, zat ze klagelijk om aan te zien,
overgelaten aan zichzelf, betastend hare lenden, om dan haar moederlijk bedienen
te beginnen. Roosevelt knorde allerlei korzelige meeningen van niet toegeven en zoo
meer, maar Emilia raadde, het was de schuld van haar corset, dat moest ze uitlaten
morgen. ‘Ja, dat zal ik,’ zei ze mak als een kindje. ‘Zoo nat, zoo droog,’ lachte Emilia
terwijl ze de randen van haar regenjas uitlag en ze praatte zoo levendig, dat
langzamerhand de forsche zangeres haar ongeluk vergat. En ze waren al bijna met
de lunch gereed, toen onder langs een wegje, de ezels met de tenten pas voorbij
trokken; het hoofd van den ouden Mohammed keek schichtig over den vloer;
Evangeline besmeerde juist een sneedje brood voor zich zelve en zei: ‘natuurlijk
verdwaald.’
Toen Roosevelt verzadigd was, strekte hij zich naast de borden en de blikjes, trok
de petklep tot op zijn mooie neus en viel in slaap. De vrouwen begonnen te fluisteren.
Theobald, stram door de rit, verlangende te loopen, klom over een trapjes-grond naar
boven. Daar was een terras en het uitzicht was er wijd; blijk aar behoorde de haag
tot een bezitting. Een cyclopige muur, bovenop begroeid met franjege roze anjeliertjes,
begrensde het terras en bij een houtdradig en spijkerkoppig poortje stond een ezel
als vergeten te druilen. Dit gaf iets zeer bewoonds aan dit woeste platform en toen
eerst bemerkte hij Hasj, gehurkt in de muurbloemen, pellende een eitje met zijn
bruine handen; een flesch thee was naast hem en zijn brood lag op een steen. Hasj
deed of hij niet zag, wilde

Jac. van Looy, Reizen

66
hij niet gezien zijn? Theobald besnuffelde den puinigen bodem, kijkend naar platte
plantjes die korenbloemachtig, haast uitgebloeid nog bloeiden, opmerkzaam bij een
wriemeling van torren dan, kevers, wien een larvig lijf nasleepte, zwart, doorringeld
met rood als van Japansch verlakt. En hij was bezig met zijn stok een kluit mergel
om te kantelen, toen Emilia opkwam.
‘Wat voer je daar toch uit?’ vroeg ze.
‘Ik zoek scorpioenen... kijk eens.’
‘Amsterdamsche weesmeisjes,’ betitelde ze de kevertjes, nam hem bij den elboog
en zei: ‘doe er een in een doosje.’
‘Wat was dat een grandioos moment, hè Theo,’ babbelde haar gelukkige stem,
‘wat een land, wat een land, en wat bleven wij goed bij elkander.’
‘Ja, hij liep best van morgen; mijn muil is een bergbeest,’ antwoordde Theobald;
‘hij wordt op den vlakken grond vadsig; het is of hij in zichzelf redeneert: de weg
werkt niet, dus ik ook niet.’
‘Je houdt je wel met hem bezig,’ zei Emilia doffer.
‘Verdient hij het niet?’
‘Ik zou hem een naam geven als ik jou was,’ spotte ze lichtelijk.
‘Dat is een idee.’
‘Een mooie.’
‘Een bekende?’
‘Nellie, bagla is een vrouwtje.’
‘Mama zou raar opzien wanneer ze dit hondje op haar schoot kreeg, van ochtend
zette sinjeur eventjes zijn poor op mijn schoen, neen, iets, iets’... zei Theobald en hij
maakte een vaag gebaar met zijn hand.
‘Rossinante.’
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‘Te kort gebouwd.’
‘Gloire de Briaan,’ fantaseerde Emilia.
‘Mooi om een sonnet mee te beginnen... maar het is toch niet dat... het moet
plebeïsch aanhooren, iets bondigs en koppigs en vertrouwelijks tegelijk.’
‘Noem hem dan Jan of Koo.’
‘Wij zullen hem maar naamloos laten met zijn lotgenooten,’ zei Theobald...
Nadat Zaïlaschi en Mohammed het halve haverbrood hadden gebruikt, dat door
Zaïlaschi was opgediept uit de tasch onder zijn dsjelaab en gedeeld en voorzien, ook
voor zijn kameraad, met een kluit ransige boter, hadden de drijvers hun pijpjes ter
hand genomen en babbelden nu gehurkt allerlei vage klanken in den soes der kiff.
Het rusten duurde; Emilia raapte een oranje uit het korfje en bracht die aan haar
jongen; in 't bijna nachtelijk stil zijn der natuur, bleef Roosevelt maar slapen, zoodat
hij moest worden gewekt.
Nauwelijks waren zij op weg weêr of het haspelen herbegon. Evangeline foeterde
dat haar zadel loszat, snauwde naar ieder, ze schoof en zocht haar zit en rukte telkens
noodeloos aan den teugel. ‘Wat is ze toch zenuwachtig,’ beklaagde haar Emilia, toen
voor de zooveelste maal Zaïlaschi onderzocht wat er schortte; ‘het is alweêr bewijs
te meer tègen het corset.’ ‘Ze gilt te veel,’ antwoordde Theobald wrevelig, ‘je gelooft
het niet meer;’ hij zag Roosevelt omkijken, doorrijden op een lodderig drafje, dan
in de schaduw en dan in de zon, die prikte als door brandglas.
‘We zullen braden wanneer hij eens voor goed schijnt,’ meende Emilia; ‘de boomen
hier zijn te tellen.’
Rijden is stilzitten en de wind blies frisch, oordeelde
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Theobald en zoo bleven zij bij elkander, tot weêr de hindernis van een kreek, versch
gezwollen in haar moddergatige kanten zich voordeed. Het water viel de bergen af,
onderrichtte Hasj, de rivieren groeiden en werden soms ondoorwaadbaar; dan moest
worden gewacht en wel eens dagen lang. ‘Yes’ knikte zijn hoofd zwaarwichtig,
geneigd naar een slaapje.
‘Blijven daar,’ schreeuwde Roosevelt.
Hij draafde, hij was al handeling. Van over het water raakte de lucht beschreeuwd,
doorbulkt van loeien. Een kudde stieren werd aangejaagd naar 't water. Honderd
misschien, verdrongen zich op den rand met wijde, vlijme hoornen; ze leken te
storten, ze hurrieden door de kreek, bonkten de ruige basten hot en haar, plassende
vervaarlijk en zetten in plompe sprongen, de logge schonken weêr schoor bij het
klauteren tegen de andere helling. ‘Madam, wij staan hier goed.’ kalmeerde Hasj.
‘Wat zouden de Spanjaarden hun hart ophalen,’ riep Emilia; plotseling zat ze op haar
zadel, stijf van schrik. Vreeselijk gilde Mrs. Dartle. Een kroezig beest kwam op haar
aangestormd, de natte snoet naar voren. Maar oogenblikkelijk had Roosevelt zijn
muildier aangedreven, en sloeg er met zijn rotting op los; Hasj liep, Mohammed liep,
toen week vreezig het monster. ‘Canaille,’ toornde de Amerikaan, staande op zijn
beugels en al zijn arabische woordenkennis te hulp roepend, schold hij de woeste,
baardige kinkels uit, die zelf verwilderd door de roes van het jagen, schampende
slagen bleven ranselen op de schonkige buffels. En het was voorbij het rooie geweld
en de broeiige runderlucht, Mohammed tevreden, lachte wat feller.
‘Alles kan ook maar,’ juichte triomfantelijk Emilia ‘je
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voelt je toch niet gemakkelijk bij die bloederige oogen en snuivende neuzen,’ voegde
ze er bij.
‘Hij is moedig,’ had Theobald gedacht toen Roosevelt aanviel. ‘Het is de vrede
die den oorlog volgt,’ schertste hij luid, vrouwen ziende komen, met hoorn-kromme
sikkels in de handen. Ze dribbelden haastig op hun dikke bloote voetjes, waarschijnlijk
bij den troep behoorend; al blanke, kinderlijke gedaantetjes over den blauwen
bloemgrond.
De reisgenooten waren nauwelijks aan den anderen oever verzameld weêr of een
lage bui verduisterde het licht, heviger dan te voren overviel hen de regen. En in den
nieuwen overval zag Theobald Emilia's regenscherm als wegrukken uit haar handen....
‘Kapot,’ riep ze uit den nevel. ‘Beroerde kerel,’ schold Theobald zijn lompe muil;
hij zag haar tobben; het water sloeg hem in de oogen; de wolken renden als bezetenen,
over alle verschieten grijnsden de warrelende fantasmen op; toen in de
oogenblikkelijke driftige verheldering naar veel wit glimlicht, snerpte weêr een gil.
De muil van Mrs. Dartle had een mispas gemaakt en als een stuk bagage was de
zware vrouw geduikeld naar den bodem.
Zij had zich niet bezeerd. Zij stond daar snikkend in haar onderkin en trillende
van lippen. Roosevelt onmiddellijk ter been, schroefde de veldflesch open, liet haar
wat whisky drinken voor den schrik. Hij fluisterde verzoenend en liep met haar, zijn
arm om haar middel, terwijl er Zaïlaschi zijn dwijlnatte jas opschortend, allerlei rare
eindjes touw uit zijn tasch zocht te voorschijn, den buikstreng kalefaterde van het
wrakke tuig.
De weg vervolgde zich door een vallei als een wijdc doorgraving, zwartaardig;
het spoor der bullen bleekte
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er gelijk de gang van een schip nog lang in de zee is te zien. Roosevelt bleef nu rijden
naast zijn vrouw; brommelend goede woordjes, ze zou in El-Ksar een beter beest
bekomen. ‘Wat heeft u toch geroepen naar die Mooren?’ vroeg hem Emilia
nieuwsgierig en achterom kijkend als een schooljongen begon hij te vertellen hoe je
om indruk op een Moor te maken ze uit moest schelden, verschrikkelijk. ‘Vervloekt
is je vader, je moeder, je kinderen, je zusters, al je broers; je neven en je nichten; ze
zullen branden in de diepste verdoemenis der hel, hun zielen zullen huizen in zwijnen
en in adders. Dat is het ergste en dat vreezen ze zeer,’ besloot Roosevelt en hij nam
een nieuw sigaretje. Hasj had pijnlijk naar een andren kant gekeken tijdens het relaas.
Het ongeluk vervolgde Mrs. Dartle, zij had waarlijk ‘pech.’ Bij het door moeten
trekken van een wijdere kreek bleef haar muildier in de modder steken. Het gebeurde
zoo snel: de drijvers die om haar angstigheid weêrzijds het pak wat steunden, hadden
haar opgevangen en droegen haar aan wal, enkel maar haar eene witte kousebeen
was nat. Daar lag de muil, gekanteld onder de bonte pakking en leek wel dood. Hij
hield de oogen dicht, zijn eene oor sopte in het water, zwaar hijgde zijn pens. En
Zaïlischi daar met duizend vreezen in zijn opgespalkte oogen, hurkte bij den voorpoot,
die diep tot aan het buiggewricht, gevaarlijk vast zat in de zuigende fango. Hij tastte,
tastte. ‘Mio Dios, mio Dios,’ huilde hij naar Theobald en schudde zijn hoofd naar
Mohammed en praatte laag uit zijn keel; Mohammed begon te loopen rond het beest
of was het een stuk slachtvee, maakte den cingel los. Zaïlaschi groef bij den poot
beetje voor beetje grond
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weg of dolf hij een plant en Mohammed kwam aandragen met water in zijn holle
handen en ledigde ze in het gat opdat het glad zou worden. De muil leek te begrijpen,
deed geen poging, tot Mohammed het een klap op zijn dij gaf, het in de liezen stompte
en Zaïlaschi het sjorde bij zijn oor. En onverwacht stond het dier bevrijd, vierkant
op zijn pooten, zadelloos, naakt, toonend een ruggegraat, rauw van wonden.
‘Hé e!’ uitte Emilia en keerde het hoofd af.
Dadelijk liep het grazen en Zaïlaschi hurkte er blijde zijn geredde eigendom na,
spatelend de als boetseerklei vette modder van de pooten. De beide Amerikanen
meesterden Hasj, ze oordeelden alles was veroorzaakt omdat de zadels verkeerd
waren gelegd en dientengevolge verzocht Roosevelt Emilia af te stijgen.
‘Verbeelding,’ opperde Emilia, maar Evangeline wist zeker gisteren te hebben gereden
op dat pak. ‘'t Is een schande,’ keek ze schuw naar haar muil en wandelde meteen
en ook Emilia wandelde weg nu haar beest zou worden ontpakt. Het bleek een
vergissing, maar Theobald, die altijd bij het pak-maken wou tegenwoordig zijn,
bemerkte toen met voldoening dat deze rug vrij gaaf was. Hij liep het Emilia zeggen
en keek weêr toe en rookte. Eindelijk verstopte Zaïlaschi het overschot van zijn
touwtjes.
‘Geef,’ soebatte plotseling de drijver, en hij stak bedelend zijn hand vooruit.
Theobald niet vattend wat hij wou, keek in zijn harde oogen met het doorrookte wit.
‘Eéntje,’ dwong Zaïlaschi en maakte de beweging van iemand die een sigaret in
zijn mond steekt.
‘Hij heeft het zeker gezien toen ik er Mohammed een gaf,’ dacht Theobald ‘of de
man voelt zich opgelucht,’ en hij gaf hem wat hij vroeg.
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‘Vuur,’ zei dan Zaïlaschi en dampend en reppende de beenen, herhaalde hij
nadrukkelijk zijn: ‘mucho camino, mucho.’
Dichtbij de plek van het ongeluk waren twee vreemde ezels komen wachten en
toen opnieuw allen gezeten waren, zag Theobald eenigszins ter zij, verscholen in
een kuil, twee witte arabieren geknield liggen bidden op een kleedje. Hun sloffen
wachtten er neven. Klaar in den dag, hieven zij hun aangezicht naar het oosten, de
handen statig óp en bogen diep, kussende de aarde.
Een groote stilte was gevallen toen in Theobald; ze reden zwijgzaam voort.
Langzamerhand begon de vallei te verbreeden en had zich de rechtsche wand uitgedijd
tot glooiingen begolfd met graan. Als lappendekens vleiden zich de akkerruiten over
de hellingen en hier en verder in het druilig verschiet waren donkere dorpen er
tegenaan geleend als gerangschikte blokken rots en zoozeer hellend, dat ze de witte
inwoners weêr konden zien schrijden. Zwarte langharige geitjes met achter-overe
hoornen doolden wijd verspreid, het bibberende blaten klaagde telkens uit het
schimmige groen van struiken; er werd geploegd; de kwartels sloegen: ‘kwik me dit,
kwik me dit’ en het bruidelijke geuren van oranjebloesem wademde zoet. Zij trokken
dan onderlangs een heerlijke bezitting; kruinen van groote vijgeboomen beurden
zich boven den steen-muur, bruin als bleek gebakken brood; er waren ook peren in
den boomgaard. Maar Theobald had een groote voorliefde gekregen voor
vijgeboomen; alles was edel en veelzeggend aan zoo'n boom: zijn schaduw, zijn
vrouwelijke en toch sterke stam, de slanke takken en twijgen die de vruchtjes en
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botten hieven; kaal was hij mooi in den winter en in de lente ook; o, het koele groen
van een jong vijgeblad; hij kende geen blad zoo plastisch, spreidend als het blad van
wilde wingerd en niet zoo flardig; het was een bijbelsche boom.
Emilia ook bemoeide zich niet langer met haar gezellin, ze zat weêr heerlijk, er
was zooveel te zien, jammer dat al de bloemen waren verregend. Nog altijd
manoeuvreerde Evangeline. ‘Ik zal je je kop aftrekken,’ raasde ze tegen haar muil,
‘en hóever zijn we nog van El-Ksar, Hasj-al-Arabi,’ schreeuwde ze, beklemtoonend
veelbeteekenend zijn naam. Hasj bewoog zijn hand bij wijze van ontkenning, en toen
er twee voetgangers wijd kniestappend naderden, met het licht op hun lijven als in
een straat, hield hij zijn ezel stil en vroeg hoever het was. ‘Wij verlieten El-Ksar toen
de vaan daalde,’ vertaalde Hasj.... ‘Dat was van morgen twaalf uur,’ spotte Emilia,
‘dat ziet er mooi uit,’ ze herinnerde zich hoe in Tanger om dien tijd de Muezzin
roepen kwam op de transen der moskee.
De twee mannen bekeken de onverhulde vrouwen met volhardenden blik, gingen
dan huns weegs. De dag neigde al naar den avond. In het zenith verernstigde het
firmament en al zwoeler gloeide het graan in het scheuten der schuine zon. Stil over
de heimelijke aarde togen ze zuidwaarts. Reuzige, helle wolkbouwsels hadden zich
opgesteld boven de schema's en kreitsen: een kegel als het begin van een bergketen
spookte tusschen de snijding van twee botte bulten, star als ijs. Nachtelijk somberde
de bloemvloer; de aan de damp-stapels onstralende spinseling beeldde hen boven
hun beesten; al lang had Mohammed Emilia's muil maar laten loopen, tot hij als
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ontwakend uit een narcose, een bevlieging kreeg, zijn zweep sloeg naar het dier.
Recht rekte de vallei; met de altijd langer lijkende avondslag klepten de ooievaars
den schijn door; de wolken verkleurden plechtig en het bergverschiet doorzichtig
leek geworden en dooraderd raakte of gleed er in geultjes een eêl metaal gesmolten
van den top. ‘Beautiful,’ hoorde Theobald Evangeline's stem verrijzen uit haar
zuchtende vermoeidheid; ‘het is als een gele sneeuw.’ In het hoog-ijl visioen, aan
den flank van den berg was nu een kubiek blokje aan het lichten, stralend doelpunt
als een alraar en Hasj uit geheven hoofd sprekend, zei met ontzag: ‘a Saint-House.’
‘Rembrandt,’ had Emilia gezegd.
Ze staarden naar de verneveling met het tempeltje; klop-klop sloeg geregeld de
doffe muilgang; Roosevelt draafde daar maar voort in zijn rookje, voorbeeld gevend
van haasten, koppig den nacht willend doorbrengen in El-Ksar. ‘El-Ksar ligt er
achter,’ onderrichtte Hasj, wijzend gelijk naar den piek, die als verslonk in den inham
tusschen de twee botte bulten, daar latend een fijn gedeemster. Ze reden, reden. En
de hemel was al geheel overwalmd met avond, toen Roosevelt stopte en zijn stokje
hief. Het pad endde plotseling. Beneden het bij elkaâr geraakte gezelschap lag een
rivier valsch te blinken en een hoog-op horizonnende vlakte gelijk een matelooze
bangmakende hal was er achter; de bergen verzwijmden in zwenking.
Het water was breed; Evangeline zei driftig: ze ging er van haar leven niet over,
ze bleef hier overnachten. Er werd raad gehouden, want óver moest men toch. Hasj
was van meening: de mannen moesten het eerst overgaan
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en dan afstijgen aan den andren oever. Vervolgens zouden de drijvers terug waden
met de muilen en de dames zouden er op plaats nemen en rijden als mannen op
Moorsche wijs; dat was minder gevaarlijk. En het geschiedde ook alzoo.
Theobald was nu al zooveel water doorgegaan, het water vervaarde hem niet zoo
meer. Midden in den olie-gelen, stuwenden stroom keek hij om en zag er de
achtergeblevenen boven de gebisterde steilte, als silhouetjes voor het brandend
lucht-oranje, terwijl er een purperen wolk achter hen rees als een fortmuur met een
schitterenden vuurrand. Hij voelde het aandachtige turen van Emilia en seinde
geruststellend met zijn arm.
En daarna waren de dames-figuurtjes aan komen waden, goed opgepast door de
knechts, klemmend hun handen om den zadelpunt. En op het droge gekomen,
verzekerde Evangeline of had haar de frischheid van het water opgekwikt, dit rijden
als een man beviel haar goed, ja het beviel haar exceedingly. ‘Ik ben te klein, voel
me beter op het pak; het leek de Styx wel,’ praatte Emilia.
Als donker veen week er de vlakte onder wat koud en windrood gloeien.
Waterplekken loensden uit den grond, uit stekelende ruigten gelijk riet langs slooten
in Holland. Het kikker-heir bezong den dras. En opgestommeld toen niemand er aan
dacht, duisterde daar het tentenkaravaantje; de neusstem van d'ouden Mohammed
zangerde uit zijn schaduwig hoofd met het vergroenende gele kalotje, al bemeêlijend
zichzelf in den dunnen nacht. Ze hadden hier maar gewacht. ‘Ze wisten niet waar
het kamp zou komen staan,’ vertaalde Hasj berustend. En andermaal dwaasde het
twisten. Roosevelt hield vol: het
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doel was El-Ksar, het moest, het kón, het scheeldc een gansche dag en 't kon toch
niet veel verder zijn dan twee uur rijden nog. ‘Impòssible,’ schreide Evangeline bijna,
‘William, wil je mijn dood?’ en Roosevelt gaf toe, keerend zich naar Hasj. ‘No Sir,’
sprak de gids toen de ander wees naar het gekrioel van een dorpje in de smoor: ‘No,
dat is geen nzala, no, dat daar ook niet,’ zei hij, wijzend op zijn beurt naar een veel
verdere warhoop, ‘wij moeten naar Oeäd el Magzien.’
Het rijden werd onbetrouwbaar; de gronden verliepen in moeras en de sporen
waren kwalijk te onderscheiden in de vegetatie. Hasj waarschuwde goed achter
elkander te blijven en als een speurhond liep weêr Zaïlaschi, zoekend de hardste
plekken in de verraderlijke fango. Stemmeloos trokken ze daarheen; kleintjes
knierpten de zadels en eindelijk plassend als door een paardwed, reed het gezelschap
tusschen duinige brokken en wallen de nzala in. Gegeur van wierook en een kerkschig
murmelen wademde naar hen toe en in een wijde kuiling, bij 'n zware boom van
schaduw zagen ze vele witte gestalten bij elkaâr gezeten en de hoofden draaien naar
hun inkomst. Ze zaten er onder de blauwende wierook in de houdingen van beelden,
die de Mooren hebben, wanneer ze hurkend hun armen terugtrekken uit de mouwen
der dsjelaab en die neêrhangen, sculpturaal, bij de strakke knieplooien.
Het was een groot dorp naar het scheen, voornaam ommuurd door hagen; een
ingang hoolde er en huismuren verschenen nog blank boven het warrige zwart.
Ooievaars kwamen thuis. Een schooltje kinderen hield zich banglijk op een afstand,
met viezig opgetrokken
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gezichten en holden toen Emilia kwam aanwandelen met een chocolaadje, zette zich
verder weêr in het gelid. Hasj was al binnen geweest voor de tweede maal, had de
vergunning bekomen, van wien? niet in het dorp, waar het vies kon zijn, maar hier
te mogen kampeeren. Toen werd het een wachten op de tenten. Even waagden zich
de Hollanders in het straatlaantje, doch het was reeds te donker; teruggekomen vonden
ze Evangeline met den doek nog om haar wangen, gezeten op een der stoelen te
midden van het veld. De nacht verdekte al alles; over het tred-smorende veld stapte
de groote gedaante van Roosevelt met zijn vonkjes sproeiend sigaretje, terwijl hij
bevelen gaf, naar Hasj riep en boos werd omdat de keukentent niet 't allereerst was
aan de beurt gekomen, het uitmakend met een: ‘Ik ben de baas van het spul.’
‘Wat zullen die menschen moe zijn, ze verdienen hun vijf pesetas meer dan dubbel,’
meende Emilia nu ook op een stoel gezeten. ‘Mohammed krijgt er een heele vijf in
de week, zijn beenen sleepten hem na.’
‘Hij rookt te veel kiff, de jongen,’ antwoordde Theobald.
De moena werd gebracht; de waterdrager wachtte met het water en de wachters
waren er, houdend hun langloopige vuursteengeweren. 't Werd al blos zwart. Boven
de delling waar het murmelen bleef hangen, stegen dreigende wolkkoppen in de
uitgelichte lucht, gelijkend aan een rij van woeste tronies naast elkaâr. Eindelijk
schoot een laaiing de tent uit, schampend over de ruigte der bloemen als over lange
wol van tapijt: Hasj blies met de blaasbalg in zijn vuurtje en het trof Theobald dat
zijn tulbandlap, slordig afgezakt, als een halsdoek hing.
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Het eten was een voedering en niets meer. Evangeline at weinig, klaagde en zuchtte.
Roosevelt kritiseerde, brommelde over een doorgestoken kaart tusschen Hasj en
Boesjman en dat de heele bende vort moest. Theobald die in zijn hart Zaïlaschi zeer
deugdelijk vond en de beste van de knechts, waagde een woordje tot diens voordeel;
‘'n kampbouwer en niets meer,’ oordeelde Roosevelt wat milder. Hij noodde tot een
praatje, begon in het Fransch, maar 't lukte kwalijk. Buiten doorbulkten stieren het
gebas van de honden, ontrust geworden door de vreemde buurtschap; muggen kwamen
plagen onder het tentdak en bommend als een dichtebije nachtstem, verdrijver van
spoken en demonen, sloeg er een gong uit het duister....
‘Ik ben toch zoo dankbaar,’ zei Emilia tot haar kin onder de dekens; ‘en als ik mijn
oogen dicht doe, zie ik Briaan weêr en het huis van den heilige in de bergen.... Blijf
nu niet te lang zitten schrijven, je zult ook wel moe zijn.’
‘Een beetje stram.’
Theobald zat voor het klaptafeltje, het schrijfboek lag voor hem, hij had de vulpen
in zijn hand. Een nachtvlinder, oranje ondervleugels wapperend over een
karmozijnrood lijf, aangevlogen als een brandje, van waar? - de tent was goed
gesloten, dichtgeknoopt door Absalom Zaïlaschi, - had zich eindelijk in den gloed
der kaars tegen de tentpaal gezet. En zóó in rust met gestreken sprieten, toonde het
zich geel, beteekend over rug en vleugels met figuren die denken deden aan
hellebaarden en lofwerk van sloten en hengsels. En dwalerig was
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Theobald op den rand van 't schrift begonnen het diertje na te krabbelen, terwijl er
de regen eentonig tikkelde op het zeil.

V.
‘Ik heb van nacht een vers gemaakt,’ zei Theobald geheimzinnig, ‘maar ik weet niet
of het wat is.’
Van zelve had Emilia haar hand uitgestoken naar het notitieboek, haar voorhoofd
begon te rimpelen toen ze las en haar vingers gingen pluizen aan de haartjes van haar
linker wenkbrauw.
‘Ik weet het ook niet,’ zei ze aarzelig, ‘er zijn mooie dingen in, dunkt me.
Godsman en melaatsche
Zitten gelijk aan den weg

ik zou het maar bewaren.’
‘Maar ik heb er ook eigenlijk geen hoofd voor nu,’ hernam ze, ‘ik moet ook
schrijven; Pa is over een week jarig, ze moeten toch thuis weêr iets van ons hooren;
mijn vraagbaak Hasj zegt: er is in El-Ksar gelegenheid om te posten.... Toe, geef me
je pennetje even.’
Ze riep al naar Hasj die de lunchmand pakte en dadelijk gedienstig werd het tafeltje
geplaatst en de stoel erbij door Theobald, terwijl ze zelf papier liep halen uit de tasch
bij de bagage.
...‘En nu zit ik u hier te schrijven in de open lucht’, raffelde Emilia... ‘op een veldje
dat zoo blauw is van bloemetjes als een hyacinthenveld, met mijn rug tegen enorme
cactusplanten, stikvol knop, net van die kleine gele tulpjes die tante Emilia krantvast
in haar voorjaars-
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mand heeft staan, maar dan zonder het ringetje papier. Wij hebben dus ons zelf weêr
eens in de bloemen gezet en daaruit kunt u opmaken, het gaat ons best. Ik moet helaas
wel kort zijn, we staan op stel en sprong om verder te tijgen, altijd maar verder.
Vandaag is het doel El-Ksar, dat is een stad. Over drie dagen zijn we in Fez waar de
Sultan is op 't oogenblik, een van zijn twee residenties, daar vinden we kennissen. 's
Nachts slapen we in tenten die door gewapenden worden bewaakt. Het is heerlijk,
het is verrukkelijk, en een temperatuur, nee maar, we hebben het heelemaal niet
warm. We rijden maar voort, van de eene plaats naar de andere, waar we nu zijn
heet: Oeäd el Magzien, dat beteekent: beschutte vallei. O, wat zullen we veel te
vertellen hebben wanneer wij elkander weêrzien, als iemand verre reizen doet... Ik
moet er wel om lachen soms, ik wou dat u Theo eens kon zien zitten op zijn
Moorschen zadel, ik zal onzen reisgenoot vragen van hem een kiekje te maken. Het
binnenland is nog heelemaal primitief. Vóor me grazen kameelen en paardjes en
kalfjes en de heele heuvel is bezaaid met spierwitte schapen, het is toch zoo bekoorlijk,
je denkt aan een Corot. Wie had gedacht dat Emilia nog eens op een muildier zou
trekken door de binnenlanden van datzelfde Afrika; het heeft ons verdriet genoeg
gedaan, ik begrijp nu nog beter de liefde van de Boeren voor hun land... ik wil er
niet aan denken.
Een troepje kinderen, die moeder wel eens zou willen aankleeden, staat mij aan
te gapen of ik een wilde was; er roept er een: pa-pa: dat hoor je bij ons ook.
Vanmorgen om zes uur hadden we al muziek van een doedelzak, het is of we leven
in een sprookje. En ooievaars
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dat er zijn, het is het land van de ooievaars, de daken die boven de cactushaag
uitsteken zijn alle bezet. Van ooievaars gesproken, hoe is het met Loes?
Ik schrijf maar voor het vaderland weg. We zullen in Tanger wel weêr een brief
van u vinden, hopen we zeer. We hebben van morgen frissche boter gehad van de
menschen hier, verrukkelijke boter en hun brood is versch ook heel smakelijk; we
hadden tot dusver nog meegenomen wittebrood, maar dat lusten de Arabieren-knechts
ook wel en van morgen zijn onze tien eieren opgegeten door onze muilen, je moet
het maar gelooven. Het is nogal niet zoo erg, je krijgt hier tien eieren voor een reaal
(12 1/2 cent).
Theo schrijft spoedig eens. Gegroet, gegroet! Onze rossen staan klaar; ik verlang
dat Theo mij op het pak helpt, het zit gemakkelijk, maar je moet er een sterke rug
voor hebben; Theo zegt ik zie er goed uit.
In haast. Vier een vroolijken dag.
Uw liefhebbende dochter,
Emilia.
27 April 1902.
Oeäd el Magzien.
P.S. We hebben geld genoeg; het dofje van tante Emilia voor mijn gezondheid komt
ons goed te pas. Ik heb haar van uit Tanger nog geschreven; het kon toch al niet beter
besteed worden, niet waar? Gezondheid bij volle teugen. Onze twee reisgenooten
zijn diezelfde Amerikanen van Marseille, hèel-jong getrouwde luidjes; het is meteen
goed voor Theobald zijn Engelsch.
Terwijl Emilia dus afzonderlijk zat te correspondeeren,
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liep Theobald te wikken en te wegen, in zichzelven de regels van zijn gedicht
herzeggend, stilstaande soms bij de heg en kijkend zonder kijken, als menschen doen
wanneer zij vervuld zijn van zichzelf. Toen had plotseling een hevig geharrewar der
drijvers zijn aandacht afgeleid. Over den rug der pakmuil heen, hoonde de tentknecht
Mohammed, kleurloos bijna door nijd, Zaïlaschi en Zaïlaschi rekte zijn zeenige nek,
zijn adem hokte, hij leek zich te verweeren. Waarom twistten zij zoo? was het naijver?
Zaïlaschi bezat. Waarvan werd hij beticht?... ‘Wie weet wat moois ze roepen naar
elkander,’ gromde Theobald. Blijkbaar verloor Zaïlaschi; alsof hij den hemel tot
getuige riep, keerde hij terug tot zijn muilen, maar midden in zijn loopje, wierp hij
zijn lijf weêr om of had hij getrapt op een slang. Het wit van zijn oogen gliste in zijn
booze tronie en sluipstappend naar zijn aantijger, graaiden alle tien zijn vingers in
de lucht. ‘Slechte kameraden,’ zei Hasj, als eenig antwoord op Theobald's vragen en
uit zijn meerderheidsgevoel gebood de gids naar de kijvende kerels. Ook Roosevelt
trad op het twisten aan, hij had de revolver in zijn hand, zóo dat ieder het zien kon
en uit zijn borst-zakje nam hij de patronen en onderwijl hij zijn reisgezel vertelde:
de wachten een drinkgeld vereerd te hebben, hoewel dat gansch niet noodzakelijk
was en hoeveel hij als tegengeschenk voor de moena gegeven had, liet hij ze éen
voor éen secuur in het rondsel glijden. ‘Hij had ze dus wel, hij is toch een gentleman,’
dacht Theobald. ‘Lèvenmakers in den waren zin des woords hier’, meesmuilde hij,
bespiedend de onbedaarlijke mannen, ‘dat is wel het spel van den ernst, moorden en
doodslagen gebeuren met niet veel meer omslag, er is iets
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kitteligs in, zich telkens te voelen als op den rand van gevaar.’
Veel later dan de order luidde was eindelijk het stoetje uitgetogen en reed óp langs
den statigen boom, een volwassenen noteboom gelijk. Een huisje als een kapelletje
school er onder, vergane en bijna nog frissche lappen hingen, ex-voto's lijkend,
geknoopt aan de takken, de boom was heilig. Dwars door de vlakte van gister-avond,
er zich over verwonderend in den klaren morgen, keer den ze terug naar het spoor;
hoogdrijvende wolken door-zwierven het azuur, blank en als bespiegeld door de
weêrschijnen der zonnige gronden. Hasj keek er naar op, zijn gezicht was betrokken;
nu zouden de wegen wel drogen, meende hij toch; het regen-seizoen liep ten einde,
aldus begon hij het praatje dat eindigen zou met het aanvaarden der sigaretten; en
eenlijk aan den spits draafde Roosevelt, hij had zijn pet met de klep naar achteren
gezet, zijn weddingschap beginnend. Door plekken margarietjes, waarvan de zaaisels
wijd-weg verschimmerden met de begoocheling van zuiver duinzand, trokken ze
verder, in het gezellige leven der van hun hooge zitplaats samen babbelende dames.
‘Mucho camino,’ plaagde Evangeline Zaïlaschi, maar Zaïlaschi ijverde norsch, was
mild met den stok, peutte en porde zijn beesten en zijn nog altijd opstandig gemoed
de heul van het pijpje vergat. Toen was het pad een tijdje lang gruizelig door steenen
en herdersjongens waren plotseling van achter glooiingen komen verrijzen en tusschen
de glinsterende palmplaggen door aangehold, draafden ze met hen mee en bedelden.
‘A beauty, wat prachtige oogen,’ riep Evangeline uit, bewonderend den met haar
beest mee
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sjokkenden knaap, ‘mesjaam,’1) begon ze hem aan te spreken en te lonken naar hem
en toen Emilia opmerkte dat deze heel niet schuw waren, lachte Hasj witjes en zei:
die waren karavanen gewend. Ongetwijfeld, Hasj had weêr getwist met Mrs. Dartle,
Hasj wrokte. Verlokt door het vleien wierpen de dames ten leste eenige ‘perro's’,2)
naar beneê en allen hadden vroolijkheid om het raafachtige neêrstrijken van de
jongens: beteuterd stonden zij nog op de plek waar de muntjes gevallen waren,
roepende teleurgesteld hen achterna: ‘het is niet wit,’ naar Hasj vertaalde.
De weg welfde op, vereffende en zette zich zoo voort onder de luwte der tuinige
bulten, belegd en bekroond met donkere dorpen als met grove Lenôtre-figuren. Laag
en hoog graasden de koeien, de oranje basten tot de buiken in het roodende
bloemblauw. Geleidelijk volgden de bouwlanden elkander, gronden soms pas
ontgonnen, tallooze bloot gewoelde bollen van irissen en galtonia's lagen er op de
aarde, gelijk aardappelen liggen voor het nalezen op Hollandsche akkers. Er was
geloop op het pad. Brons-donkere mannen van onder en boven naakt, het wit hunner
hemden toonend uit de gemakkelijk afgezakte dsjelaben, wandelden veerkrachtig;
ze hielden hun handen aan de einden der als jukken gedragen stokken en hun stemmen
klonken ernstig op naar de lentege lucht van vogelzang vervuld... ‘With thy clear
keen joyance, languor cannot be,’ vlotte herinnerend de regels uit Shelley's ‘Skylark’
in Theobald's gesoes, ‘Emilia hield er niet zooveel van, het was haar te veel
exclamatie’....

1) Mooi.
2) Spaansche stuivers.
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‘Look, Frau van Horen!’ klonk Evangeline's stem, toen een kuifleeuwerik voor de
hoeven weg trippelde en vleugelwipte over het spoor. Ze zat gemakkelijk
doorgebogen, als een breed-middelig moeke te schommelen op het pak, niet langer
beprangd door een corset.
‘Wij hollanders zijn van huis-uit werkelijkheidsmenschen,’ sufte Theobald... ónze
dichters... Vondel zegt: het moet hemelval zijn, maar... de paradijzen en de gezichten
der onzienlijkheid, wat zouden zij zijn zonder de vergelijkingen die de aarde geeft...
dat zingen, het is als een ander soort reizen....
‘Hoe zou Shelley's groot hart het bedrijf zijner landgenooten hebben gehaat....
Wonderlijk geslacht toch.... Aan de zuidpunt van ditzelfde Afrika waar wij noordelijk
trekken om onze ziekgemaakte zenuwen te herstellen, vermoordt het nu de vrijheid,
verwoest het de hoeven en de huisgezinnen onzer stamgenooten en tegelijkertijd is
het de krachtige levengever onzer Hollandsche kunst, bewondert het onzen landelijken
zin en onderhoudt het onze verheerlijking van het eenvoudige gezinsleven in
schilderijen.... ‘Chamberlain is een groot man,’ kwamen de woorden van het Engelsch
Parlementslid met wien zij in Hotel Oriental een tijdje hadden saâmgewoond, in zijn
herinnering zwerven en ‘Ik houd veel van de kunst van uw land’... wanneer hij Emilia
tranen in de oogen had geredeneerd met zijn krantenleugens, kwam hij aan met zijn
weeë hand: hij hoopte toch niet dat het schade zou doen aan ‘the feeling.’
Het muildier, de maningen niet voelend, was ongemerkt uit het drafje geraakt en
plotseling, opschokkend zijn ruiter, was het stil blijven staan als een mijlpaal. ‘Neen,
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vriend,’ oordeelde dadelijk zijn berijder en ranselde, hij zag Zaïlaschi woest met zijn
arm staan wuiven en het gezelschap dalen achter den weg. Er was weêr water. Een
stille heerige man die een jongetje in een chroomgeel djselaabje aan het handje
vasthield, wees hun de waadplek en aldus gauw aan den overkant gekomen, reden
ze verder door woestijnig zand.
‘De post,’ schreeuwde eensklaps Hasj, ‘Madam, uw brief.’ Mohammed had achter
zijn hand geroepen, brengend een neger tot stilstaan, die schuin als een stuk wild
over het blinkend duin rende. Hij liep in een spierwit kniehemd, bekruist over borst
en rug door de riemen van zijn zwarte tasschen, 't gepoetste koper der ringen straalde
aan hem waar hij stond. Een vrouwtje met een brandrooden lap om haar hoofd en
die een verschoten oranje vest met vele knoopjes bezoomd nog, open voor den boezem
had hangen en een gestreepte schorteldoek om de beenen droeg, nieuwsgierig was
toegetreden en lispelde naar Mohammed en dan naar Zaïlaschi. Drie blauwe streepjes
waren op haar kin getatoueerd en een onverglaasde, koelbleeke waterkruik, slank
als een grieksche lekytosh, hing aan haar hand; haar nagels waren bruin geverfd,
leken gepolitoerd. Zekerlijk lag daar een dorp achter de zandrug en was de put ver
van huis. Ze stond er in haar schamele onnoozelheid op nog mooie voetjes, boven
een van haar enkels was 'n koperen ring geklonken, verloren te kijken naar het wonder
van den brief en naar de twee realen, een voor het frankeerzegel en een als belooning
voor den bode.
Lodderig knikkend had de bode den brief mee helpen vasthouden, al den tijd dat
Hasj hem uitlei wat hij er

Jac. van Looy, Reizen

87
mee moest doen. Dan liet hij uit zijn aapachtige hand het geld zoetjes glijden in den
tasch. Theobald moest kijken naar zijn ebbenhoutachtige beenen; er was geen spatje
op; schilferig grijsde de huid naar de enkels als bij de meeste negers. Een druk praten
was gaande geraakt, om het posten van Emilia's brief.
‘Dat is juist zooals je je dat altijd hebt voorgesteld,’ zangerde haar stem naar
Roosevelt, die jongensachtig blij haar toeknikte, ‘dat is zooals je het leest in boeken
en verhalen!’
‘Ze maakt de lucht aan den gang,’ schertste Theobald.
Hasj zelf was ook spraakzamer geworden, had iets vasters in zijn kijken om het
welgelukken der bezorging van den brief; hij bracht zijn ezel weêr bij, vertelde dat
groote geldsommen wel aan zoo'n bode werden toevertrouwd, dat hij in drie, vier
dagen de marsch maakte van Tanger naar Fez, nauwelijks slapend, maar daarna een
week kon rusten.
‘Hadden zij dit thuis eens kunnen zien,’ babbelde nagenietend Emilia. ‘Wat hebben
wij het dikwijls op het zwarte bord in het postkantoor met krijt geschreven zien staan:
‘Aujourd'hui part le piéton.’
Nadat de hellingen met koren gaandeweg uit het gezicht waren weggegolfd,
mateloos stil begleden door de schaduwen der bolle wolken, was de weg al breeder
geworden en reden zij te midden van paarschende gronden als door een polder.
Ibissen klepten op voor hun gerucht, gelig op kop en rug, bloemgele snavels als
daggen stekend uit het dons naar voren. ‘Een mooi veld zou het hier zijn voor een
bataille,’ viel Theobald in, terwijl hij het verzwerven nakeek van de blanke vogels.
Hoe kostelijk
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bleven zij van morgen bij elkander. Emilia had de heiligheid der ibissen ter sprake
gebracht en Roosevelt, die in Egypte had gereisd, wist allerlei belangrijks mee te
deelen; hemelsbreed keken de blauwe oogen der luisterende vrouwen; het waas-blank
van heuvels dampte boven de kim en even vertoonde zich een trage, sleurige bocht
van de rivier, vervagend in zijn schelle kanten.
Maar driften vee hadden hen op hun teugels doen letten en nauwelijks was het
marktachtige woelen voorbij, of Roosevelt bespeurde in de verte een karavaan
kameelen; voor de eerste maal herkenden zij het eigenaardige, deinende loopen als
van een schip dat hobbelt.
‘Welk een patriarch,’ zei Emilia, toen de voorste langs trok.
Als de last niet voelend stapte de bruine kolos, plomp-knieïg en hield den kop met
de dwaze oogbulten trotsch gelijk een vaan op zijn strot-kronkeligen hals; dotten
haar hingen hem tot een woesten baard. De karavaan trok wijd-verspreid; op den
sleependen telgang van hun gemakkelijk vouwbre pooten graasden de kameelen,
rekten met hun snuffelsnoeten naar de bloemen op den weg. ‘Zoo ontstaan, dus de
vele paadjes hier,’ dacht Theobald; zijn muil had de ooren in den nek gelegd, was
bang voor de monsters. Hasj wist te zeggen dat het weef-goed was wat zij op hun
ruggen vervoerden en er ontstond verschil van meening over het onderscheid tusschen
een dromedaris en een kameel. Roosevelt vertelde hoe hij in Hindostan zijnde, een
tocht gedaan had op den rug van een kameel, hij was er zeeziek van geworden,
dezelfde verschijnselen die zich voordoen op een boot. Achter de dieren aan schreed
een Kabyl in zijn zonnige omplooiing, wiegelend
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met iets van de wuiving eener wind-bewogene palmkruin in zijn statigen loop.
‘Je kunt aan alles merken dat wij komen in de nabijheid eener stad,’ zei dan Emilia.
De weg was niet langer leemig en bijna zonder bloemen. Voor den horizont rezen
weêr hoogten, duidelijk konden ze de schapen onderscheiden over de lange heuvels.
In het wisselen der als water vervloeiende schaduwen reden ze voort. Overal werkten
de vrouwen op het veld. Gebukt, wanstaltig soms door de bobbels der onder hun
doeken meegedragen zuigelingen, roeiden ze de droge distels uit en sloofden die dan
op hoopen. Maar de akkers vereenzaamden, alle gewied, en toen had Evangeline
weêr het ongeluk te vallen van haar muildier.
‘No mucho camino,’ gekte ze nu zelfs naar Zaïlaschi; de norsche drijver begreep
de aardige toepassing niet; den geheelen morgen grommelde hij naar zijn kameraad,
met wien hij gisteren zoo broederlijk uit éen pijpje liep te rooken; het leek Theobald
of hij de voorkeur die Evangeline hem nu betoonde, liever niet genoot.
‘Play-fowlers!’ riep ze, toen er een paar mannen bij een akkerrand neêrzaten met
houten speelpijpen in hun schoot.
‘Kameraden van u.’
Evangeline glunderde om Theobald's aardigheid, schikte zich weêr stevig en hij
haar zoo triomfantelijk ziende om de kunst, begon over Wagner en over het gebruik
dat deze gemaakt had van dergelijke instrumenten.
‘Ja,’ lispelde de zangeres... ‘O, o!’ uitte ze als een moeder die haar kind beklaagt,
toen Theobald bij 't even omzien in den zadel zijn beugel verloor. De streng was
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weêr gebroken. Mohammed bekeek het geval niet eens, hij rukte de purpre flarden
weg en hing den beugel zoolang te bewaren aan de punt van Theobald's voet. En
terwijl hij: ‘arra, bagla!’ de beesten met zijn stem bleef drijven, begon hij van de
palmstruiken langs den weg te rooven, vergarend er een bos van onder zijn arm en
strippend de stekels, liep hij er drie door elkander te vlechten tot een koord.
‘Het is een ware wonderplant!’ riep Emilia uit, ziende naar zijn vernuftig gedoe,
dat dient voor alles.’
Hasj verzekerde dat zou wel niet meer breken; yes, de spruiten der planten werden
gegeten en de zadelmanden ervan gevlochten, de korven en de matten, het groen
werd vanzelf wel geel. Hasj zweeg, over zijn gelaat toog de afzondering van het
luisteren; achter hen speelde de clarinet, almaar hetzelfde klagelijke, doorkrijtende
de zonnigheid; tot het plotseling overging in een hooge schrei en uit was gelijk bij
een vlieg, die gonzend iemands aangezicht voorbijgevlogen, wegslipt in de lucht.
Naar de verte wiekte een zwerm raven en dook in de branding van het licht achter
een vonkelgroene helling; daar lag gewis een aas. In zuivere afgeklovenheid zag
Theobald ook hier nogmaals een voltallig geraamte liggen, met het dikke bekkeneel
en de gave kooi der ribben.... ‘Een muil,’ zei Hasj; Hasj liet zorgelijk zijn hoofd weêr
hangen; als een stem van de ruimte verzwierf ergens het harde wijsje van de fluit;
‘onze botten ten minste loopen nog,’ schertste Theobald en hij klopte zijn beest eens
op den broeiigen hals; ‘het is maar weinig waardig met zulke stijgbeugels onze intreê
te doen in een stad van vermaarde cavaliers.’
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Eindelijk hadden ze dan de twee ruiters ingehaald die allang voor hen uitreden, maar
daar begonnen die hun kleine paarden met de naakte hakken te sporen en in een groot
gerucht van hoeven te wedrennen, dat er hun kleêren van bolden. Ze stoven de vlakte
in die woest voor hen heen lag, rauw en rossig begroeid als met wilde zuring en ze
werden al kleiner en kleiner naar de heuvels, wild bekrield van blikkerige keien. En
't was omtrent den middag reeds toen eindelijk een lang, schaduwig stadsbeeld
verscheen onder een schaar van helle wolkjes; breed-uit stond er een roode muur als
vet van vocht en brokkelig van kanteelen; met stompe, donkere dotten van
citroenboomen er boven, met minaretten als vierkante wachttorens en drie kronen
van dadelpalmen sterrelend voor de lucht.
‘El-Ksar,’ riep Hasj.
‘Wij trekken er als pelgrims op aan,’ juichte Emilia.
‘Dat zag ik aankomen,’ gromde Theobald; hij had haarzien wankelen, den zit
verliezen en rollen naar den grond.
‘Dat komt nu van dat uitbundig zijn,’ mopperde hij, toen ze dadelijk ter been haar
mantel stond af te kloppen.
‘Ik heb niet gegild.’
Hasj was eerder dan Theobald ter hulp gesneld en bood Emilia zijn
verontschuldigingen alsof hij de oorzaak was van den val. ‘Dat heeft hij voor de
Amerikaansche nooit gedaan,’ waardeerde Theobald. Hasj bekeek nauwlettend het
pak, wees aan Mohammed, hielp zelf hem sjorren en daarna reden ze de anderen
achterna, die waren doorgereden.
‘Er zijn zeven minaretten,’ telde Emilia hardop.
‘Er zijn er tien, Madam,’ zei Hasj.
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‘Het schijnt een godsdienstige stad, El-Ksar.’ meende Emilia.
Theobald echter kon den val nog niet vergeten, ‘wanneer je nog eens voelt dat je
valt,’ zei hij, ‘stribbel dan niet tegen, maar geef je over aan den val, ik ben zeker, dat
je de minste kans hebt je te bezeeren.’
‘Ik heb me niet bezeerd, en 't is toch de eerste keer pas,’ vergoelijkte zij.
Theobald ontstak alweêr een sigaret en reikte er een aan Mohammed ook. ‘El-Ksar,
mesjaam,’ beduidde hij met zijn hoofd. Het gezicht van den jongen verheerlijkte
door den lach, hij lispelde als een bloô meisje; hij had een bloem gestoken zitten
tusschen zijn haarstreng... ‘ik zal hem zooveel sigaretten laten rooken als hij wil,’
overlegde onze reiziger; ‘ik zal hem binden aan ons, indien hij blijft.’
Weêrzijds drongen de heuvels naar de stad die zoo als in een bekken was gelegen,
op vele hoogten blonken er schril de grafhuizen van heiligen: de kubieke, witte
blokken met het koepeldakje als een te kleine deksel op een doos. ‘Dat is de grootste
heilige,’ sprak Hasj; hij hield zijn ezel in, bleef achter en even daarna hoorde Theobald
zijn zingerige bidden. Theobald had een groote aanvechting eens om te kijken, maar
hij bedwong de lust. El-Ksar was nu zeer nabij; uit het starre verschroeide gesteente
galmde de dwingende stem van de muezzin die de geloovigen riep.
Ze reden den muur om naar het noorden; langs hutten en heggen, vurig bebloemd
door Indische kers; over den schouder gemonsterd door het gaande volk en 't leek
aan Theobald dat alle mannen keken naar zijn jo-
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felen beugel. Een heer in haïk, gansch wit, behalve het roode fez-topje dat uit zijn
omvangrijken tulband opstak, wit ook van baard, reed 'n eindje naast hen mee op
een kostelijk muildier, dat purpren kwasten had hangen naast zijn oogen. Een knaapje
zat voor hem op den zadel in een bladgroen dsjelaabje. Ze overgingen de bouwvallige
brug boven een droge bedding, waar de kanten van verdwenen achter lies en bamboe
en hielden toen halt op een blauwbloemig veldje in 't gezicht van El-Ksar. Aan den
kronkeligen voet van een olijf ontpakte Hasj de lunchmand en oogenblikkelijk werd
hij door de Amerikanen bestookt omdat de tenten er nog niet waren.
‘Ze bederven al je stemmingen, wat doet het er nu toe als wij even moeten
wachten,’ knorde Emilia.
‘Laat ze maar betijen.’
Van over het stadje snaterden de ooievaars; ze zagen de vogels, kogels gelijkend
op een stokje, op de transen der moskeeën staan.
‘Wat ziet het er oud uit,’ zei dan Emilia, ‘wat zal het hier heet zijn 's zomers.’.
‘Haast-je-rep-je!’ begon ze te spotten, herkennend in de verte de ezels met de
tenten aan de vuurroode palen bovenop de bepakking. Hasj ontving de knechts en
deed zijn plicht. Hasj Mustapha, palrecht, behield de onverstoorbre lachknijpjes
onder zijn pijplurk-wangetjes, maar Mohammed lei stuursch het hoofd in zijn nek.
‘Wij zijn niet van plan te vliegen,’ zei hij hooghartig.
Een kittelige opwelling deed Emilia zich omkeeren toen Hasj al Arabe het
onslaafsch gezegde vertaalde. Roosevelt zei geen woord meer, keek even oog in oog,
kortaf wees hij de kampplek tot nader order en zat dan
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met een vastberaden uitdrukking te roeren in de sla. Haastig at hij een weinig, liet
zich de muil toen voorbrengen en vertrok met den gids de stad in.
‘Het is een complot, die leugenaars,... allemaal leugenaars,’ hijgde bijna Evangeline,
richtend haar oogen onverzoenlijk; ‘die eene zegt: hij kon niet voort, hij heeft geen
schoenen en ik weet, dat hij ze uit zuinigheid bewaart in de kap van zijn dsjelaab;
en die andre Hasj... nou; we moeten maar oppassen, ik laat me niet bestelen’... Ze
had honderd grieven.... ‘Er moest toch orde zijn, nietwaar?’ ‘Ja zeker,’ meende ook
Theobald, hij haalde al gauw zijn boekje voor den dag en stond op van het kleed.
‘Altijd werken,’ zei de kunstenares.
‘Altijd werken.’
Evenwel op het veldje loopend, wist hij niet wat te schrijven, hetzelfde gevoel als
straks had hem bevangen weêr, arm en redeloos. Onder den strengen val van het licht
lag daar het stadje in zijn tandigen muur, laag en stil als een graf. Een steengevaarte
als een plompe triomf-boog met een poortgat erin niet hooger dan voor een ruiter,
blokte er los van; een borstwering lijnde er van uit, omwoekerd van onkruid, in puin
gevallen bij brokken, schilferig en verkankerd door tijd en zon; telkens kon hij door
de bressen heen, de bleek gewaade steêlingen zien treden, verdwijnen en weêr oprijzen
boven het eerste brugplan. Was het de rulle wildheid, de vereenzaming die over alles
lag uitgestort; deze oudheid, toonend haar verval in het licht als een muildier zijn
wonden....
Hij dacht aan de zooveel grootschere ligging van Tetuaan, aan de reis daarheen,
aan den trouwhartigen Kell en zijn
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schelm van een knecht Mimoon; hij keek naar de boschjes beschuttend het veld als
akkermaalshout in Holland; naar de barre heuvelingen;... de doorgetrokkene;... naar
het fletse olijvengroen er tegenaan geleund; naar de maraboutgraven als helle spatten
licht in de hoogten. ‘Gebouwd door de Portugeezen,’ sufte Theobald en toen was
zijn kijken teruggekeerd naar de muilen, grazend met de gloeiende zadels op hun
ruggen; naar zijn eigen wit beest, naar het bankje als een troontje dat hem naar hier
had gedragen....
Hij liep daar in gedachten aan zichzelven en kwam hoelangs hoe dichter bij de
tentknechts, en onder het gehoor van hun opstandig gekakel.... ‘Wij hebben de goede
methode niet om met deze menschen om te gaan,’ zinde hij... ‘wij begrijpen hen
niet..., maar met al onze vooruitgang en superioriteit vertoonen zij toch in het bezit
te zijn van iets beters... wie van ons manvolk kan zoo argeloos loopen met een bloem
op zijn muts of tusschen zijn lippen?...
‘Lieten ze Hasj al Arabe ten minste den schijn van zijn waardigheid maar... wij
zouden er bij winnen....
‘Het lijkt alles toevallig’....
‘Het is wat moois,’ kwam Emilia hem storen... ‘mij altijd alleen te laten; ik vind
het ook zoo dolprettig niet dat eeuwige vitten te hooren, ik ben ook maar weggeloopen,
zij reddert op.... Ik heb weêr een ontdekking gedaan,’ vervolgde ze gauwer... ‘een
soort van wondertuin... nooit zag je zulke slakken’....
Dichtbij de plek waar de lunch lag uitgestald, slopen ze achter elkander door een
gat in de cactushaag. Onder de sprankelende schemeringen van viige- en granaat-
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boomen, van citroenen en mimosa's walmden de geuren van oranjes, van violieren
en van rozen. Metalliek-glanzende, gansch zwarte hommels, rommelbromden om;
ongeziene vogeltjes bezongen de priëeling en 't klepperen der ooievaars drong er in
door zooals men torens kan hooren spelen. ‘Salvia's’ riep Emilia bij helder-blauwe
bloemen, ‘goudsbloemen, oost-indische kers, en zie me eens die rozen en deze
leeuwenbekken, welk een gewas. Heb ik te veel gezegd? Het is van aanleg net zulk
een tuin als die waar ik met Mimoon in geweest ben, in Tetuaan. Overal boomen en
de bloemen eronder; weet je nog hoe ik thuis kwam met die sinaasappeltak, vrucht
en bloesem te gelijk, als de verspieders uit Kanaän, zei je. Maar hier zijn méér
bloemen, zie je, wat een weelde hè? alles wat wij kweeken 's zomers groeit hier wild,
kijk wat zou dit blauwe trosje wezen met dit driepuntig blad?’
‘Maar daarvoor heb ik u niet aan uw mijmering onttogen,’ begon ze weêr, ‘ik heb
iets aparts voor je... laat die Amerikanen maar voor ons zorgen, zonder hen hadden
wij toch niets durven ondernemen, zeg ik maar.... Waar stonden ze ook, de
maria-distels?’ vervolgde Emilia en bukte nog eens onder de rommelige twijgen
door; ‘daar heb ik ze.... Wat zie je daar nu aan voor bizonders?’ en eer Theobald er
naar bukte, raakte zij met haar vingertje aan een blad en zag hij verspringing als van
aardvloo.
Dan zag hij het ook. Je moest er naar zoeken met je oogen. In de marmerige
krooken der distelbladen hurkten tallooze kikkertjes niet veel grooter dan een
mannennagel en ze leken als van bladgroen volgezogen, als vette bladluizen zijn en
hadden purpere insektachtige oogjes.
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‘Het zijn volmaakte kikkers,’ zei Theobald ernstig; ‘ik geloof dat is iets heel
bizonders;’ hij nam zijn zakboekje uit zijn zak en knielend bij de plant, begon hij
opmerkzaam er eentje na te teekenen, op de ware grootte.
‘Als een Hollander maar een kikvorsch ziet, dan haalt hij wel weêr op,’ spotte na
een poosje Emilia.
‘Ik ben al klaar.’
‘Je hebt me nog niets gezegd van mijn trouvaille.’
‘Het is een pracht, het is de tuin, eene sultane waardig.’
‘Ik heb niet naar een complimentje willen visschen.’
‘Ja maar, ja maar,’ broddelde Theobald, ‘je vergeet mijn boek; lieve, u vergeet de
muze’.... Buiten den tuin werd geroepen.
‘Mister van Horen, are you there?’ schreeuwde mrs. Dartle; ‘wij gaan de stad in.’
Gauwtjes pakte Emilia haar man bij zijn oorlel en stak haar lippen toe.
‘Je bent een beetje uit je humeur om-dat-je-denkt, dat-ik-je-vers-niet-mooi vond.’
Er stonden twee ezels gereed die Hasj voor de dames had gehuurd; Roosevelt had
den consul nietthuis bevonden; ‘buitengewoon smerig,’ aldus gaf hij zijn indruk weêr
van El-Ksar. In optocht waren zij met Hasj toen naar binnengegaan en in een
vestingachtige brake ruimte gekomen; waar zonderling frisch, overal grasgroene
hoopen langs de paden lagen: te koop liggend veevoêr, jonge afgesnedene gerst die
de ezels de koppen deed rekken en door een ander kabalistisch poortje in den van
bersten bestraalden, overzijdschen muur, waren ze vervolgens van den hellen dag
geraakt in verbijsterend halfdonker. Achter elkander gedwongen reden ze daar door
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straatjes, overdekt met zoldertjes van riet en bamboe; door losgelaten stengels en
vlechtingen scheutte het zonlicht in flarden neêr en fonkelde als op meststroo. Het
pad geleek een riool; in de kelderige stilte klutsten en knarsten de hoeven door een
vunzen brei en uitwijkend voor hun beesten, slopen er herhaaldelijk
schichtig-opblikkende gedaanten de stijgbeugels langs, schuifelden en drukten zich
aan tegen den somberrooden, van opgespatte drek beklodderden muur, klemden hun
vingers in de diepe steenvoegen of hielden zich in evenwicht boven het smalle
keienpaadje, de gele sloffen ter hand om ze rein te houden.
‘Got, got, wat is dat Tetuaan een idylle,’ praatte Emilia en Theobald hoorde de
stilte der ontzetting in haar stem.
Wonderlijk smetteloos zaten er dan opnieuw de getulbande heeren, op gekruiste
beenen in hun winkelhokjes genesteld; de bloote, om te kussen reine voeten met
poezelig verzorgde teenen vlak bij den rand soms van het oud-glimmende,
neêrgeklapte luik dat 's avonds het winkeltje sluit. Enkelen lagen er geëlboogd te
schrijven met dikke pennen van riet; aardige blauwe inktkruikjes stonden bij hen en
geuren van sandelhout en nagelen welriekten uit hun kastjes. Dat was als in Tetuaan,
waar onze reizigers het winkelleven hadden kunnen bekijken en even schel en fel,
hingen er de opgehangen wolstrengen of ze dropen van bloed en geel gelijk saffraan.
Soms keerde een schrijver een bleek en zinnig gelaat toe, als wars van het nutteloos
bestaan boog hij zich weêr in zijn schemer. En 't werd al rauw en oud. ‘Mesjaam’,
hoorde Theobald de zangeres haar woordje Arabisch naar een meisje roepen. In een
deurhoek schuilde het
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schuw en hield met de geverfde vingertoppen den hoofddoek open voor haar
smachtende zwarte oogen. Groote oorringen vonkten bezijen haar wangen en een
haarband was met hieroglyfische spangetjes om haar voorhoofd vast.
Soms ging het langs een deurtje, spinraggig besneden met wiskunstige figuren;
als vouwtjes in een door de jaren bewerkt voorhoofd waren alle de snijkantjes belicht.
Geslagen lofwerk: ijzeren scharnieren en sloten versterkten ze en soms ging het langs
hokkigheên als zweeterige spelonken vol hinderlagen van nacht.
‘Got, got,’ liet Emilia weêr hooren.
‘William, make me a picture!’ riep de onvervaarde stem der zangeres bij het
opengaan van een straatje.
‘Lovely, lovely,’ herhaalde ze.
Boven een brokkelig portiekje, met emeralde, witte en zwarte tegeltjes nog omsierd,
op een hand-bereikbaar bordesje, had een ooievaarspaar zijn stakkelig nest gebouwd.
Het vrouwtje zat er met een dikke broedborst, het mannetje steltpootte er naast, zich
plurende. Roosevelt had gauw de riem van zijn kodak over het hoofd gehaald en liet
er de roezig-verwarde Hasj zijn muildier houden tusschen de fel-verlichte kijkers.
‘Ze poseeren goed’ riep Theobald, zich afwendend meteen van de mannen die hem
elkander met de oogen wezen en over de vogels heenziend, zag hij in de ruimte een
slavin op het plat van een huisblok staan, turend de hand boven de oogen houdend.
In haar purpren tuniek stond zij als een standbeeld voor een zon-blanke wolk.
Roosevelt had lang in het spiegeltje geloerd van zijn camera, knipte het kiekje,
knikte:
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‘All right.’
Schietgatige raampjes leken te spieden in de vooze muren en langs berookte en
asschige holen reden ze voort. Stapels koek-ronde brooden dampten er de geuren
van lekker-gelukte baksels naar buiten en half-naakte jongens joolden er uit met
bemeelde hoofden als pierrots. Teêr-roode vaaswerken en koel-gloeiende glazuren
pronkten bij pottenbakkers, dan zwenkten er andermaal de beesten een binnenplaats
in.
‘De graanmarkt,’ zei Hasj plichtmatig.
Het leek er al bestoven met pellen en met kaf. Witte pilaartjes, schragende daakjes,
omsloten het en gaven het den schijn van een grooten fondak. Tafelachtige platte
manden van palmblad, met een opstaand smal boordje lagen er gevuld met de
goudelende korrels; een man kocht een maat vol en liet die uitstorten in de opgehouden
schoot van zijn dsjelaab. Hier was het weldadig licht en ruim. Verhuld wandelden
er paren vrouwen. ‘Ze keeren van bezoek of wellicht van het graf van een heilige,’
giste Theobald en hij keek hen na om het gedrapeerde loopen. Uit de deftige vouwen
der hoofdbedekking gleed hun het plooien-stel ruggelings tot op de roode muiltjes
en de mollige, bloote hielen. ‘Het is als een mengeling van antieke redelijkheid en
Watteausche voornaamheid,’ mijmerde hij, ‘ongetwijfeld zijn het vrouwen van
eenigen stand,’ en als in een weêrschijn snel, bedacht hij het toiletmaken dier vrouwen
en de kunst een dusdanig gewaad uit éen stuk geweven, zoo bevallig te plooien.
Gulzig klokten kippen, duiven zwirrelden er en musschen; ‘die vindt je overal,’
meende Emilia even. Hoog uit het licht snaterden de ooievaars en onder de omgangen
hurkten
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de witte wegers en meesters en dronken uit glazen thee, gekruid met menth en verbena.
Hasj deed bizonder haastig, hij keerde zijn ezel en verder ging het door het nest
van buurtjes, andermaal tusschen de trotsche blikken van de mannen met hun
geitenbaarden. Ze waren verschroeider van huid dan de Tangerianen en het trof
Theobald dat zoovelen hunner zoo jammerlijk door de pokken geschonden waren.
En weêr nu onder de wegende ernst van die koninklijke kerels, afkeerend hun
gezichten of waren zij met hen allen geen blik hun waard, voelde Theobald zich als
een indringer, een gedulde; hij zette zich wat flinker in den zadel.
‘Most interesting,’ zei Evangeline voor zich uit.
Hij zag haar gezicht opzij in een straffe glimlach blijven en dat deed hem zonderling
genoegen. Roosevelt rookte de eene sigaret na den andere en leek naar niets te zien.
El-Ksar stootte hem af, als een melaatsche waar men onwillekeurig het hoofd van
wendt en de herinnering aan het blanke en stemmige Tetuaan ontstond toch alleen
maar door die mooie bedrijfjes en nerinkjes, die in Tanger haast niet meer bestaan,
verdrongen als de gebruiksdingen worden daar door het gemeene Europeesche
export-goed. El-Ksar was triest, toevallig, rooverachtig woest; 't was zelfs niet
Moorsch; de roode baksteen en de hellende daken deden telkens aan Holland denken;
El-Ksar lag te vergaan als een rif.... Stapvoets reden ze door de broeiige wirwar; in
de stanken van brandend vet en houtskool; daar werden de Moorsche lekkernijen
gebraden: stukjes gehakt in eidooier gedoopt, die aan naalden geregen zijn en er met
de lippen worden afgenipt:
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langs hokken van barbiers waar ze door smerige vliegennetten heen, voor de ingangen
uitgehangen, de klanten konden zien die hun hoofden lieten scheren. Maar een
opstopping stuitte hen, en bij een standplaats van muilen zag Theobald op eenige
mannen neêr, gehurkt in de schaduw van hun beesten, aan 't kaartspelen boven een
drogen vloer-plek. De kaarten hielden teekens als monogrammen en een der spelers
was wit als een albino.
‘Spadielje - manielje; basta - ponto,’ grommelde Theobald; ‘'k was waarlijk een
oogenblik thuis; kleinigheden kunnen toch wonderlijk aandoen... hoe dit alles te
beschrijven in zijn volheid en waarde, zijn tragische waarde’... 't geluid van duiven
klapwiekte weêr om zijn ooren, de gang zat er weêr in. Plotseling werd er achter
gewone raampjes met vurige geraniums in het kozijntje, gewuifd en verwelkoomd;
blauw omsmeerde venster-vierkanten raakten vol van vleezige jodinnen-gezichten
die naar de vreemdelingen lachten.
‘Alsof wij verlossers zijn,’ spotte wat Theobald.
Hier, bepronkend de modder, wandelden de Joodsche matronen in krakend paarsch
en wit, met bloem-gele zijden hoofddoeken, glad gespannen boven de als gepenseelde
brauwen, achter de ooren omhangend met een hoekig vouwtje. Zij toonden dezelfde
blijdschap en wilden dat hun kinderen ook zouden groeten, ze helpend daarbij met
de handen, wichtig van ringen. Als in een beroep om verteedering gingen zij tusschen
de drukte, de bepoeierde boezemvlakken in het licht; toch deden de weligheden
hunner halzen Theobald hier aan als onkuisch. ‘Mooi slag volk,’ dacht hij, kijkend
naar de jonge Hebreërs in vaalzwarte lijfrokken rank en rozig en met koket gezwier
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van haren op het voorhoofd. Door het geslaaf en gescharminkel van het rood- en
paarsch-gegordelde en bekalotte Jodenvolk, geen Jood mag een tulband dragen,
draafden de beesten, druipende en bloederige slachthuizen langs en toen leidde Hasj
hen andermaal op een markt.
‘Nog zoo'n negerij,’ bromde Roosevelt.
Onder saâmscholingen van voos-roode dakjes en pluizen-opstekende rietdekkingen
en kalken muurtjes, verweerd en beschimmeld; onder de geruite bamboe-vlechtingen
van cafeetjes was de markt laag en bebobbeld door de helle volte. Heftig klingelden
de bellen van de water-verkoopers, her en der, hun glans-zwarte zakken gesteund op
de heupen dragend: huiden gezwollen van frisch water en zoo in de gedaante
teruggekeerd van een geit zonder kop en met afgehakte pooten. Ze hielden de
straal-pijp omgeknikt of gesloten met het plat van den duim; de koperen drinkbakjes
rinkelden voor hun buik, leken bellen ook en even kwam een gezegde van Signor
Sonnorelli om die tergende, miserabele zomersche muziek zwerven in Theobald's
hoofd. Achter in het plein welfde een alles verdorperende heuvel op; witte gedaantetjes
klommen er als bedevaartgangers en knapen lieten er hun zeshoekige vliegers opstaan
in de lucht van louter oud zonneblauw.
Hier herkende Theobald boven de sombere moskeepoorten eene der minaretten,
die de muren te boven staken toen zij naderden El-Ksar. Onophoudelijk bomde de
donkere slag van een trom uit een speelhuis daar in de buurt. Langs het rijpad hurkten
de verkoopers en verkoopsters op gekruiste beenen; bamboestokken, als geweren in
rotten gezet, hielden de schalen; hoopen zonnige oranjes, kromme groene peulvruchten
en ge-
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drochtelijke aardappelen lagen er en lange paarsche radijzen en peenwortelen
uitgespreid. Een vrouw-figuurtje bewaakte wat eitjes; een ander kippen, liggend op
de buik, de omsnoerde pooten naar achteren; een ander omhuld popje een korfje vol
koes-koes: de met de handpalmen tot korreltjes gedraaide meelspijs; een vierde een
mandvol hoorntjes-slakken, die de vingers der verkoopster geduldig telkens naar
binnen raapten, als ze kropen te veel. Een hoogbeenige vent tilde een stok waar
wit-schuimig suikerwerk langs kronkelde, als de slangen om de staf van Mozes en
kreet zijn waar te koop; houten borden stalden verbrijzelde stukken noga uit; een
laag tafeltje een vracht van framboos-roode kokinjes, die de koopman bewaaierde
met een palmblad en zoo de dolle bijen in een stadig wolkje hield. Mrs. Dartle wou
inkoopen doen. Zij liet zich door Hasj een homp brood aanreiken en proefde en knikte
naar Emilia, omdat het goed van smaak was, terwijl ze aldoor de wilde menigte bleef
toelachen, gelijk een aktrice een te veroveren zaal. Doch Theobald kon weêr zijn
muil niet betoomen; halsstarrig wendde en drentelde het tegen de warme drukte, tot
het eindelijk op de welving van een brugachtig plan met een ondiepe bedding er
onder, zich gemakkelijk te voelen leek en als betooverd stond.
‘Bergbeest,’ spotte zijn berijder en deed verder geen moeite.
Vanaf zijn hooger-geworden zitplaats, keek hij naar de zonnige klontering van al
dat volk in het schapenwol-wit, naar de donkere en hoekig omkapte Kabylen-koppen.
Er werden hier veel minder bruine dsjelaben gedragen dan in Tanger en alle de
vrouwen zaten of liepen geheel ver-
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sloten in hun plooien, wat hij in Tanger veel minder streng had zien gehandhaafd
worden. Een paar heeren stapten statig ter moskee, devoot lieten ze boven de
arm-plooien der haik een hoekje zien van het zeegroene bidkleedje, en toen trok een
jood zijn aandacht. Uit een scharlaken, van zwarte banen schuin doorstreepte talaar
rekte hij zijn grijskrullige treurspelkop, lei zijn hand boven de oogen, turend tegen
zon.
‘Nice, nice!’ kwam de stem van Evangeline dichterbij.
De markt siste en gromde; zij kocht en kocht. Hasj zonder windsel om zijn fez
borg alles in de zadelmanden van zijn langoor. Nu hief zij een sinaasappel boven de
kappen en koppen naar Theobald om hem te doen watertanden. Onophoudelijk keek
een neger naar haar in de avondzon nog blozender aanschijn; de punt van zijn tong
roerde in zijn mondhoek, gelijk een muildier dat doet aan zijn bektouw.
‘Ik kan niet bij je komen,’ klaagde Emilia.
‘Hoe tenger is ze,’ dacht Theobald, kijkend naar waar ze opstak van haar muisvale
ezel.
‘Er zijn hier veel meer negers dan in Tetuaan,’ bleef hij werktuigelijk waarnemen,
‘en ze zijn van een grooter type; ook wordt hier niet veel gebedeld.’ Nauwelijks
echter had hij zoo gedacht of hij verstond het bekende: ‘allah-il-allah’... en achter
een stapel bruin-geworden afgedankte sloffen waar schoenlappers de baboesjes van
hun klanten mee verstellen, zag hij het schuiven, het arme, lamme gedrocht. En
onmiddellijk daarna herkende hij den eigenaardigen loop van een man, die een karbies
boven zijn rugplooien droeg en een houten nap; met zijn staf den leemrossen brugvloer
begon aan te tikken en zijn blindheid hief in het licht....
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Vlak voor de broeiige bast van zijn muildier waren ze post komen vatten, met kinderen
ter voorste rij, als klaar voor een fotografie en allen heimelijk kijkend. Van uit die
plechtig blanke, hun sterke blikken niet wendende mannen kwam het weêr aan: het
onbehagelijk verwarrende gevoel. Theobald voelde zich leelijk, de belachelijkheid
van zijn palmblâren beugelstreng begon aan zijn voet te knellen. ‘Wie hier komt,
moet komen met een schitterende escorte,’ trachtte hij te spotten; waarlijk zij
imponeeren.’ Langzaam ontstak hij een sigaret en blies den rook over de markt.
Langs den rand bewoog de fez van Hasj met de blauwe kwast. ‘Hasj moet houtskool
hebben voor zijn vuurtje,’ dacht Theobald.
Toen bemerkte hij een Europeaan geleund staan met de hand op den zadel van
Roosevelt en wist dat was de consul, die over de nieuwe drijvers kwam spreken;
dadelijk ratelde Evangeline's stem zonder bevangenis. Het praten duurde. ‘Gaan wij
nog niet?’ riep eindelijk Theobald naar Emilia; het werd hem hoe langer hoe enger;
met een heftigen ruk dwong hij de muil uit zijn verdooving. En eer de mannen zich
allen hadden afgedraaid als voor een spel dat uit is, eer hij er zich goed rekenschap
van gaf, reed hij daar achter Hasj aan door de opspattende modder.
‘Weggekeken, letterlijk weggekeken,’ grinnikte hij naar zijn vrouw; zij trokken
onder de groote triomfpoort door en waren toen thuis....

V.
Voor de weinige in El-Ksar verblijvende Europeërs was hun komst een gebeurtenis.
De Amerikaansche con-
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sul, tijdelijk slechts hier en de Spaansche maakten hun opwachting aan het kamp....
‘Een borrel,’ had Roosevelt dadelijk gevraagd en zij klonken de kennismaking en
de goede reis uit hun kroesjes. Hasj bracht toen bij ongeluk een flesch azijn, er werd
om gelachen en vergoelijkt: ‘men is op reis.’ De Spanjaard, zwartharig als een moor,
bleek een hevig antisemiet te zijn en ijverde voor zijn opvatting in 't bizonder tegen
Theobald.
‘Ze hebben geen houding meer,’ meende deze.
De blik van den pronkerigen Spanjaard was dadelijk leêg geworden of was die
zegsman een idioot, en daarna waren zij aan 't spreken geraakt over de veiligheid.
De Amerikaansche consul, die al vele jaren in Marokko woonde en in zijn Engelsch
een nageluid had van Arabisch door vrouwen gesproken, vertelde over den dief van
een koffer, lang onpakbaar gebleken, maar juist van middag aan den lijve gevat; zij
hadden hem kunnen zien opbrengen naar het Kasbah.
‘Het Kasbah?’
‘Dat groote huis, herinner u maar,’ zei Roosevelt die hem pas had zien loopen
schrijven, ‘waar de soldaten uit kwamen rijden.’
‘Ik moet tot mijn spijt erkennen het niet te hebben gezien,’ antwoordde Theobald,
terwijl iets vaags en laags als een kazerne-poort in zijn herinnering spookte.
‘Fa nada,’ doet er niet toe, zei de Spanjaard.
De Hollander had zich al gauw verwijderd en beslenterde het blauwe en
welriekende veldje. Naast elkander zaten er de dames huiselijk de gekochte erwten
te doppen, hij hoorde het knappen van de schokken uit de verte. Hasj hurkte voor
zijn keuken en herhaalde zijn:
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‘yes, madam,’ wanneer Evangeline van haar stoel af er zich mee bemoeide.
Drie nachtwakers kwamen tusschen de tenten doorsluipen, het lange geweer ter
hand en een lantarentje en hurkten bij Hasj, terwijl er het praten der heeren en hun
vroolijkheid al luider klonk en hun gestalten al meer en meer kwamen opstaan uit
éen stuk. Als uit een nest vuurde nog de zon door purpren strepen en wolken en deed
de minaretten, waarvan de hoogste twee transen had, geduchter verschijnen en de
onbewogenheid der palmen als wilde trossen veêren zijn boven de simpelheid der
stad.
Het duisterde snel, zwaar-wiekend togen er immer ooievaars door de goudene
versterving van den dag en een groote stilte beving het kamp van boven. Gelijk een
spiegel die beslaat, verdofte de hemeling en wijdom begonnen de grondelingsche
stemmen van de kikkers aan te gaan. Plotseling sloeg het heldere tjuiken van een
nachtegaal uit het verzonken boschje en een andere slag steeg antwoord-roepend
naar den koelen hooge en verder welde een keeltje uit het wademende blauw; al meer
en meerderen bezongen het duister van doem en droom als met een rook van tonen....
En toen de hemel keek met duizend oogen van sterren, ontgonsde muziek van
tamboerijn en trommel en herders-fluit het in duisternis verzakte El-Ksar. Emilia en
Theobald liepen daar, blootshoofds, voorbij de smoeke tenten.
‘'t Is zeker een bruiloft,’ zei Emilia.
Door hun praten gingen de herinneringen aan de vele trouwpartijen, die zij in
Tanger hadden nageloopen.... Wanneer een bruid onzichtbaar in een kleurige doos
als een spitsdakig tempeltje, gesteund door mannen op den
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rug van een ezel, waarvan de staart is vastgehouden door een slavin, teeken van
dienstbaarheid, wordt heengereden naar het huis van den bruidegom. Hij heeft haar
nooit gezien en zij niet hem. Zij zit in haar korf, welriekend en gezalfd en in pronk
van kleêren en hoort de schalmei en de trom spelen om haar... Jeugdmakkers van
haar aanstaanden heer brengen hem de schat... zal zij hem behagen?... tooverig
schijnen de kerksche lantarens, op hoofden gedragen er rondom heen; met drie, vier
kaarsen en soms met acht, al naar de bruid van stand is.... Uit El-Ksar bomde het en
drongen de donkere joedelingen aan der hartstochtelijke fluit en in gedachten hielden
zij, toen de tonen plotseling verstomden, hun ooren dicht voor het lawaaien der
schoten, zich terugziende in de nauwte van een straatje, bij het spoken der wilde
schaterkoppen uit den kruitdamp... de lantarens staan op den grond en het ezeltje dat
de bruid gebracht heeft, suft voor het deurtje... het teeken van welgevallen in haar is
gegeven door den jongen man... ál waar men al van gewagen hoort in de woorden
van den Bijbel: ‘mijn hart verheugt zich als het hoort de kreet van den bruidegom.’...
En daarna zaten zij te samen in Roosevelt's tent; het buikje vol zilverlingen tusschen
de kaarsen geplaatst op tafel. Roosevelt rekende af. De knieën over elkaâr, het lijf
aanbuigend om naar buiten te kunnen spreken en de pet immer achterste-voren, zat
hij, geducht door zijn stevenende kneveltje en harde oogen. Ook Evangeline's mondje
was beslist: ‘Will,’ stookte ze zachtzinnig, ‘zal je zeggen, Will?’ ‘yes,’ bromde
Roosevelt. ‘Het is een krijgsraad,’ spotlachte Emilia.
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Vóor de tent hadden zich de drijvers geschaard tegenover Hasj, die de woorden van
den meester moest vertalen. Theobald kon hem daar zien staan door het slappe als
verwaaide tentgat voor den blauwenden nacht, in zijn smeulrood beschenen blauwe
tuniek, latend een schouder onbedekt. Roosevelt sprak kranig, maar wonderlijk was
het te hooren hoe zijn korte knappende zinnetjes werden overgebracht met
weidschheid en met zwier. Hasj oreerde het baardje geheven gelijk een spreker van
sproken en met een open en onderrichtend handgebaar geleidde hij zijn zinnen. ‘Zeg
aan dien eenen, dat hij lui is en geen knip waard,’ sprak Roosevelt. ‘Zeg dat hij zijn
schoenen al heeft uitgedaan bij 't begin der reis en dat hij hoe eer hoe liever kan
teruggaan naar Tanger, van avond nog als hij wil.’ Telkens dan, na elk der meeningen
verklonk de plechtige galm van Hasj, patriarch die zijn volk beleeraart.
‘Ik vrees, Hasj maakt het wat mooier onderweg,’ zei Emilia.
Het schril-wit omdoekte hoofd van Zaïlaschi kwam aanbukken en een benauwden
blik sturen de tent in. ‘Wat zegt ie?’ ‘Hij zegt,’ vertaalde Hasj onzijdig: ‘hij zal je
dienen als een hond.’ Roosevelt bleef straf. ‘Hij en die jongen kunnen teruggaan naar
Tanger wanneer ze willen; ik heb me voorzien; het is gebeurd... ‘Ik wil een goede
arbeider hebben, een harde werker, ik wil goed betalen,’ en ‘finished’ klopte hij met
een driftig knipje van zijn vinger de asch van zijn sigaret.
Hasj's meewarige stem bezong den nacht, doortjuikt van de nachtegalen en er was
een diepe stilte toen hij zweeg. In schaamachtig geschuifel en onrust verwijderden
zich
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de mannen. En toen sprak Roosevelt afzonderlijk hem aan, terwijl zich Evangeline
uit de doezige schaduw boog, gelijk een kaartlegster die haar geest verzamelt, het
loon in lange rijtjes van realen telde; zuivere rechte rijtjes, makend een vierkant met
haar blozende vingers. Deemoedig stond Hasj te luisteren, het hoofd schuin op zijn
borst.
‘Ben jij met hen of met ons?’ sprak Roosevelt... ‘je moet zijn met ons... wij willen
goed betalen, altijd directly gaan, geen omwegen maken, altijd directly en als de reis
gedaan is zullen wij een goede fooi geven ook... Jij kunt blijven, jij spreekt Engelsch
en Arabisch; jij dient me, ik ben de baas, begrepen? Jij bent de kok, een goeie moet
ik zeggen en... that's all,’ eindigde Roosevelt met een aschknipje weêr.
Hasj streek bedachtig het gezamenlijke loon op, rijtje voor rijtje natellend en
bewoog zijn hoofd dat het goed was zoo. Hij maakte zijn mooie gebeitst-bruine tasch,
met passement bestikt, waar figuren in waren van emerald-groenende zijde, bloot
van onder zijn kleed, opende die waar het leêr is ombogen als een klep en borg het
geld. In de hoeken van zijn mond woonde een vreemde zweeming. Of was er niets
gebeurd, praatte Evangeline over de plannen van morgen, hielp hem herinneren, dat
hij halve peseta's moest hebben voor den bruggeman’; hij had de kippen voor morgen
gebraden, niet waar? en 't was gedaan.
Buiten gorgelden de kikkers en filomeelden de nachtegalen. Boven het slapende
El-Ksar zweefde in de sterrelucht een veêrwolk, in vorm gelijkend aan de schaduw
van een ooievaar die vliegt.
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VI.
‘Ze blij-ven!’ riep Emilia aanloopend. Zij had het lint van haar hoed nog wat toeër
gestrikt, zoodat die nog meer geleek aan een korfje.
‘Dat dacht ik wel.’
‘Wat een komedie.’
‘Al den tijd dat de nieuwelingen daar wachtten’ vertelde Theobald ‘bemerkte ik
Zaïlaschi loerende over het muurtje. Hij hield zijn muilen bij de hand.’
‘Het is een staking, ze verklaarden zich solidair. Samen uit, samen thuis. Ze wouen
niet werken met die boeren, zei Mustapha. De Roosevelts hadden mijn raad moeten
volgen en de jongens moeten huren met wie wij gegaan zijn naar Kaap Espartel....
Zulke vroolijke naturen... weet je nog hoe ze onze ezels versierden. Het speet hen
zoo, ze hadden zoo'n zin in Fez en met die kon je ten minste wat praten... Maar ik
heb toch schik dat ik mijn Mohammedje hou.’
‘Ik denk Hasj zit er achter.’
‘Ze hebben van alles geprobeerd. Eerst waren er geen muilen, verbeeld je, geen
muilen, en toen die er waren door den consul, lieten ze de anderen de rommel pakken
en zeien het toen: wij gaan niet mee. Nu pakken ze de boel weêr over op hun e gen
muilen, wat een komedie.’
‘Dat is dus het eind van het complot, als onze vriendin het noemde.’
‘Ze had slecht geslapen, ze had doodsangsten uitgestaan, toen die kudden onze
tenten werden langs gejaagd. Het was nog niet eens licht; jij slaapt ook door alles
maar heen.’
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‘De slaap des rechtvaardigen.’
‘Ze hebben gekrieuwd weêr samen.’
‘Het kon wel eens hun laatste reis zijn samen.’
‘Dat zou toch verschrikkelijk voor haar zijn.’
‘Nu ja,’ zei Theobald, ‘het is maar een novellistische onderstelling....’
‘Ruik toch eens,’ riep weêr Emilia aankomend met een bosje van de blauwe
bloemen in haar hand. ‘Weet je wat ik geloof, al dat goedje hier is lavendel, waar zij
zooveel van houdt en anders niet.’
Een glanzende, inzichtige wolk donkerde boven hun hoofden en deed het stadje
in schaduw staan onder de lichtstorting er rond om heen. Rouwachtig hing het
vlaggelapje van de hoogste minaret en een stoet roetzwarte paarden graasden
langhalzig onder den muur. Maar spoedig lag de kampplek weêr in zon en terwijl de
schaduw naar de bergen heendreef en over de marabout-graven, liet de zwevende
wolk uit zijn opvluchtende gedrongenheid een sliert nu neêr, gelijk een staart hangt
aan her lijf van een muis. Was het een hoos? Theobald liep daar te dralen. Een
armzalig vrouwmensch was bezig aan het schrapen van de graantjes door de
slordig-etende ezels en muilen vergeten.
‘Geef haar wat,’ vleide Emilia.
Theobald rommelde in zijn zak naar de penningen die bestempeld zijn met twee
gelijkzijdige driehoeken, door elkander gevat in den cirkelomtrek der pasmunt,
waarvan er acht wel gaan in een halve stuiver van ons en bracht ze aan de oude. Ze
keek of ze dol was op; ze murmelde; als muilezelhaar hingen slierten onder haar
hoofddoek uit; haar hals krinkelde tot haar veilige bor-
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sten en in het door ontzettende rimpels vernield gelaat plekten versleten tatouages
of had ze hagelkorrels geschoten zitten onder haar huid. Daarna hadden zij zich
gevoegd bij de Roosevelts met den consul in gesprek. De Amerikaansche consul, als
gisteravond, vermoeid-blauw kijkend uit een jongensachtig gezicht, prees nu Zaïlaschi
bizonder; zulk een man was onbetaalbaar; ieder paadje kende hij naar Fez en naar
Marékesh en wat wel zeer veel waard was, hij had in de streek veel vrienden.
‘Hij doet als een wijze dokter die meepraat met zijn zieke,’ dacht Theobald.
Mannen zoo bij elkander praten ook gaarne over wild en jagen. Jakhalzen? Ze
zouden ze 's nachts wel gaan hooren en in de ravijnen en bosschen van Laraisj waren
nog wilde zwijnen genoeg... wanneer de heeren op hun terugreis soms lust gevoelden,
noodigde hen de Amerikaansche consul, die in Laraisj was woonachtig. En toen
Roosevelt zijn spijt uitsprak nu reeds geen buks bij zich te hebben, bood hij terstond
zijn eigen buks ter leen; zoo was het zeker geworden dat zij Laraisj zouden bezoeken.
De Spaansche mijnheer bevàl aan Hasj het geweer van zijn huis te gaan halen, de
patronen niet te vergeten, en Hasj vertrok zoo zeker, of stapte hij naar zijn eigen
woning in Tanger.
Terwijl de overpakking gebeurde ten aanzien der aandachtige nachtwakers en met
behulp zelf der weêr afgedankte huurlingen, de twee heelemaal niet jaloersch kijkende
nieuwe muildierdrijvers met de barbaarsche tressen om hun boersche schedels, bleven
ze daar gezellig bij elkander en dronken een afscheid. Maar midden in het gesprek
was de dolende bedelvrouw haar knekelige hand tusschen hen in komen steken.
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‘Zij vervloekte u,’ zei Roosevelt, toen ze zich mompelend wegscheerde na den snauw
van den Spanjaard.
‘Zij vervloeken ons al lijken ze ons te zegenen,’ antwoordde die.
De Amerikaansche consul echter vertelde uit zijn langen omgang met de Mooren
veel goeds van hen; hij beklaagde het lot der vrouwen. Theobald had opgemerkt dat
ze hier anders waren getatoueerd dan hij het in Tanger gezien had; op elke wang en
op het voorhoofd iets als een sterretje droegen. Dit had het praten geleid naar de
kunst van het tatoueeren. En zonder een waarschuwing had Roosevelt zijn wambuis
losgeknoopt en opende zijn borsthemd.
Middenin de wonderlijk onthulde teêrheid van zijn blanke met zweetdroppels
bekraalde borstkuil, toonde hij in de zon een kunstige tatouage: een spinneweb; de
spin zat er midden in.
‘Prachtig,’ ontviel Theobald; om de zuiverheid der afbeelding keek hij dichtebij,
gelijk een kenner dat doet bij prenten.
De Amerikaan kreeg een felle glans van genoegen in zijn oogen en alweêr zonder
een woord te spreken, begon hij zijn linkermouw op te stroopen tot aan de delta-spier
bloot. Naast den bobbel van zijn biceps praalde nu een ander indigo-blauwig figuur,
als een weefwerkje, met heldere plekjes frisch lippen-rood er in. Het leek een
pagodisch gedrocht, dat op zijn hurken zat en een groote grijnsmond sperde.
‘Birman,’ zei hij.
‘Hindostan,’ verklaarde hij, neêrkijkend naar het afbeeldsel van een kronkelende
slang over zijn onderarm.
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Theobald beving als een gevoel van ontzag voor zijn reisgenoot, die dergelijke teekens
van zijn omzwerving meedroeg op zijn naakte en witte lijf. Hij merkte Evangeline
naast zich, half afgekeerd schouwde ze toe of toonde Roosevelt hun allen iets van
haar afgod.
‘The pea-cock,’ maande ze zacht.
‘Nu stroopte Roosevelt ook zijn anderen opperarm bloot en in reine teekening was
er een pauw aan 't pronken. In dezelfde vervloeiing van blauw als dof geworden
glazuur was elk oogje in de open staart onberispelijk met het vruchtige rood gebeeld.
‘Japan,’ zei hij.
Of het de moeite niet waard was verborg hij weêr alles onder het khaki en op zijn
korte manier beantwoordde hij het vlot geworden praten van Theobald. ‘Zéer doen?
niet erg; met naalden? yes, in Birman met bosjes naalden, een soort van schuiertje,
welke kleurstof? I don't know.’
De Spanjaard was er verbluft van geworden, raakte wat achteraf; Roosevelt liet
nu zijn ring ook bewonderen met den scarabee, vertelde hoe hij al tien jaar reisde en
maar éen keer thuis was geweest in New-York. O, het mooiste wat ik gezien heb,’
zei hij, zich wendend tot Theobald, ‘dat is uw Java, gij moet dat gaan zien.’
‘Nog een drink,’ zei hij, er een einde aan makend.
‘U hebt een kunstbeschouwing gemist, mevrouw,’ schertste Theobald....
Het was laat geworden eer zij onder het: ‘Good bye, good bye!’ hen door de consuls
nageroepen, het kamp verlieten; Roosevelt, krijgshaftiger door den bandelier die stijf
was van patronen, opende weêr den stoet. Hasj had de buks dwars hangen over zijn
rug.
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‘Dag ooievaars van El-Ksar,’ riep Emilia, kijkend nog eens om naar de tuinen en
torens.
Het allereerste wat nu komen moest, was de veel bepraatte en gevreesde rivier.
‘Lekoes, Lekoes,’ klapte er de naam van, uit het af en aan loopende volk. Een ieder
had er den mond van vol en Hasj deed ernstig. Onoverkomelijk breed en woest
verscheen hun het water. De Lekoes rolde zijn gele golven te midden van zanderijen.
Een verbijsterende levendigheid lawaaide van oever tot oever, waar stadig als de
donkere bocht van een keten de overtocht geschiedde met klein en prat gedoe. De
zon, nevelig in het dunne blauw van den hemel, bebrandde nochtans het naakte zand
en het menschnaakt en al het naakt van de beesten; paarden weiger-hinnikten, zetten
zich op hun achterste pooten; kameelen gebeukt, geduwd, gesjord door vereenigde
mannenkrachten, brulden hun onwil uit en niet het minst verzetten zich de
star-deinzende muilen, de meeste schimmelig van wonden. Eenmaal echter in den
spiegelloozen vloed, werden de dieren stil, maar heftiger sloeg er het ruziën op van
de mooren en negers, die te spoelen leken, wanneer men er lang naar keek, op hooge
armen de zadels als schalen met vruchten tilden, hun glimkoppen en fezzen te boven.
Het was een boeiend schouwspel, wat men noemt het penseel van een schilder
waard; aan den overkant stapte alles zoo aardig klein uit het zoddende schuim en
kwam er naar hier toe waden; maar ook het wachten spande. Roosevelt vergat de
kodak en het maken van een kiekje geheel. Een menigte steêlingen gekomen om te
zien, belemmerden het bedrijf; vrouwen zaten op het zand, geleken gesloten tentjes,
babbelden door de kieren van hun

Jac. van Looy, Reizen

118
doeken, lijdzaam het ebben wachtend der immer nog wassende vloed.
‘Begrijpelijk is het, welk een zwarigheid rivieren kunnen worden in oorlogstijd,’
soesde Theobald en zijn gedachten verzwierven om Transvaal. Maar Roosevelt kwam
hem spreken. ‘Of hij het aandurfde voor zijn vrouw?’ ‘Het zal wel moeten,’ lachte
zij en wees hem naar een heer, die mollig op de schouders van zijn slaaf zat en zich
liet overdragen.
Er werd raad gehouden met Hasj. Theobald meende de dames moesten weêr
oversteken op de muilen van de heeren en wanneer dan de beugels terdege werden
ingekort, bleven de voeten wel droog.
‘It will go,’ zei Roosevelt.
‘Rechtuitkijken,’ schreeuwde Theobald, toen eindelijk Emilia en Evangeline onder
geleide van Zaïlaschi en Mohammed, enkel ontdaan van hun dsjelaben, het kwade
water ingingen. Hij zag ze meegenomen in de sleurlijn, met opgetrokken knieën
schommelen, zich klemmend aan de punt van den zadel en behouden landen.
Er verliep wel een uur zoo, eer alles en alles was over, want veel van de bagage
moest gedragen worden. Onvervaard en in een blakenden nieuwen ijver plonsden er
de knechts het water in en uit, raaskallend tot het knechtsvolk van andere karavanen.
Ook hier leek de oever een kamp; maar mrs. Dartle miste nog een deken en Hasj
moest terug op zijn ezel.
‘Welke uitersten,’ dacht Theobald, toen hij een van de wachtende vrouwtjes,
schikkend haar kleeding, háar tatouages ontblooten zag. Hij merkte de ruiterfiguur
van Roosevelt reeds bovenop den rand naast de dames en
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haastte zich op te klauteren achter de tentknechts, die hun beesten als ondersteunden
met kreten: ‘Ha, hà! ha hà!’ ‘Wij beginnen te wennen aan de situatie,’ riep hij naar
Emilia, ‘het is verbazend zooveel soorten van geluiden die mooren hebben voor het
drijven der beesten.’
‘Het begint je te lijken, hè?’ lachte ze weder.
De plotselinge stilte had den gang der beesten gemerkt en deed eenlijk de kreten
bauwen. De streek werd van een doordringende woestheid overal; het gruizige pad
schilferde in het gazige zonlicht als een strand dat rinkelt van schelpen. En naast
elkander, gelijk een botte zaag, sneden voor den oostelijken hemel de toppen zich
uit van barre grijze bergen.
‘We zijn verwend,’ riep Emilia.
‘Hier is geen mergel en dit heeft meer dan de invloed der Portugeezen misschien
den baksteen-bouw van El-Ksar bepaald,’ meende Theobald.
Mohammed had z n dsjelaab achter op het pak van Emilia's muil gelegd en liep
in zijn natte slobberbroekje en witte baadje; de tasch hing bedrijvig voor zijn buik;
hij rookte als een heer. Hasj rookte, alle de drijvers rookten een sigaret. Roosevelt
reed weêr alleen en stelde zich bloot aan de zon. Zoo volgden zij een tijdje de bocht
der rivier, die beneden het brokkelige zand zijn brakke water soms zien liet en in de
flikkerende stilte moest Theobald nu letten op Evangeline.
Ze zat daar zoo stil, ze liet zich zoo zielig gaan. En toen hij op een van die drafjes,
waar zijn knorrende en weinig werklust toonende muil door het ranselen in oversloeg,
langs haar reed, zag hij in haar blauwe oogen het kijken van een, die iets anders ziet
dan een ander. Hij raakte ervan aan het soezen.
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.... ‘Reizen maakt hard... misschien ook maakte ze weêr plannen en keek ze maar
gewoon naar haar minnaar, misschien ook voelde zij zich verlaten.... Vreemd zoo
de lotgenoot te zijn van menschen waar je niets van wist, met wie je door den
dagelijkschen omgang allervertrouwelijkst werd; die je 's morgens vroeg al zag, hij
met zijn snorbaardbinder voor, zij haar welige armen aanreikend uit de tent; waar je
zoo mee was en die toch weêr bestemd waren weg te duiken in de wijde horizonten
van het leven....
‘Hartstocht.....’
Toegevend vergat onze reiziger den stok te gebruiken en bleef bijgevolg weêr
achter; 't aanhoudend wenken van Zaïlaschi deed hem begrijpen, hij rukte en raasde
den stok neêr en haalde weêr bij.
‘Hij is lui van morgen,’ zei Emilia.
‘Ik denk dat hij kou gevat heeft,’ spotte Theobald... ‘zijn buik rommelt als een
vulkaan.’
‘El Signor moet hem peuten in zijn culo, hier,’ beduidde Zaïlaschi en hij stompte
ten voorbeeld Emilia's muil zoo straf bezijden den staart, dat het dier in een vaart
begon weg te draven met zijn opspringende berijdster. Hasj glunderde, een goêlijk
lachje onttooverde het gezicht van Evangeline; zij begon te praten.
Geleidelijk verdwaalde de weg in heuvelig terrein; ze reden op sliertige boomen
aan, donkere cypressen. De boomen rezen er als schildwachten voor een kloof, die
als een oase was volgegroeid met granaten, myrten en hoog-òp witbloeiende boomen;
zoete geuren van jasmijn en oranje wierookten als uit een doos naar buiten; een
kalkwit dorpje troonde boven het welige ravijn of lag het in de opene vleugelslag
van een vogel.
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‘Dit gehucht is genaamd: ‘Koud-water,’ zei de plechtige stem van Hasj, juist gelijk
hij was begonnen op den eersten dag.
Waar dorpen zijn is graan en waar graan groeit, hoe mager ook, zijn dorpen, al is
er niet meer van te zien dan de rook van een kolenbrander. Gelukkig was het land
zijn vermoeiend aanzicht gauw kwijt, al schaarscher werden de rattestaartige gewasjes
en 't zuurgrondig gestekel, een duinachtig hellen en dellen was nu weêr rond hen
heen. De hoeven doorwoelden zand en de zon, broeiend door wazen en veêren,
zuielde overal en deed uit de bronzige bulten fijne rinkelingen rijzen; soms kleurde
het lipblad van een late iris; soms zweefde een ooievaar, scherend de hoogten of hij
de dalen bezwom, of het vlerken van een ibis geruchtte.
‘Heerlijk,’ riep Emilia, als altijd haar vreugde uitend, ‘er gaat toch niets boven
rijden.... o, dat geluid van den zomer.’...
‘Dat zouden je de ezels niet nazeggen, konden ze praten,’ pruttelde Theobald: ‘ik
weet niet wat hij heeft, hij kan vandaag niet mee.’
‘Misschien doe je het niet goed.’
‘Mogelijk.’
Hij zag Roosevelt zoo knap vooruit gaan en telkens op een drafje en dat gewenk
van Zaïlaschi was gewoon belachelijk. ‘Komaan, beste mijnheer,’ zei Hasj... ‘dsi...
dsi-i! arra, arra!’
‘Ha, ha!’ riep Theobald.
Hij hoorde, zich zelf of hij schaterlachte, maar Hasj herhaalde den drijversroep in
den juisten toonaard; het is de toon die het doet. ‘Ha-ha,’ leeraarde hij, dient
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enkel bij steilten of wanneer er wankele steeën van modder onder de pooten zijn. Ze
hadden een goeden weg nu, ze konden dus opschieten nu. ‘Vooral wanneer wij 's
morgens onzen tijd verkrieuwen, waarde Hasj,’ brommelde Theobald.
‘Zag je dat?’ had Emilia geroepen, ‘het leek een papegaai.’
Uit den grond was weêrlichtend een vleugelslag opgegaan als een vonkelblauwe
vlam.
Maar banjerig, paarsch-rood en indigo-blauw of over den bollen weg opduikend
in vuil-witte dsjelaben naderden verspreid, een troep van krijgshaftige kerels.
Sommigen droegen stokken waar pakken aan bungelden alsof ze van een rooftocht
keerden; enkelen koperloopige geweren met omgebogen kolven en kruithoorns
daartoe. Ze schopten hun zonnige beenen langs het pad en kantelden hun geschoren
koppen op de lange halzen, negerachtig snel kijkend en met vertoon van wilde tanden.
‘Ontslagen soldaten van den sultan,’ vertelde Hasj; ‘ze komen van Fez.’
De geheele kale bergketen was nu achter de heuvels verdwenen, een enkele kegel
hief zijn plantelooze schim in de heete diepte der lucht, meer en meer drongen de
bermen in elkander, houdend de warmte gevangen. Maar wie rijdt is toch in den
luchtstroom en die zoeft door de kleêren zoo koelend, ten minste wanneer dan de
muil maar niet te laks doet, want slaan is een warm werk. ‘Roosevelt hanteert haast
den stok niet,’ dacht Theobald; ‘het maakt een beest maar nerveus;’ en hij trachtte
zijn muil met wijsheid te regeeren.
‘Kijk eens, hoe ideaal,’ riep Emilia weêr.
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De lippen los in genieten, keek ze uit de schaduw van haar witte parasol. Ze trokken
voorbij een inzicht. Woningen zooals zich nog niet hadden vertoont, spits gedekt,
verrezen als bijenkorven op een bergvlaktetje en in het ravijn lagen vrouwtjes geknield
op het blanke kiezel, spoelend hun waschgoed in een kreek.
‘Komaan, komaan,’ dreef Theobald zijn muil.
‘Niet éen boom voor schaduw,’ zei Emilia....
Hasj lag het kleed op een ‘mooi punt,’ onder de beschutting van een hooge hoop
struiken. Grijze lianeachtige twijgen met stekels als pijlpunten en gladde groene
blaadjes, die Theobald herinnerde aan de ‘dorst-blaadjes’ zijner jongenstijd, hadden
zich hier overal door het gewaaier gewoekerd van de dwerg-palm. Daar vleide zich
het gezelschap rond de welvoorziene disch.
‘Het kon toch zoo gezellig wezen,’ pruttelde Emilia, ‘je hebt altijd zoo'n heerlijke
trek na den rit.’
Roosevelt na verzadigd te zijn trok zijn lange beenen op en maakte zich klein voor
een slaapje. ‘Leg de patronen maar hier,’ zei Evangeline waardig, hem aansprekend
bij zijn familienaam, en als altijd al de eierschalen verbrijzelend tegen het ‘ongeluk’,
riep ze om Hasj.
Emilia en Theobald zaten dan wat zijlings op de helling in het land te kijken.
Gewis, ook de drijvers sliepen. Het heete sprinkhaangesjierp leek als te zieden uit
den bodem; ze zagen de muilen grazen in het dal, de stijgbeugels gelegd op de zadels.
Zoo roerloos tilden de heuvels hun geurige vachten in het licht en daar groef zich
de zandweg onder rotsige schaduwtjes en oer-rosse scholven, raakte te loor, keerde
in stijging en vervlood als 't gekrink van een zweep.
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En in het verste rijzen der bewogen aarde, waar wolken opgingen of waren het heuvels
ook, blauwde het zwaar en dennengroen-donker lagen er de figuren van twee dorpen:
wrakken van schepen gelijkend door een storm geschoven op de hoogten, naast
elkander en vol van eenzaamheid.
‘Waartoe dient ons schrijven eigenlijk,’ liet Theobald hooren, ‘al onze à peu-près?’
‘Kom, ik zou nu maar genieten.’
Om den heuvelzoom fladderden vale vlinders en zetten zich neêr. Het waren
afgevlogen atalantes, gehavend door de regens. En toen zagen ze het
tenten-karavaantje moeizaam naderen in een rookje stof.
‘Waartoe zitten wij hier,’ begon weêr Theobald.
‘Wat ben je toch een ‘Hollander,’ knorde Emilia.
Theobald schoot uit in een franken lach.
‘Het is slechts een klein en gracieus aangebracht maninkje, mevrouw’, schertste
hij, ‘maar juist hard genoeg om de muil weêr in gang te brengen.’
‘Laten we maar wat gaan bo-ta-niseeren.’
Vermijdend de prikkende doornen, liepen ze daar snuffelend, in groeiende
verbazing om al de wonderlijke plantjes. Donzige bolletjes, als gesponnen tusschen
harde straalpunten en wit als dauw die op spinrag ligt, ontdekten zij en aarzelden of
het wel bloemen waren; andere die zaadkolfjes hadden als de kromstaaf van een
bisschop. Op een plek druischte de grond van moerbei-zwarte bloemen, geschubd
als sparappels met roze, paarsche blaadjes tot een pluimpje en die een lang loof
bezaten van een bleek en kruidig groen. Verder, bij steenen, stonden er tot een
forschen purperen troep en het bizondere
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daaraan was, dat de bladeren, lang voor de bloemen aan den stengeltop, de kleuren
hadden der bloem.
‘Zie me eens zulk goudgeel, zoo prachtig dof; zou zoo'n bloese me staan; dat is
een distel toch.... maar dat niet.... je wordt er dronken van,’ riep Emilia uit en ze
bukte en bukte; ‘ik ga er van drogen, ik zal ze tusschen papier van je leggen en dan
in onze atlas neem ik ze mee.’
Zaïlaschi moest hen komen halen....
Den geheelen middag trokken ze door de heuvels, zuidwaarts houdend zooveel
de weg het gedoogde. Straffer, dichterbij en gestadig links spookte weêr de zaagvorm
der vijf kille bergen. En geleidelijk waren de rijzingen en dalingen langer geworden,
de weg keiig en van ‘kruipertjes’ doorwoekerd. ‘Alles tiert hier in massa,’ riep Emilia.
Zij had haar garen handschoenen aangedaan en hield haar blinkend schermpje over
den schouder; ze reed daar heel zomerig in haar linnen reisjurk, met vele geriefelijke
zakken erin en speelsche tikjes gevend aan haar beest, want Mohammed aan zijn
‘zooveelste’ pijpje, vergat wel eens te drijven.
‘Ik heb een plekje ontdekt, daàr; riep ze, ‘als ik er maar naar wijs, begint hij al te
draven.’
Alsof het niets anders was dan een voortzetting der soort straalde er baardige gerst
uit de kruipertjes op, van onkruid doorblonken, bloeiend koolzaad gelijk. En de
dorpen die dan verschenen, waren nomadischer, deden aan de kralen van Kaffers
denken, zooals ze die thuis wel hadden gezien in een tijdschrift uit de ‘portefeuille.’
Maar telkens zagen ze er een, gesloten in zijn machtige hagen, àl nesten in dit
mensch-schaarsche land, hoog of laag, alle
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gekeerd naar de oceaan-blauwe bulten of schuim-witte verschieten, sch rende zwierig
voor 't lichtloos lila der lucht.
Over de kiezelvloertjes van kreken gingen ze en daar dronken de drijvers uit de
holle hand; ‘zoo 't volk het deed van Gideon den richter;’ en daarna herkreeg het
spoor zijn voorkomen weêr van bedjes: blauw, wit en goud. Malachiet-groene kevers
krioelden in de paadjes; groote venkels en hars-gele wierook, planten die hooger
soms reiken dan een man op een paard, stronkten op uit terreinen, braak en leêg.
Theobald stuurde met inspanning zijn dier en bleef zoo bij de dames. ‘Ik hoor haar
nog liever razen,’ dacht hij, toen Evangeline weêr eens zuchtte uit haar stilte.
‘Komaan, komaan, mysterieuse broeder,’ bromde hij, ‘houd een gelijkelijk rhythme,
het is van daag te veel hollen of staan.’ Dravend was hij tot Roosevelt geraakt en
reed nu achter de eenzelvige gestalte met den lendentrekker en de petklep in zijn nek
en hij dacht aan de figuren op diens lijf.
‘Gij zoudt een goede generaal zijn,’ riep hij hem toe.
Roosevelt keerde zijn roodenden kop, nam de sigaret uit zijn lippen:
‘No,’ zei hij, ‘ik ben te lui.’
En de schaduwen werden reeds lang, toen plotseling door Zaïlaschi een koppel
patrijzen werd gezien. Oogenblikkelijk was Roosevelt den zadel uit, greep naar de
buks die Hasj gretig aanreikte en vroeg snel: ‘Waar?’ Speurend liep hij met
Mohammed het geweldig groene graan in en br....r....r snorden er de hoenders op en
‘paf!’ duikelde de voorste geknot in de vlucht en warrelde neêr in het koren.
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‘Zoo'n schot mag ik!’ zei Hasj.
Het was pittig en afwisselend Roosevelt te zien doen met zijn tweeloop; de andere
patrijs evenwel opgejaagd door den driftigen Mohammed, miste hij toch. Hasj zat
daar dan op zijn kopschuddend ezeltje, plukte al rijdend den vogel, deed er de veêren
stuiven. Klaar, werkte hij het lijkje in een touw van zijn pakzaâl, waar het hangen
bleef.
‘Voor het “dinner,” grinnikte hij in al zijn rimpels.
Wanneer Hasj Engelsch sprak, klokte zijn lebbertongetje onder zijn knevel; zijn
huid begon koffie-vaal te worden en zijn sik groeide duchtig: ‘Wat heeft hij toch een
groote ooren,’ dacht Theobald en hij voelde dat hij Hasj gaarne zag; hij bezat zulke
aardige manieren; wanneer hij zich even verwijderd had, bracht hij altijd een bloempje
mee.
‘Wij komen weêr in de zeven magere jaren,’ zei Emilia.
Het spoor wond zich nu door een dorre streek, schril in de zon die at feller was
geworden, naarmate zij daalde en de zit in den scharlaken zadel werd hard. De
scherende gloed zette alle sprieten in brand en doorgloeide het opgerakeld stof;
kameeltjes graasden met omtrekken van vuur voor de schaduwspreidingen van
westelijke lage heuvels; een paardje hier en een paardje daar. Rood gekleurd reden
ze door de smeuling van het licht, vreemd voor elkander en ontmoetten toen weêr
eens menschen, mannen met lange bamboezwiepen over den schouder en wat
blink-vischjes in den vuist en negers die op hun schonken de opale glanzen van avond
hadden. Hasj wees naar een duister gezwollen hoop in het belaaide land, naar een
ezel, die op zijn zij, hulpeloos
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lag te veulen; het jong was reeds half uit de moeder.
‘Arm beest,’ zuchtte Evangeline.
En hun schaduwen vervloeiden in de rulle koelheid en de lucht werd transparant.
Ze draafden gestadig van wijdte in engte en volgden een bruine steilte, waar een
heiligenhuis zijn rauw-blauwe muren opstelde als een citadel. Recht er tegenover,
dreigende aangeschoven naar het leek, rees het nare gebergte met zijn karteling als
een zaag, doorkerfd en van reten gedeeld, in gestolten purper en als met bloed
beloopen. Misschien zou er een dorp nu verschijnen; een nzala misschien. Meisjes
bleven staan in het mulle zand, bij afgehakte stronken van aloës en bij de verminkte
leden der stekels, kijkend naar de wonderlijke menschen die kwamen.
‘Hebt u kinderen?’ vroeg Hasj daar zacht.
‘Zouden wij hier dan zijn?’ zei Theobald.
‘Waarom niet,’ zei Hasj en er was een diepe ervaring in zijn stem.
Toen bij een schielijken draai lag plotseling een laag land open, bevreemdend van
horizon, eindeloos als zee. En stilletjes ging er de zon in broeiige dampen onder als
boven een beemd in Holland.
‘Moeten wij daar in?’ vroeg Emilia.
Hasj schudde zijn hoofd; de muilen zwenkten en ze klommen weêr op en door
zandgeel en ernstig plaggend blauw een statig dorp naar binnen. Rook van kiff-pijpjes
zwierf aan en uit een rommelige, doornige, fluweelzwarte haag weêrklonk gepraat
of kwam het uit gestoelten.
‘Het lijken wel herdersvorsten,’ zei Emilia, naar de mannen kijkend.
Een uit de hurkende rij richtte zich en schreed naar
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voren toen Hasj hen aanriep. Hij legde zijn hand op het hart, groetend ‘selaam’ en
kuste zijn vingers, na die van Hasj te hebben beroerd. Vrouwen gingen heup-wiegend
langs hen, dragende slanke kruiken op de hoofden, bevloeid van zacht regenbooglicht.
Hasj kwam vertellen: het was hier geen nzala.
‘Hoe jammer dat wij hier niet kunnen blijven.’
Tegen een klaar-blauwen heuvelrug, waar de sterbloemen nog in lichtten als in
tapijt de teekens, klommen de beesten en door de paadjes van schaduw ging het
voort. Het was eensklaps zeer frisch geworden, de dames hulden zich in hun mantels.
Verstramd door het lange en werktuigelijke rijden, voelde Theobald zich, langs
hoe meer, een pijnlijk-willoos wezen geworden dat voortging als in een droom, onder
de hooge stolp van den avond; vreemde kleuren schemerden onder zijn ijl blank dier,
oranjege groenen, allerlei waardeloos rood en geel. Zijn armen deden hem zeer of
had hij te zwaar getild; hij liet het stokje rusten en zijn muil maar gaan, herhalend
van zelve den roep der drijvers: ‘arra, komaan.’ Koud tinkelden reeds sterren, hij
hoorde verdwaasd het schreeuwen van Hasj: ‘Absalom, Abs'lom!’ Soms probeerde
hij wel even in de beugels te gaan staan om de kramp in zijn beenen te ontkomen en
dat hielp voor een wijl. Zoo reden ze weêr een uur. Toen waren er plotseling als
korenschooven op een maailand, hurten verrezen en andere verhevenheden uit de
warmoes van het duister en de hoop om het eindelijke einde van den rit verlevendigde
Theobald; ook de beesten draafden vinniger of roken ze den haver. Zouden ze slagen
hier? Hasj wist het niet; aarzelig schimde de weg langs het
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gehuchtje, ontwezentlijkte verder geheel, naar een stilte zoo wijd en dreigend, dat
het was of er elk oogenblik de winden uit zouden komen aanvaren en blazen alle
wankelen weg.
Gerakkel van sloffen was aan het meegaan begonnen en de klagende neuspraat
der dorpelingen; als van opgeschrikten uit slaap slobberden hunne jassen met
leêghangende mouwen....
‘Dit is het huis van den Kaïd,’ vertelde Hasj en Theobald onderscheidde een bleeker
bouwsel dat sterk scheen te zijn en de schemering inhield van een poort.
‘Ik vrees,’ meende Emilia, ‘het duurt zoo lang.’
‘Mijn sofa wordt hard,’ spotte Theobald, ‘hij is tè goed gestopt,’ hij voelde een
groote aanvechting af te stijgen, schoof dan met heel veel moeite zijn eene been over
den zadelpunt, zoodat hij zat als een vrouw. Hij had dit Roosevelt ook zien doen en
het verlichtte zeer.
De drijvers hadden hun dsjelaben aangetrokken, gezelsden met de mannen van
het dorp en rookten; de kiff stonk; er stond een vrouwtje bij Hasj's ezel dat fijntjes
sprak. Wat was het alles open als een zeedorp, duister en koud.
‘Hier is de plaats niet,’ verkondigde Hasj; ‘het is de volgende plaats: Habassi.’
‘Hoe ver?’ kreunde Evangeline.
‘Een uur, madam.’
‘Mylòrd! mylòrd!’
Zaïlaschi redeneerde met een man waarvan de witte baard zeer duidelijk was
zichtbaar. Hij kon een korter weg hun wijzen; hij zou een goeie ‘tip’ er voor bekomen.
Maar de tenten, waar waren die? de tenten? o, ja! de tenten wachtten hier ook.
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Nadat de karavaan vereenigd was en de lantaarn ontstoken, week de gids met het
licht terzij van het pad en begon zich een doorgang te splijten in de opvlammende
ruigten. Theobald had zijn beenen weêr aan weêrskanten van den zadel; vaster zoo.
‘Got-got, 't is klinkklaar water!’ riep Emilia.
Onmiddelijk waren de pooten gaan plassen in moeras en het zingen der kikkers
zwol tot een vreeselijk leven. Eng achter elkander, kop aan staart, volgden ze hun
geleider, die geestend in zijn bleeke jas de brakke spiegelingen van zijn lantaren
betrad, kalm, naar links, naar rechts, en zijn sloffen droeg in zijn hand.
Mohammed en Zaïlaschi hielden de damesmuilen bij de koppen; ‘ha-ha!’, ha-ha!’
hortte fanatiek de strotstem van Mustapha achter zijn beest. Dompelend in valsche
glissen, kledderden de pooten door verradelijke rottenis en veen; Theobald waakzaam
geworden, vergat te denken aan zijn pijnen.
Gepluis en gestengel verstopte de natte nacht; stap voor stap droegen hen de beesten
door het helsche kwekken verder in de klamme, visschige lucht, die ontgloeide boven
den kwijlenden bodem. Soms leek het te walmen tusschen de rusch die knakte en de
biezen die rieselden, of werden er heiren opgejaagd van muggen, dan oogelde overal
waar het kaarslicht indrong, de groezelige slib. Evangeline zuchtte benauwd. De
bekken van de kikkers propten als donkere kluitjes uit de modder, het vieze gedierte
sprong brokkelig om, grooter van duister en roerde, dook onder. Ze vorderden zoo
langzaam; de grond leek hen te willen houden; het muildier van Theobald knorde of
praatte het beest in zichzelf; met starre aandacht volgde zijn
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berijder de somnambulieke zekerheid waar het zijn gang mee ging, de zuigende
kooten trok uit de droeling en dras.
Eensklaps doorkrijschte een gil van Evangeline het vademlooze en als door één
ruk aan de teugels stonden ze plomp-stil. Ontzettender brulden toen de kikkers. Heftig
schudde zij om van haar zaâl te komen.
‘William, William!’
Gelukkig dat de drijvers er waren, want de poel had ieder die reed verkleumd. Op
een zore plek als op een eilandje hadden zij haar gelaten en daar zat ze te snikken
als een kind.
‘Laat haar maar uithuilen,’ zei Theobald.
‘Wat een toestand, zoo'n groote vrouw!’
‘Courage, madam,’ zei Hasj.
‘Allo, allò,’ bromde Roosevelt.
‘Indien ik er al was afgekomen, hoe kwam ik er dan weêr op,’ praatte Theobald.
Scherp klokte de whiskey die Roosevelt in het dekseltje goot van zijn veldflesch,
hij bracht het aan Evangeline's lippen en ze nam het in met haar tranen en slaakte
lange zuchten. Eindelijk struntelde zij ter been, liet zich lijdzaam helpen.
Een mensch went aan alles ten leste, éenigszins. Hoe lang doortogen ze dit
duivelsche moeras. Toen stegen ze ineens eruit, was de poel naast hen als een zwarte
wering; in het heelemaal opene wachtte de lantarendrager, verbaasd zag Theobald
den standvastigen weg weêr bleeken onder het donkere sterrelicht. De oude man met
zijn dunne mond en vage oogen stapte in zijn baboesjes; hij nam het drinkgeld aan,
strubbelingen makend van: ‘ik ben arm’ en zachte strijkages.
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Door het aangezichtlooze land trok nu het karavaantje over een vliedende rechte
weg. Het wulpsche gekikker gorgelde achter hen henen, het werd bits-koud in de
vlakte. Theobald onderging weêr de teistering van het rijden; hij helde naar links,
naar rechts, verlichting zoekend, blijvend ten langen leste maar over den zaâlpunt
hangen. ‘De nacht is genadig,’ meesmuilde hij ‘en waarom zou een delicaat artist
zich schamen voor de sterren.’ Hij bleef weêr achter en voelde zijn voeten killen als
glas en gelijkertijd een hatelijke uitstraling van zijn hoofd en van de bovenvlakte
zijner handen. Toch beduidde dit niets, niets zoo zeer als die doffe harde zit, die
broeiende zaâl, die al breeër en breeër leek te worden. Fel wilden toch zijn oogen
zien of ook licht verscheen, of ook een dorp zich liet raden, want eindelijk, eindelijk
moest ze toch wel komen die ‘nzala,’ het werd, sapristi, té erg.
‘Evohé! Evohé!’ dreef de heesche keel van Mohammed.
‘'t Is of we keeren van een bacchanaal,’ lachte Theobald mallig.
Allerlei domme gedachten, gerijmds en ongerijmds, begonnen te roezen in zijn
gespannen en verreisde brein, terwijl hij als een half bezwijmde hing over den
purperenden zadel.
‘Goed beest, echt beest, stamp jij maar door.’
‘Alles voor de glorie.’
‘Niet voelen en niet zien, zijn van steen, zei Michel Angelo.’
‘Homeros was blind.’
‘Een kreet in den nacht als een donkere kwint.’
‘Wat een licht geven die sterren.’
‘Je zou er een tijdschrift bij kunnen lezen.’
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‘Een lantaarn is een luxe.’
‘Daar hebben we de Wagen,’ prevelde hij, en staarde tot den geweldigen hemel
op, ‘veel lager dan bij ons en geduikeld op de kim en daar de Drie-koningen te voet’...
‘Zoo zijn er al velen gestorven.’
Evohé, Evohé!’ dreef Mohammed Emilia's muil.
Toen waar de lantaarn vlotte, schreeuwde Zaïlaschi:
‘Habassi!’
‘Theo, Habassi!’
‘Habassi, courage!’
‘Habassi, evohé.’
‘Me bassie!’ spotte Theobald met een kwinkslag van den grooten komiek Solzer.
Door de eindeloosheid der stilte draafden ze voort, wijd uit elkander, het klonk
alsof het vroor. Soms verdween nu de lantaarn gelijk een glimworm tusschen gras,
het spoor verkromde; dan was er het schichtige kooitje terug, bespokend de witte
slip van Zaïlaschi's hemd, het koperige naakt van zijn enkelvoet als een miniatuurtje.
Daarna reden ze voor goed tusschen de bermen en honden begonnen te janken als
uit verre versloten holen, waar ze op tot de sterren konden huilen, naar hartelust. Tot
eindelijk ten laatste de hoefslagen ketsten, ratelden en bauwden tegen dooie
schim-wanden als mergelrotsen en zij halt hielden op een plein. Een gong er bomde.
‘We hebben goed elf uur gereden,’ triomfeerde Emilia, ‘eén uur maar korter dan
naar Tetuaan.... 't Was toch eigenlijk niet naàr.’
‘Les dieux s'en vont,’ orakelde Theobald.
‘Waar slaat dat nu op?’ vroeg ze verwonderd.
Theobald kon bijna niet staan; het was hem of zijn
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beenen zouden breken. Hasj begon een kaars in den grond te willen werken, liet toen
maar vet druipen en plakte de waspijp vast. Vlug werden de stoelen los gemaakt en
de dekens gebracht tot de tenten er zouden zijn. Maar Theobald beproefde zijn beenen;
zitten was een verschrikking.
Gulzig bomde de gong. Achter in het nachtplein roesde uit een deurgat
flambouwschijn; koppen van kerels, gehurkt op den vloer, gloeiden boven den
drempel.
Het was een café. Zaïlaschi kwam er vandaan; hij had in iedere hand een glas
gevuld met thee. Zaïlaschi hinkte. Rein geurde de menth uit de rookende glazen en
achter den gedienstigen drijver staakte een magere man in een witten lijfrok en groot
betulband, hebbend in iedere hand ook nog een boordevol glas. Hij stond daar zoo
bedoelingloos, als Theobald wel eens op een historisch schilderij een figuur had zien
staan met een afgehouwen hoofd.
‘'t Ruikt heerlijk en 't is lekker warm,’ zei Emilia, drinkend met haar oogen dicht,
‘maar 't smaakt wel een beetje als een drankje.’

VII.
‘Niet het talent, de toon niet, en niet de inhoud bepaalt de macht, die een spreker of
schrijver uitoefent op de menigte,’ oreerde Theobald, achterover liggend nog op zijn
bedje, terwijl Emilia in de zon-omkringde en van lichten schemer vervulde tent reeds
bezig was haar haren te wikkelen tot een glanzende knoet, vergeefs vertoonend de
mooie armbeweging daarbij noodig; ‘het is de energie die de overheersching bepaalt.
Daarmee is dan gezegd,’
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viel hij zich zelf in de rede, ‘dat het wàt en hòe er tegenwoordig niet zooveel toe
doet, en dat is toch een paradox.’
‘Wie slagen wil en wie wil dat niet, moet dùrven, durven; wie niet kan dùrven in
onzen tijd, is een verloren man.’
‘Alle durven is beter dan het subliemste geaarzel,’ onderbrak hij zich weêr.
‘Ook is er iets waars in, dat het wàt er niet zooveel toe doet als wij toch meenen.
De idiotismen waarmede het volk elkaâr begrijpt zou het kunnen bewijzen en onze
gedachtenlooze vloeken dan.’
‘Heb je wel eens met aandacht gelet op het gezicht van den sprook-spreker in
Tanger?’
‘Gevleugelde woorden... adelaarsvlucht... wij willen ontvoerd zijn en bewonderen
dezulken die ons meenemen in hun vlucht... Wij willen zweven... eigenlijk
bewonderen wij ons zelf nog het meest, omdat wij zoo knap kunnen meegaan.’
‘Is dat ook een paradox?’ vroeg Emilia, langs haar neusje weg.
‘Nenni,’ schertste Theobald; ‘het is de kern van alle zelfgenoegzaamheid en het
geheim van alle bizonder drukbezochte concerten, meetings, enz.
“Prends l'éloquence et tords lui son cou,” heeft Verlaine gezegd, helaas
welsprekend.’
‘Gemoedsmenschen zijn nooit welsprekend, niet in dien zin ten minste,’ viel hij
zich andermaal in de rede.
‘Schei nu eens uit,’ zei Emilia, ‘zoo in den vroegen morgen.
‘Als je eens wist hoe stijf ik nog ben door ons ritje
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van gisterenavond, zou je me zeker met meer toegevendheid behandelen. Ik heb
geslapen, geslapen, tot die razende koeienbende bed en al haast omsmeet ... geslapen;
wanneer ik zoo gevoelig was als jij, zou ik zeggen: ik proef den slaap nog in mijn
mond, wij mannen hebben geen smaak meer; misbruiken.’
‘Dat kennen we wel, sta nu maar op.’
‘Hoor me die vlieg gonzen uit zijn jonge leven; ik lig zoo ideaal; alle arbeiders
hebben recht op een vrijen dag; het is van daag éen Mei.’
‘Het is vandaag de laatste April.’
‘Dan leven we op hoop van morgen’...
‘Er moet een tijd komen dat er geleefd zal worden zonder ideaal,’ draafde weêr
Theobald door. ‘Kinderen leven gelukkig bij het oogenblik, kennen geen ideaal; als
een mensch een ideaal krijgt is de onschuld voorbij; van de tien groote mannen had
er misschien niet éen een ideaal; nu is het de broederschap op aarde; énorm; wij
kunnen daar voorloopig tegen op blijven kijken als tegen een toren die zijn hoofd
verliest in de wolken; idealen zijn altijd eenigszins onafzienbaar, groeien met de
behoeften, en verlangens; bedenk dat wij reizen met het volk der sky-scrapers en dat
de leelijke Eiffeltoren de hoogste is... Het lijkt me een zwakheid van de socialisten,’
oreerde Theobald, genoegelijk hoorend naar zich zelf, ‘de consequentie niet aan te
durven van het ideaallooze leven.’
‘En dat zegt een dichter; waarvoor werk je nog?’ oordeelde Emilia.
‘Pour vous plaire.’
‘Sta dan netjes op.’
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‘Of om er onze reis weêr uit te halen, als het kan,’ snaakte Theobald.
‘In ernst,’ zei hij ‘pour l'honneur de la chose.’
‘Het gaat mij te hoog, toe, sta op.’
‘Ik moest een slaaf kunnen ontbieden die mij de beenen masseerde’....
‘Ik zou al tevreden zijn,’ begon Emilia na een poosje en haar onderlip beefde,
‘wanneer Zuid-Afrika vrij bleef.’
‘Arme meid.’
‘Het is niets, het is niets,’ zei ze en slikte een traantje, ‘het is maar eventjes weêr’...
‘Frau van Horen, heb je goed geslapen?’ had Evangeline geroepen uit haar tent.
‘Wat is ze toch goedhartig,’ meende Emilia.
‘Up and down. Up!’ Theobald opgestaan eindelijk, vouwde de tent verder open
en riep om water.
Mustapha die ook de touwtjes had losgestrikt, bracht een teiltje water, niet te veel.
Warmig waren de vliegen om de paal komen zwermen, beklijfden het zeil dat doorhing
als zwaar nog van nacht. De morgen blank en mollig neergezegen boven het
blauw-bloemigveld, drupte er doorzichtige wijnkleurtjes in en waar de schaduwen
der tentkegels lagen, wijd van elkander, rondedansten de stofjes van insekten.
Theobald bleef daar treuzelen, genietend de verkwikking der lucht op zijn naakte
borst, ziende door het tentgat geweldige aloës opstronken als gewassen van metaal
en cactussen vol ouderdoms-gaten, geïllumineerd van bloemen, belovend een oogst
van vijgen.
‘Het begint er nu toch op te lijken,’ zei hij, zich haastend dan; hun tent was altijd
de eerste aan de beurt.
Achter een walletje, vertoonende de opene straatjes,
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stonden de huisjes van Habassi saâmgedrongen, overgolfd met daken als
olifantshuiden en maakten daar den schaduwkant van het plein. Er waren maar enkele
raamgaatjes in de wandjes. Een dorpeling bukte uit een rustiek kozijntje, peinshoofdig
overloopend naar een buurman en een wit wijfje, kin en voorhoofd in windsels, kwam
kijken over den wal. Het dorp stond daar in de gelukkige dauw van slaap nog; zoo
zou het hier zijn te elken mooien morgen.
Gebaarde mannen hadden zich neêrgehurkt op de natte bloemen, tot een plechtige
rij van vergadering, betrachtende stipt het gedoe hunner gasten. Op een andere plek
in zon hielden zich de kinderen; gevlochte haarstaartjes hingen hun naast de bloote
schedeltjes en ze keken komiek uit éen oog. Maar Emilia liep al gauw op een
wonderlijk groeisel aan, opgeschoten in den pleinhoek, bij een buiten-plaatsachtig
doorschemerde poort; het rook er dompig.
‘Wat een kerel!’ bewonderde Theobald.
De cactus hief zijn zestal zwart-groene leden, boomstamhoog uit een vaalt van
gruis, voor de bleeke broodkorst-kleuren van den muur, beglinsterd van zich zonnende
vliegen. De stramme, innerlijk vochtige plant-armen waren overlangs gegleufd en
droegen stekelbosjes op de ribben. Hagedissen, koperroest-groen, jaagden vinnig
over den steenwand, watergauw tusschen de blussen als over verweerd en poreus
gebeente; er loerden er uit spleten, goudoogig.
‘Als dat eens bloeit,’ zei Emilia.
‘Zouen we er in durven,’ praatte ze bij de poort; en toen ze aarzelig, omzichtig
keken, zagen ze Evangeline aankomen ook en voor het ontbijt in haar handen klap-

Jac. van Looy, Reizen

140
pen. Ze had een hemelsblauwe peignoir nu aangedaan, met wijde mouwen, die ze
schudde van haar armen bij het gulle groeten; even had Theobald het gevoel bekropen,
zooals hij dat thuis wel kreeg, wanneer er weêr een villa stond verrezen op een plekje
in het Gooi.... Het had iets van een schenning hun zijn hier en welk een kermisboel
scheen die rommel van de tenten.... Evangeline leek geheel hersteld, haar oogen
hadden den driesten uitkijk weêr die zoo goed haar stond; al de lavendel-geuren leken
zich in haar te hebben vergaderd. ‘O,’ babbelde ze luidruchtig, ‘hier hadden ze de
grootste moena gekregen: suiker, groene thee; twee kippen en haver voor de beesten.
‘A very nice people,’ loofde ze onder het loopen; ‘die daar hebben de moena
gebracht, het is de eerste maal dat mannen het zelf brengen.’
Na het ontbijt zat ze met een nuffig boekje in haar hand, draaiend de punt van het
potlood in haar lippen om. Sinds gisteren hield Evangeline ook een dagboek.
Vlugger dan gewoonlijk vorderde het pakken. Hasj hielp Theobald stijgen, houdend
den beugel stil, die telkens aan zijn stijven been ontglipte. ‘Homeopathisch,’
meesmuilde hij en voelend dat het zitten nogal meeviel, overlegde hij met zich zelf,
zijn beest wat leuker te bestieren. Roosevelt, altijd de eerste in den zadel, wou wel
zijn schouders ophalen, toen hij hem een heel pakje sigaretten aan Hasj al Arabe zag
geven om uit te deelen.
Zij verlieten de kampplek, nalatend de schroeiplek van het vuurtje, rijdend het
plein uit waar het open lag naar de vlakte; als visschers op een duin zagen zij daar
ook dorpelingen zitten, de knieën opgetrokken, schouwende
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voor zich uit. Eén schoof de kralen van zijn bidsnoer tusschen de vingertoppen.
Uit blauw en geel gleed de ruimte omlaag en gedempte pracht van rood begon er
uit op te pralen, naarmate zij dieper doken onder den loomen morgen. Toen ging het
weiland-vlak; door een spoortje als een rechte draad draafden de beesten tot de buiken
in de bloemen, die graan-hoog soms schuurden langs de beugels. En de dag verklaarde
het rijden van gisteravond. Achter hen verwijderden zich de dorpen aan de hellingen
en zoomen gekluwd; links kegelden opnieuw de zondvloed-gesteenten van den
zaagberg en in de richting van hun trekken; in de verste verte verwasemden met de
hangende wasems van het licht weêr lentenige bergen. ‘Hoor, hoor mijn leeuwerik,’
schertste Theobald naar zijn reisgenoot die naast hem zijn beest door de bloemen
stuurde; ‘ga jij je gang maar,’ dacht hij om Emilia's bewegelijkheid ‘wie hier tuimelt,
tuimelt zacht.’
Emilia hield een nieuw schrijfboek op haar schoot en was druk met Mohammed.
‘Noeara, noeara!’ beduidde ze den dikbeenigen jongen; ‘este, este!’1) wees ze met
haar vinger, wanneer hij de verkeerde bloem vatte. ‘Hasj, wat is wit in 't Arabisch?’
joelde haar stem en Hasj orakelde van zijn ezeltje, maar desondanks reikte haar
Mohammed weêr een roode of een gele. ‘Nee, nee!’ lachte ze dan naar zijn
verbouwereerden, van de warme wolstrengen omwonden kop, tot hij eindelijk de
goede had, een knikje ontving en zelf ook lachte op zijn mooist.
‘De jongen is kleurenblind,’ bromstemde Roosevelt.
‘Hij kent simpel de kleuren niet,’ oordeelde Theobald.

1) Die, die.
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‘Dat denk ik eer,’ meende Evangeline.
En het praten vlotte van zadel tot zadel. Emilia's opgetogenheid hield hen allen
bij elkaâr. De Amerikaan vertelde dat die oogziekte vooral gevaarlijk was bij stuurlui
en machinisten en Theobald had een jongen schilder gekend, die 't vuur groen had
geschilderd en de test rood. Roosevelt achteromkijkend telkens, had iets fattigs
vanmorgen; hij strekte zijn beenen met de gele rijgschoenen, nu 't niet meer regende,
droeg hij zijn beenstukken niet en liet zijn stevige kuiten zien in grijze, ribbelig
geweven kousen. Hij prees dat het goed ging zoo, wist zeker dat ze morgenavond
zouden slapen in Fez en spoorde daarom aan, zich niet al te veel op te houden.
‘Hasj al arabe,’ vroeg hij, ‘hoe laat komt de Seboe?’
‘I think,’ lispelde Hasj, ‘tegen elleven.’
Maar bij het omzwenken van een graanhoek was eensklaps het bloemengewoeker
overweldigend geworden. ‘'t Is eenvoudig ongelooflijk,’ jubelde Emilia. ‘Hasj, je
Marokko is een puur paradijs.’
‘Het is tot uw dienst, Señora,’ zei Hasj, de hulde met een buiging aanvaardend.
‘Got-Got,’ uitte Emilia, de vochtige oogen weêr bewimperd.
De karmozijne kelken der malven bloeiden nu zoo forsch en schallende wijd-open
en tusschen de ruimten die het donkerrozige liet, schemerden porselein-blauwe
kroontjes vastgezeten aan houtachtig blaârloos gestengel. Of het waren de groote
sterren der vertakte chrysanthen, die hun drachtig doorgoudeld wit saâmschikten met
het purperende rood. Het olde hoog en laag; als vuurpijlen klaar, druischten
Persisch-roode tuilen uit de wemelingen van de
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klavertoeten en lager nog, in de schaduw-ruigten van het bloemkleed, versnipperden
platgelegen rozetten als mooie gebrokene plateeltjes. ‘Een gele distel en dat is bepaald
een orchidee,’ babbelde Emilia; ‘ik kan ze zoo gauw niet bergen en hoe krijg ik ze
er in,... ik ga er maar opzitten!’ lachte ze toen Mohammed een zware tros van
schermbloempjes wierp op haar schoot.
‘Er is hier witte kervel, het lijkt er ten minste op, roze met gele en gele met roze....
wat een profuzie... dat is diezelfde van eergisteren, weet je nog bij die steenen... die
is bepaald vergiftig,’ zei ze en wierp er eentje weg... ‘hij zit vol dooie vliegjes.’
‘'t Is net kant van zilver,’ droomde ze voor zich heen en zat dan op nieuw te staren
naar de prachtige, zijn bloedende gloeden in spiegeling van dagbloemen en lavendel
verteederende vlakte en waar het middenin goudgeel versomberde, zooals dat zijn
kan in het hart van een enkele bloem.
‘Mister van Horen, look there!’ riep Evangeline, onderbrekende even het praten
met haar minnaar en ze wees in de richting van Habassi.
En 't was of het stroomde alle heuvels af. Uit zuiver-blauwe verrijzingen scheerden
als ruggen van golven, andere witte klingen onder het melkblanke doomen van het
licht. ‘Je kunt je niet verzadigen, dat is toch wel de bloemenzee waar Calderon van
spreekt,’ uitte Emilia: ‘o ik wou dat ze het eens zagen,’ praatte ze onbestemd de
vlakte tegen, die volgeloopen, zijn wilde akkers vervloeien deed naar het noorden,
naar het oosten en zuiden of was er de Westewind rondgegaan, blazende de kleuren
voor zich uit, de wit-randige toover tot de stugge bergen....
‘Gigantisch... zulke woorden zeggen niet veel anders
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dan de onmacht van den dichter,’ soesde Theobald en hij liet zich gaan... ‘in den
brief van Strong stond duidelijk,’ hoorde hij Roosevelt opperen. Zonder het te merken
geraakte hij weêr ten achter. ‘Ik zie er geen vlinder,’ sufte hij en wuifde met zijn
stokje voor den kop der muil om wiens neusgaten een horzel treiterend vloog.
‘Arra... arra!’ herinnerde hij zich dan.
Enkele dropjes, warm als onweêrswater, voelde hij op zijn hand die den teugel
hield met een lus. Diep in het land toog door een baan van roze een stippelig stoetje
en een spierwit vaantje wapperde er boven. ‘Hasj,’ wou hij vragen, maar de gids liep
net weg van zijn ezeltje, plukte en bood een bloem. Emilia rook er eens aan en hield
hem in haar hand.
Toen hoekte scherp het spoor en wendde naar het westen. De grond begon te
verarmen tot een paarsch als van koekoeksbloemen en een groot gesprek was gaande
tusschen Hasj en de Amerikanen. ‘De Seboe?’ ja, die was ten allen tijden
ondoorwaadbaar, verzekerde Hasj, daar ging men over in barken.
‘Hoe lang?’ vroeg Roosevelt.
‘Een uur,’ zei Hasj.
Hasj met een sigaretje tusschen zijn vingers vertelde dat de karavaan van den
sultan, op reis van Rabat naar Fez, vier dagen had noodig gehad om over het water
te komen. ‘Vier heele dagen, yes, madam,’ pochte hij een weinig, ‘werkend van den
ochtend tot den avond.’
‘Dat zal je wat geweest zijn,’ riep Emilia uit, ‘weet je die aquarel nog, Theo, die
sultans-tent van wit en blauw gestreepte zijde... is het weêr zoo,’ veranderde ze,
ziende hoe hij tobde met zijn muil.

Jac. van Looy, Reizen

145
‘Arra, arra!’ herhaalde Theobald, drijvend met korte achterwaartsche tikjes.
‘Het klonk als een oude mare,’ dwaalden toch zijn gedachten, ‘hoe kon Hasj dat
te weten komen, anders dan van de karavanen in Tanger.’
‘Zie je wel hoe mank Zaïlaschi loopt,’ zei hij, even op den drijver lettend.
Maar de dames waren aan het kibbelen over den schilder, waarvan het werk door
Emilia was geroemd, Evangeline's landgenoot, die de buitenkans beleefd had, twee
jaar lang den sultan schilderles te mogen geven, grof geld had verdiend en kostbre
dingen verzameld; plotseling door het kuipen der Engelschen was gevallen in
ongenade... Had hij talent, de lompe kerel? wat voerde hij in Tanger uit? altijd zag
je hem op weg naar de ambassade... ‘Wel, dat was nogal natuurlijk,’ verdedigde
Emilia hem, ‘hij wou zijn schilderijen en schetsen graag terughebben, die hij in den
steek had moeten laten... de teekeningen die mister van Horen en ik hebben gezien,
waren very interesting.’
‘Inderdaad?’ zei Evangeline wantrouwig.
Omstrengde koppen keken uit koren en ze reden langs een lange kudde ezels,
naakte en jonge beesten met fijne zwarte kruisen in de huid. Een neger bewaakte ze;
hij haakte de hand voor de oogen en tuurde; de hemeling begon op te trekken in de
wijdte, bleef voor de zon als een tentdoek hangen.
En onverwacht zagen zij de Seboe; het drab-gele als onvochtige water en een
opdrogende helling vol kloven en bersten, toonend hoe hoog soms het water wel
steeg. Maar de rivierbocht verzonk in de terreinen, zuidelijk

Jac. van Looy, Reizen

146
trekkend waren zij de plaats van den overzet benaderend, rijdende als langs de koorde
van een boog. Nu, of lag er een dunne sneeuw, was de breede weg wit van camilletjes;
ze schimmerden al schaarscher en schaarscher tot 't eindelijk stoof om de hoeven.
‘Van Alkmaar naar Bergen, wanneer je niet kijkt naar dien kant,’ zei Emilia.
‘Perfect,’ beaamde Theobald, ‘je zou gaan zoeken naar de pijp van de waterleiding,
indien niet die kameeltjes daar schommelden voor ons uit.’
‘Het moet je Haarlemsche hart toch goed doen al die bloemen.’
‘Haarlemsche harten zijn dorstende harten, mevrouw, heeft Breêro geconstateerd.’
‘Een glaasje bier kan ik je niet geven.’
Emilia had zich keuvelend geheel naar de bloemzij gekeerd van het land. Achter
haar in de westelijke ruimte lagen de dorpen als eilanden donker, de verste omwikkeld
met de droefgeestige bekoring die de afstand geeft. Bij een enkele verrondde zich
het silhouetje door boomen; uit éen wuifde de waaier-kroon van een palm en alle
hadden de staken van hun put. Toen klapwiekte een vlucht rosse duiven, buitengewoon
groote duiven, voor de hoeven weg, spreidend de witte bogen hunner staarten.
Roosevelt loensde naar de buks op Hasj's rug en Mohammed wiens oogen al jaagden,
zette een vaartje in zijn beenen; maar Roosevelt reed door.
‘Het vleesch is taai,’ zei hij.
Hoe ruller het pad was geworden, hoe meer Theobald de grillen moest bekampen
van zijn muil, enkel het stage porren hield het beest in gang. Het flapte zijn stoffige
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ooren schots en scheef en lei ze in zijn nek, wanneer het stokje zwiepte; krulde zijn
elastischen snoet, de lange gele tanden ontblootend, knorde of hij zei: ik haat die
rukken aan mijn kop, mijnheer, gij zijt daarboven op mij, enkel om mij... ‘Dear Sir,
dear Sir,’ riep Hasj en schudde zijn hoofd en trappelde ten voorbeeld; Evangeline
lachte hartelijk met Emilia om de dwaze capriolen der muil. ‘Mijn arm is nog rauw
van gisteren,’ mopperde Theobald.
‘U hebt goed praten,’ riep hij naar Roosevelt, ‘uw rossinant is minstens tien jaar
jonger.’
Roosevelt draaide zich in den zadel om.
‘Ruilen?’ vroeg hij.
‘Merci,’ antwoordde Theobald en dreef weêr stadig.
Na anderhalf uur rechtdoor te zijn gegaan, stonden ze voor de volle lengte en
wijdte van het water, dat in zwaren val scholfde, van soppige kruifjes bekruld. Een
riemlengte van den oever verwijderd wachtte, zwart en plomp, een vierkante schuit
en een andere bak bepropt met een ooren-opstekenden beestentroep kwam, geroeid
bij den kop, gesleurd door den stroom, aanzwaaien als een larvig monster... O, ze
hadden rijkelijk den tijd; er wachtten er meer.... Rivieren zijn als sneden in de lange
trajecten... reizigers vinden elkander; de kameelen die langen tijd voor hen uit hadden
gewandeld, stonden daar bij den zoom, naast hun lasten van suikerbrooden; alles
moest worden ontladen. Theobald mee afgestegen en naar het strand gedaald, vond
er Zaïlaschi koelend zijn rechtervoet, peuterend aan den grooten teen, die rood was
gezwollen en ontstoken.
‘Kwaad’, snauwde hij, opziend.
In de hooge lucht waren de floersen verdampt en de
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zon bebrandde nu de zandgele rivierstreek. Aan den overkant lommerde een rijtje
boomen, duister in het blinklooze licht overal, en rezen de hutten der veerlieden als
hooi-oppers naast elkander. Eindelijk konden zij aan boord gaan. Mustapha en
Mohammed vereenigden hunne handen en de dames, zich vasthoudend aan hun
nekken, zetten zich daarop en werden zoo droog gedragen en geplaatst op de roeibank.
Log raakte de bark dan vlot, geborduurd door de halzen der kameelen; zij zaten daar
om de roeiers niet te hinderen tot een klompje op de plecht. Klemmende hun teenen
om de ribben in den bodem van den bak, die riekte als een stal door de mest der
benauwde dieren, hingen de zes kerels aan de riemen, ieder geknuisd aan zijn spaan,
waarvan de oude als eeuwen meegemaakt hebbende handvatten, telkens bij het diepe
doopen der zwaar gekalefaterde scheppen, hun koppen te boven staken. En wijl ze
wrikten en wrongen, als of ze pompten en de riemen deden buigen in den dof
klokkenden stroom, kakelden zij jolijtelijk met het karavaanvolk; Hasj Mustapha
leek een vriend te hebben ontmoet; Hasj al Arabe's naam werd uitgesproken met een
diepen klank van bekendheid.
‘Wat zou je die verhalen graag verstaan,’ zei Emilia.
‘Mekka vereenigt veel,’ meende Theobald.
Midden in den zwier der bocht kreeg Evangeline een inval. Ze kwam er voor
overeinde. Met haar keel in de zon, jubelde ze eenige harer hoogste, doordringendste
noten, wachtte en herhaalde ze nog eens. Het was daarna plotseling stil geworden in
de schuit; de drijvers grijnsden of was er een schot van den oever komen vallen.
‘Geen echo,’ zei ze en ging weêr zitten...
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‘Ik moest denken aan Bontekoe, babbelde Emilia, terwijl ze door het oeverzand naar
boven klommen... je weet ik ben altijd sterk in de vaderlandsche historie.’
‘Ze hebben hier van opera's nog geen verstand,’ spotte Theobald.
Nieuwsgierige meisjes met groote bossen versch gesneden twijgen van
doornstruiken bij zich, wachtten hen op, glurend tusschen hun vrachten door en
zeulden ze dan als pauwen hun staarten aan de handen verder. Hasj had dadelijk voor
de lunchmand gezord en leî het kleed onder de vijgeboomen die een laantje maakten,
verrukkelijk. Beneden gulpte het altijd-toch-frissche water en achter de korte stammen
leek het ruischen van het graan te loopen. Soms hortte het heete kameel-gebulk van
over den stroom naar hen toe en door de mooie openingetjes tusschen de vijgeblâren,
werden de vuurge fezzen van de negers zichtbaar, die beneden de bark, voor het
afdrijven een eind opsleepten, tegen de drift van het water in.
‘Ja, er was een dorp,’ zei Hasj, aanreikend het brood, gekocht in Habassi.
Evangeline in haar witte luchtige bloese, waar haar weelderigheden door bloosden,
meesteresse op het kleed, bedisselde, zorgend voor de monden; in haar kapsel
glommen de kammen telkens. En in het lichtspel van het laantje stapte toen een man
naar hen toe, dragende een bakje voor zijn witte pij of zat er een vogeltje in. Hasj
nam het van hem over, zette het op het kleed. Het was gestremde melk.
‘Dat's aardig.’
‘That's nice,’ riepen allebei de dames te gelijk.
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Even indrukwekkend vertrok de man en verscheen toen met andere lieden aan den
tegenovergestelden kant van het laantje; hij knikte vandaar hen toe of zegende hij
zijn gave.
‘Zullen wij hem wat aanbieden?’ praatten de reizigers, ‘zullen wij hem niet
kwetsen?’ en ze raadpleegden Hasj.
‘Geef jij het hem,’ zei Roosevelt bruusk uit den toon vallend; ‘jij zegt ze zijn
bijbelsch, ze zullen eerbied hebben voor je witte haren.’
Theobald keek eens naar de glinstertjes in Roosevelt's slaap.
‘Helaas!’ snaakte hij.
‘Emoties, emoties en die beheerschen is slecht voor je haar; ne riez pas,’ vervolgde
Theobald. ‘Men heeft het hoofd van Marie-Antoinette zien vergrijzen op het blok.’
‘Wat zegt hij?’ had de zangeres gevraagd, enkel Duitsch verstaande.
‘Akelighêen.’
‘Zie hem daar nu staan met ons weggegooid sardienblikje,’ zei Emilia, het gesprek
veranderend.
Evangeline wuifde de vliegen op, nam ook het andere blikje waar nog eenige
vischjes in waren en liet het door Hasj aanbieden; ze beduidde met haar lippen en
vingers dat het goed was om te eten. Maar de man keek er schuchter overheen, hij
bleef de blinkende bakjes met hun omgeknoeide deksels en galvanisch verguldsel,
in zijn zware handen bewaren, wachtende zijn potje, dat op den disch wel een
opgegraven stuk aardewerk geleek, klaarblijkelijk met den duim was geboetseerd en
een kinderlijk karteltje om den rand vertoonde.
En weêr bespraken ze hoeveel verstandiger het onge-
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twijfeld zou wezen, te rusten tijdens het heetste van den dag, enkel te rijden in de
koelere uren van den avond. Roosevelt echter liet zijn meening van gisteren nu los
en dreef tot spoed.
‘Fez, Fez,’ waarschuwde hij... ‘Strong, my dear, verwacht ons.’ Hasj moest terstond
gaan omzien naar de karavaan.
‘Ze zitten te eten,’ kwam hij zeggen.
‘Daar's nu geen tijd voor.’
‘Moeten die menschen dan niet eten, terwijl wij smullen,’ zei Emilia, heftig
blozend.
‘Zeker, Will,’ viel Evangeline bij.
Ze redderde alvast de lunchboel; achter haar voorhoofd leek een rekensom te
worden opgelost. Haastig begon ze te fluisteren met Emilia.
‘Een complot,’ zinspeelde Theobald.
‘Yes,’ zei ze, ‘om u’...
‘Ze wil maar een korten rit en een goed dinner maken in de tent, sla van pataten,’
verklapte Emilia...
Ieder was al opgezeten en nog duurde het dingen om de prijs van het overvaren.
Roosevelt met de revolver op zijn heup hield het halfnaakte bootsvolk in ontzag.
‘Finish,’ geen centime meer; wij geven toch al te veel,’ riep hij ten leste, striemend
zijn muil en liet de kerels verbluft elkaâr hun poovere geldstukjes toonen. Hasj,
schaamachtig zulke schriele meesters te dienen, haalde zijn schouders op; ze hoorden
de veerlui nog kakelen toen zij het dorp voorbij reden. Het stille volk stond er voor
zijn hagen.
‘A nice people,’ vond weêr Evangeline.
‘Het wordt piepel’, gekscheerde Emilia.
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En waarlijk, nu zij in het opene waren, merkten zij eerst recht hoe schel de dag was
brandend. Het uitspansel straalde doorschroeid van het witte zonvuur; gekrinkeld
rustten nog wolkjes op de schimmen der bergen... ‘Alles wat wijkt wordt blauw,’
soesde Theobald.... ‘Goethe beweert dat de hemelruimte zijn donkerheid bewijst
door het blauw’... Volgend een half uur wel den rechten stroom en zijn gebersten
oevers, trokken hun acht dieren bijna kop aan staart, tot afwijkend, het ommedom
vlak werd... ‘Perfectly Holland,’ meende Roosevelt en reed weêr door of lette hij op
niets.
Sis-sjirpend zongen de cikaden en langgehafte, groene sprinkhanen ploften als
dood op het pad; het stof zweefde meel gelijk, de kleigrond lag te bakken, telkens
doorsieperd van lastige waterspruiten, maar die de muilen wel weten te mijden.
Verloren onder de helle zwijging figuurden de stulpjes van dorpen, herinnerend
Theobald aan de hooi-schelven op de Millet-fotografie, die in Hilversum boven zijn
schrijftafel hing. Dan was er lange poozen het oog-vermoeiend glinsteren van de
korenbaarden. Vogeltjes schichtten er uit en in, en somtijds vlerkte een ooievaar,
gedachten wekkend aan een traag bewogen waaier.
Theobald gevoelde de warme bast van zijn muildier door den zadel heen; het leek
hem of hij gaandeweg zijn handen zag verbranden, het vel glom, spande zich glad.
‘Ik ga blaren krijgen,’ dacht hij. Om de neusgaten van zijn muil ging nu een rustelooze
warrel van vliegen, de ooren bekruisten den grondwaarts dommelenden kop, even
werktuigelijk als hijzelf het stokje hanteerde.
Eentonig hamerden de hoeven voort, terwijl hij sufoogde
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naar de vliegen op het zadelrood, naar de vlerkjes en hun geparelmoer en hoe huiselijk
zoo'n lastig diertje zijn pootjes rein streek, het eene over het ander. En keek hij terug
in het zengende, dan trof hem van den lodderig verstrooiden stoet het allereerst de
blakende tentjes van de parasols en als iets nieuws het gelukkige soeshoofd van Hasj
Mustapha, lekker en bevoorrecht op zijn eigendom gezeten, zoo laag, dat zijn
voetzolen de schaduw van het diertje overschoven. En Mohammed, die ongetwijfeld
evenals hij gerookt had, de walm van de kiff trok mee als de wierook bij een processie,
hield mallig zijn lippen open, toonde zijn bar gerimpelde voorhoofd, wanneer hij
zijn slag kwam slaan. En Zaïlaschi in zijn korte hemd, die ondanks zijn zeere voet,
altijd voorover op een drafje liep. Bij koele plekken voelde Theobald het zweeten
van eigen lijf, meer en meer was in zijn hoofd de groote onverschilligheid om het
leven, waarin men het leven zoo vast vaak voelt.
Tegen half vier floot weêr een vogel, kwam er opleving in de reizigers en het
stoetje hervormde zich tot een gezelliger orde. Evangeline herinnerde zich Hasj,
begon te ondervragen en toen bleek dat de gids toch te veel aan de bootslieden betaald
had. ‘Canalje,’ bromde Roosevelt; ‘Hasj liegt,’ flapte zij uit, ‘hij steekt het geld in
zijn tasch’... ‘De poppen beginnen weêr te dansen,’ hekelde Theobald, maar Emilia
bleef stemloos; bij het omgaan van een akkerhoek merkte hij haar strak gezicht en
wist haar pupillen groot. Waar dacht zij aan?... zij dacht er meer aan dan zij blijken
liet; aan een enkel gezegde was het merkbaar... ‘wij zijn op klassieken bodem... het
zal in de concentratiekampen wel dàt niet zijn’... en zoo pas, in die opvlieging om
der rechtvaardigheidswille, had hij den toon terug-
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gehoord, de ontembare opstandigheid van haar wezen, die haar heel den langen
oorlog in Zuid-Afrika had gehouden in een dramatische koorts....
‘Kon ik haar maar wat bijbrengen van mijn verhard gemoed,’ dacht Theobald.
Als in den nevel van de hitte verschenen, kwamen hem de groote namen te voren:
‘Ladysmith; Paardenberg; Bloemfontein.... De weg was nu heirbaan-breed, het zand
doormengd met teelaard. Akkers begroeid met boonen rekten zich uit en telkens lag
het groen van zulk een plant te flensen onder de hoeven. ‘Daar dienen dus die
stekeltwijgen voor,’ letten zijn gedachten weêr op, terwijl hij neêrzag op de dorre
randen, op de walletjes van doornstruik, scheidende de velden van het rijpad. Bloemen
als doronica's sterrelden; struiken, citroenkruid gelijk, vermenigvuldigden donker
onder de zon en venkels in kweekgetale beurden hun kronen, cirkelig doorkringeld
als kolven vol zonnepitten en af en toe rustte daar dan een duif-groote vogel op, als
op een nest.
Kwartels sloegen verkwikkelijk, nu liep de muil van zelf. Een oranjege roofvogel
hing met ingetrokken klauwen boven bloeiend graan en 't werd zeer dragelijk, nu
ook een luwtje de stof verdreef en zuchtte door de kleêren. Dichterbij uit de klarende
berg-verte, versleten van kleur als een kleed dat zijn naakte stramien laat zien, was
nu eindelijk de kameeltroep tot hen genaderd, geleid door zijn wieggangende Kabylen.
Pakloos trottelde een wit jong bij een moederdier en leek een lama; het diertje moest
al mee, vertelde Hasj om zoo den weg te leeren.
‘De lieve dot, het aardige diertje.’ riep Evangeline uit, net als wanneer ze liefkoosde
Hasj's Mustapha's ezeltje.
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Maar toen de snuffelsnoeten van ‘de schepen der woestijn’ de reikhalzen langs hem
schoven, stak Theobald's muil de ooren rechtstandig, stootte zijn kop om en galopte
zoo hard hij kon weg. Theobald hoorde achter zich het warrelen van gelach. Hevig
ranselde hij, kwaad rakende waar hij kon, tot zijn glanzend, opzettelijk daartoe in
Tanger gekochte badientje knakte, versplinterde tegen de kaak.
‘Rekel, je zult,’ toornde hij, blijvend in den blinde treffen, smijtend dan plotseling
het overschot van het stokje van zich af. Want de muil had in zijn starrigheid zijn
kop geheel om gewrongen, opgeblikt had hij uit een dof vreemd oog en als door eene
rakende pijl ontkrachtte de straffende arm, het bijbelwoord, het praten van Bileam's
ezel was komen flitsen door Theobald's gedachte:
‘Waarom slaat gij mij?’
Mohammed leidde het dier bij het bektouw terug, rukte een venkel uit, stripte den
stengel en reikte zoo een anderen stok als noodhulp. Roosevelt keek eens om.
‘Emoties,’ zei hij.
‘Hoe kan je toch zoo worden,’ klaagde Emilia.
Theobald voelde nog de onredelijke schokken in zijn arm, toen hij beukte op den
stoffigen schedel, merkend wel hoe Hasj hem bekeek, maar hij verlangde geen
wijsheid. Ze reden om een heerlijke donkerheid van boomenboven-een-haag en
volgden dan het spoor, recht als gespannen touw door de vlakte verschijnend. Vele
dorpen lagerden er, elkander gedeeltelijk verbergende, zooals schepen gemeerd
kunnen liggen in een trekvaart.
De bergen wonnen aan met hun aderen, kloven en schaduwen, in Theobald's hoofd
nestelden zich de indrukken ondanks zijn stemming en onvree..... Waarom

Jac. van Looy, Reizen

156
eigenlijk... ieder sloeg hier hard... de muil bleek toch de hardste... zelfs na de verfijnde
kastijdingen van Zaïlaschi vraten zijn beesten niet minder dadelijk en lekker.... ‘Ik
zal wat graan voor hem kapen... ik had hem wel in zijn oogen kunnen raken,’...
meesmuilde Theobald.... ‘La.. la.. la... wat zwakkelingen zijn wij toch... wij duwen
overal onszelve in, onze verdichtselen... boeren, burgers en buitenlui, zullen wij ten
leste nog doen lijden als poeëten... lijden die waarlijk dan meer, zou men niet eer
zeggen minder... dichten is uiten... voor anderen... het zij zoo... maar uiting blijft
aktie; waar uiting is, is altijd de lust om het leven aan den gang... er zijn veel
dichterlijken, ten onzent vooral... o ijdelheid... o leven.... Lijden is het voelen niet te
kunnen zijn en doen gelijk men wenscht... naar den aard van zijn levensliefde, naar
de mate van zijn levenskracht... naar de grootte van zijn vermogens... naar meer
meestal. Zoo is alle leven eenigszins lijden en is een muilachtige hardhuidigheid een
zeer gewenschte.... Toen ik op je ranselde, kameraad, met wie ik éen behoorde te
zijn, centaur-gelijk, leed ik evenmin als de christen, die namens onze lieve Heer
medeschepsels naar de verdoemenis helpt: of als de kunstrechter, die uit naam van
zijn vlottend ideaal meedoogenloos is voor een kunstenaar.... Ik leed toen niet... neen,
éer lijd ik nu en niet het minst omdat ik altijd nog niet weet, hoe je te houden in een
zachten gang....’
In de vlakte wordt de verte spoediger bereikt; ze naderden het eerste dorp, dat in
een doornwal gevangen lag of lag het in grijze watten. ‘Hier, Will!’ begon al dadelijk
Evangeline; ‘hier is 't eene goeie plek.’ Roosevelt, half
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verwonnen door haar zacht gevlei, wees met zijn gevlochten en daardoor veel sterker
bamboe naar het derde of vierde dorp in de rij, naar een Saint-House met de zwarte
straal van een scheur in zijn blink-witten muur. Het was slechts een uurtje, zei hij.
En aldus reden zij voort, langs koren vol klaproosrood, langs akkers met gewassen
als aardappelen, langs akkers met fijne boonen. Werkers wiedden er, rooiden lila
bloemen als dubbele papavers. En ook het pad was niet langer eenzaam, er liepen
vele lieden in de stoving der zon; enkele hielden boonplanten geklemd onder den
oksel, dopten de peulen al gaande, kauwden de rauwe boonen, werpend het loof. Een
karavaan van ezels met gespleten neuzen en overzware lasten in de zadelmanden
sjokte voorbij in de stof; een gewapende geleide ze, een soldaat van het Kasbah in
Tanger, zei Hasj; de man maakte met hem een praatje, groette voornaam: ‘bonjour.’
Hasj wees toen naar een bleek, verzichtbaard pad in de duidelijk geworden bergen,
zei veelbeteekenend:
‘To-morrow.’
Maar bij het volgend gehucht fleemde de zangeres zoo lang en goed, dat Roosevelt
toegaf. Het plaatsje heette Sjébanad; al deze dorpen behoorden tot den stam der
Cherarda, vertelde Hasj. Zooals jonge konijnen liggen in het pluis dat moeder beet
uit haar borst, verborgen zich de woonsteedjes half in de omwalling; een ander nest
van stroowisschige stulpen buurde vlak er naast.
De zon hield alles nog vaal tegen de klare vlakte. Mannen als oudsten aanzienlijk,
hurkten in hun pijen en twistten baard tegen baard; ze rukten de bloempjes voor
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hun voeten weg, wierpen die elkander tegen in de hitte van het gesprek. En kinderen
kwamen nieuwsgierig om het vreemde te bezien; deerntjes met broertjes op den rug
gebonden als getrouwde vrouwtjes, keken uit zoete, zwarte oogen, terwijl ze de
krijtertjes achter hen susten, al schommelwiegend hun lijfjes.
Wanneer Theobald geen aanspraak wenschte, nam hij altijd zijn notitieboekje ter
hand. Emilia zat stilletjes op een stoel, wachtend de tent. Over het blauwe, ruige en
naar uienloof riekende veld graasden vele roode vaarzen, vleezig maar edel gespierd,
glanshuidig en rein van oogen. Theobald zag nog eens naar de muilen om, hij zag
er zijn lastige beest gaan rollen, dwaas met de hoeven schoppen, kunnende niet
wentelen door den zadel op zijn rug. Instinktmatig wou hij bevel geven het beest van
zijn last te bevrijden; hij bedacht zich echter. Waarom voor hem?
De schaduwen der dorpen figuurden al dichtebij den landweg; Theobald had zijn
zak-vergrootglas uitgehaald, vindend geen lucifers bij zich, om, zoo hij wel meer
deed, met behulp daarvan zijn sigaret te ontsteken. Maar door den lagen stand der
zon gelukte het nu niet zoo spoedig. Thuiskomers bleven staan, verbaasd door het
gaan rooken der tabak, er kwamen er hoe langer hoe meer. Over den schouder van
den voorste keek een kop zonder neus.
Toen Theobald de rookjes voor zich henen pufte, reikte de oudste Moor wantrouwig
nog, zijn knuist vooruit, bedoelende het werkelijke branden van het glas te willen
voelen. Kalm liet hij de haartjes van zijn hand verschroeien, veegde over den gloeistip
of zat er een vlieg, knikte verzekerend naar zijn makkers en statig schreden ze verder.
Alleen de misvormde was gebleven, hield nu
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dwingend zijn hand op.
‘O-óh, o óh!’ lachte gelukkig zijn ellendig hoofd, toen hij den zonprik voelde.
‘Haac!’ hoorde dan Theobald een laag stemmetje spreken. Een meisje verhuld
door een afhangende hoofdlap, waar de kleur van haar vestje onder schemerde als
van een lichtroode malve, stond er vragerig met twee blonde, saâmgestrikte kuikens
aan de hand. Maar over het veld klonk een groot geroep; een vrouw was buiten den
dorpswal getreden, vecht-gebaren makend met haar naakten arm, de mond zwart van
misbaar. Zaïlaschi en Mohammed de oude, sjouwend voorbij met bagage,
schreeuwden haar tegen.
‘Wat zegt ze?’ vroeg Theobald.
‘Ze zegt dat ze hoest,’ gromde norsch Zaïlaschi, voortgehaast door den
wrang-kijkenden Mohammed, ‘dat ze het kruid van het veld moet vreten als de
beesten, ze is blind en gek.’
Theobald bleef daar slenteren, bezwaard, of had hij te lang bladzijden gelezen van
een wondervol boek....
‘Ik ga een beetje liggen tot etenstijd,’ verklaarde Emilia toen Mustapha den stoel
was komen halen.
‘Het zou mij ook wel aangenaam zijn te rusten als een dame,’ ijverde Evangeline,
vervuld van haar diner, de mouwen opgestroopt.
‘Mevrouw van Horen heeft gelijk,’ bromde Roosevelt.
‘Hasj wenscht niets liever dan ons kwijt te zijn,’ mokte Emilia, gaande met
Theobald; ‘ik heb wat hoofdpijn van de warmte.’
‘Ze weet niet wat ze zegt,’ zei hij vergoelijkend, als tot zich zelf.
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Over de broeiige wallen keken vrouwen, zonder doeken om kin en voorhoofd; meer
en meer kwamen de mannen thuis. Driften vetklompig gestaarte, krul-hoornige
schapen en rammen dromden op fijne pootjes, aangeblaft door de honden; met al
hun blanke lammeren verdwenen zij door inhammen in de schaduw der kralen.
Herders liepen er, hebbende kromme werpstokken ter hand, vlammig van avondzon
beschenen ruiters verschenen plotseling als standbeelden boven het veld en ezels
betast met groensel stapten van het zand in de ruigten over; overal voorbijgaande en
achterom de dorpen, dreven ze het vee naar de veilige stekelwallen; een rund roerde
den grond met zijn voorpoot, sprong hoog op als een geit, wentelend zich genottelijk
in de roode wolk van stof.
En langzaam aan verstilde het loeien en het blaten uit de kralen en bewoog er niets
meer dan de ooievaars onder den ijs-strakken hemel. Alles verscheen vreemdscherp,
stemmingloos, sterren-kil; blauw-paarsch, en als plat verrezen de bergen.
‘Er wordt hier geen muziek gemaakt,’ merkte Theobald op, in de tent.
‘Gott sei dank, nein,’ antwoordde Roosevelt, druk met de salade.
Evangeline neuriede vergenoegd.
't Gezelschap zat bij de thee in de stovige tent; de Roosevelts naast elkander onder
het zeil, mevrouw van Horen was verzocht plaats te nemen, eveneens onder het zeil,
aan het korte einde van het vouwtafeltje en zoo zat Theobald bij de paal. Hasj had
de andere helft van de tent; Hasj was een meester in het zetten van thee; hij
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spoelde die eerst af en bracht ook alvorens hij opschonk de pot op temperatuur.
Buiten was de nacht als water om een schip en klonk het kleume praten van de wachts
en drijvers. Soms ratelde nog even het tikken van Hasj Mustapha's mes; hij hakte
kiff op een plankje.
‘Er mankeert nu nog maar een kat aan ons huishouen,’ lachte Emilia.
‘Die zie je hier niet veel,’ opperde Evangeline.
‘Behalve bij ons uit het venster van “Oriental”; bij de leerlooierij had je er plenty.
Het leek wel een asyl en ze hadden het goed ook, zie je. Er was een vierkant gat in
een muur, waar vooral vrouwen kwamen bidden. Er moet daar eens een heilige zijn
begraven geweest.’
‘Overal waar ze maar een gat zien in een muur,’ bromde Roosevelt, ‘denken ze
dat een heilige is gestopt.’
‘Dat kan wel zijn; het was aandoenlijk. Ze zetten een eindje kaars in het gat; ze
hadden een lucifertje ook meêgebracht; ze stonden er zoo vertrouwend en zoo lang’....
‘En de katten?’ haastte Evangeline nieuwsgierig.
‘Dat zal ik je vertellen. De vrouwen brachten dikwijls eten ook mee, allerlei lekkere
schoteltjes, die ze heel voorzichtig zetten in het gat. Maar nauwelijks waren ze weg
of de katten kwamen er op af en aten het eten van de heilige op. Dikwijls waren ze
nog niet eens goed en wel weg... ze wisten het wel van de katten, zei onze knecht
Achmed; ze kwamen er wanneer ze een hartewensch hadden, voor een zieke
bijvoorbeeld.’
Emilia opgefrischt door het slaapje, had allebei haar kind-kleine en
blauw-dooraderde handen voor zich op den disch. In den schijn der kaars gloedde
haar ringetje
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samen met het gebisterde blanke vel.
‘Waar is Hasj gebleven?’ riep Evangeline.
‘Hasj is buiten gegaan, ze zitten te muiskoppen, hij laat zijn vuurtje dooven.’
Theobald hoorde het horloge tikken in zijn zak.
‘Niets dan lichting en stilte,’ verdwaalde zijn gedachte....
‘Hij denkt weêr over zijn boek,’ zei de zangeres.
‘No,’ lachte Theobald en hij voelde dat hij kleurde.... ‘No, I was thinking, dat ik
wel eens de bekantschaft zou willen maken met zoo'n vrouwtje hier.’
‘Ik geef je permissie,’ riep Emilia uit.
‘Binnen vierentwintig uur,’ verzekerde ze, ‘kreeg hij al berouw.’
‘Mevrouw kent haar waarde,’ meende Roosevelt hoffelijk.
‘Voor hèm.’
‘Kijk hij daar zitten grunniken in zijn baard,’ zei ze, kijkend naar Theobald.
Evangeline neuriede weêr voor zich heen.
‘Hoe hebben jullie nu bij me gegeten?’ vroeg ze.
‘Je zult niet dikwijls zien,’ sprak Roosevelt, ‘dat iemand met zoo'n mooie stem,
zooveel houdt van koken en brullen.’
‘Neen,’ antwoordde Theobald, ‘dat zal je niet dikwijls zien.’
‘Ik,’ zei de zangeres, ‘ik zou een groot huishouden willen regeeren, een tafel vol
kinderen. Mijn zuster in Boston heeft een huis vol kinderen; daar leefde ik in op.’
Ze neuriede weêr het gevoelige negerdeuntje, met de klokkende klagende klanken
die tot luisteren dwongen. Maar, onverwachts verbasterde ze er den toon van, zong
ze de strofetjes verder, opzettelijk valsch en door den
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neus, gelijk een vrouw die aan de ‘gin’ is. Roosevelt knikte bewonderend. Potsierlijk
trok Evangeline toen het laatste wijsje uit was, haar ronde gezicht aan éen kant scheef,
kennend de komische effecten, wreef ze haar hand ruggelings langs haar verfrommeld
neusje, leek dan de vingers te reinigen aan haar rok.
‘G.n, g.n,’ knorde ze luimig als een varkentje.
‘Toe, Theo, vertoon jij nu je varkentje ook eens,’ zei Emilia dan, ‘nee de kat...
liever de kat, zooals je die vertoont aan de kinderen van Loes.’
‘Wat kat,’ vroeg Evangeline, verstaande.
‘Hij zal het laten zien.’
Theobald scheurde heel langzaam een blaadje uit zijn boekje en Evangeline
verschoof de kaars om beter te kunnen zien. 't Gezelschap bukte de hoofden tot
elkander.
‘Ik hoop dat het lukken zal,’ zei hij aarzelend.
‘Maak er maar wat van, hij komt wel op zijn pootjes terecht... vooral langzaam
spreken,’ maande Emilia.
Theobald dacht na; schroefde zijn vulpennetje los.
‘Er waren eens twee vrienden,’ begon hij, ‘I geheeten en C en ze waren zoekend
naar een woonplaats.’
‘Hier, sprak I,’ vervolgde Theobald, teekenend een rechtop streepje, ‘hier is het
goed; hier wil ik wonen en mij een huis bouwen, voor den wind en den regen, voor
de kou van den nacht en de hitte des daags. - Het is hier te vlak, I. - Hoe kunt gij het
zeggen, C. - Te open. - Hoe meent gij, te open? - Ieder zijn smaak, sprak C, het is
niet wat ik mij voorstelde, mij lokt meer de luwte der bergen. - Good bye, zei I.’
‘C trok verder en hij sloeg zijn tent op, hier,’ zei Theobald, plaatsend een
omgekeerde C.
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‘Zoo waren ze beiden alleen.’
‘Laat ons beginnen met het begin, peinsde I... en hij trok een kring om zich heen,
zóo!’
‘Wat is een huis zonder vensters, men moet toch kunnen kijken in de wereld, dacht
I; éen deur is voldoende, waar van alles kan inkomen, van links en van rechts,’ ging
Theobald voort, al schrappende, na eerst de raampjes te hebben aangegeven,
richtinkjes weêrszij het openingetje dat de deur verbeeldde, ‘ook is op elk goed huis
tenminste eén schoorsteen; I maakte er twee, aldus.’
‘Toen dan I zijn huis gebouwd had en zag dat het goed was zoo, sprak hij wederom
tot zich zelven:
‘Nu ik mijn huis gebouwd heb, wil ik eens gaan kijken of C beter is gevaren dan
ik. I deed brood in zijn tasch en wandelde, zóo,’ verklaarde Theobald een hol, golvend
lijntje, naar de omgekeerde C, trekkend.
‘Maar C's huis was nog niet gebouwd en C's tent was gesloten. C slaapt, zei I, laat
ik zijn bergen eens bezichtigen, wie weet wie ik tegen kom in mijne eenzaamheid.
En hij wandelde naar boven, zóo-o!’
‘Inmiddels was de avond begonnen te vallen en I sprak: Ik ben niet bang, maar
zal toch terugkeeren langs hetzelfde pad; het is gelukkig nogal breed. Dus keerde hij
weêr naar C.’
‘C was tusschentijds wakker geworden,’ fantaseerde onze dichter, ‘hij ontving I
recht hartelijk. - Mijn huis staat, C. - Bezing het, I. - Voor wie C? - Laat ons toch
vroolijk zijn, I, sprak C en hij haalde een fleschje wijn uit den kelder, want verder
was zijn huis nog niet gebouwd. En ze babbelden als in den ouden tijd tot ze

Jac. van Looy, Reizen

165
rood zagen in het kaarslicht.’
‘Mijn huis zal zeer mooi worden, I.’
‘Dat zal het ongetwijfeld, C.’
‘De bergen zijn schoon, I, en welriekend van bloemen; veel geluk, I.’
‘Veel geluk, C.’
‘Das Leben ist Traum, I.’
‘Nu moet ik toch weggaan, C, het wordt kinderbedtijd.
‘I was een beetje warm geworden, helaas,’ vervolgde Theobald langzaam, zich
verkneukelend over zich zelf en aangemoedigd door Emilia en Evangeline's ademen
op zijn handen voelend, ‘I nam de ongebaande richting, I dwaalde, dat gebeurt meer,
I was buiten zich zelven geraakt, zwak als hij was, hij bromde: die wijn van C, die
wijn van C en viel in een...
‘Greppel?’ zei hij, oogvragend Emilia.
‘Ditch,’ vertaalde het vrouwtje.
‘I understand all,’ riep haastig Evangeline, vurig het vulpennetje beoogend, dat
een sne! haaltje had gemaakt naar onder.
‘I zich opgericht hebbende,’ vervolgde Theobald terwijl hij het inktlijntje beverig
had omgehaald en andermaal naar boven bewogen, ‘viel echter spoedig weêr in
dezèlfde gréppel.’
‘I am very tipsy, quoth I.’
‘C is toch een goeie jongen, prevelde I, het is zijn schuld niet dat de maan niet
schijnt, en hij strompelde voort door het aardebedekkende duister, tuimelde nog eens
en ten vierde male, zóo, tot hij eindelijk gansch bemodderd aankwam aan zijn eigen
huis, en... nou is de kat klaar,’ sprak Theobald gewichtig en hij draaide het
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blaadje geheel naar de kijkers.
‘Oh, Will! look the cat, look the cat!’ juichte Evangeline en ze greep Roosevelt
bij zijn knie.
‘How funny!’ bewonderde ze, haar oogen straalden.
‘Ik wil het hebben, u moet het me leeren... ik wil het bewaren en de kat vertoonen
aan de kinderen van mijn zuster’...
‘Ik kan niet als die luie C u een glas wijn offreeren,’ zei dan Roosevelt, ‘maar hoe
denkt u over een snaps?’

VIII.
Bij het dagen was het veld al ontrust geworden en nog dreven de herders het vee
naar buiten, onder 't snijdende gefluit uit hun lippen. Daarna was het stil weêr
geworden, slaap-stil om de tenten. De zon, laag en inkijkbaar, verwon de nevels; ze
vloden er met de oude gedaanten van spoken en van droomen, tot evenals
gistrenavond, het spoor weêr bloot lag in den hoogsten kop. Allengs verstomde dan
het joelen van de vogels; wat witjes zwierven, zetten zich zonnend op het zand en
nu het blauw de lucht doorwaasde, glinsterde de haver, elk kafje leek een drop.
‘Vier minuten voor master Roosevelt's eieren, Hasj l'arabe,’ schalde Evangeline's
stem, ‘vier, niet langer, I say.’
Aan den rand van den weg, baanrecht af te kijken tot het laatste dorp, zaten ze om
het tafeltje met de voeten in de koele bloemen en zonder haast liep het volk voorbij.
Ook op het veld, waar de tenten der Europeërs de vormen herhaalden van de wilde
woninkjes, ging alles ge-
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woon zijn gang, hun hier-zijn bevreemdde maar weinig; mannen postuurden
plechtstatig in hun warme pijen, lieten hun koetjes dekken. Roosevelt kritiseerde,
het brood was zanderig, de ‘toast’ niet goed; hij reikte gretig naar de jam-pot.
‘Op,’ zei hij.
‘Natuurlijk,’ antwoordde Evangeline.
‘Wij,’ zei Roosevelt en hij keek zijn reisgenoot eens aan.
‘Jij,’ verbeterde Evangeline.
Langs loopend legde een vrouw stilletjes eenige rauwe boonen neêr naast Emilia's
bord. Er was zulk eene groote mildheid geweest in het zachte opendoen van haar
hand, dat beide dames dankbaar bleven knikken naar het omkijkende moeder-gezicht,
beteekend met figuurtjes als dennetakjes; dezelfde vingerige bezwerings-teekens
tegen het ‘kwade oog,’ die Theobald dikwijls naast de deurposten in de steden had
gezien, ook bij Joden-menschen.
‘Het penningske der weduwe; ze zijn wel zoet,’ zei Emilia, proevend een boon.
‘De vrouwen laten zich zien hier’.
Hasj die met een bordvol pas-geroosterde brood-repen was aangekomen, zei dat
de menschen der Gherardastam half heidensch leefden. Hasj leek wat afgejakkerd,
zijn hoofddoek was slordig gewonden en er priegelden plantdraadjes nog van het
slapen in de plooien van zijn goor-wordende pofbroek.
‘Briganten?’ had Roosevelt gevraagd.
‘No, sir,’ antwoordde de gids, ‘dat begint pas achter Mequinez, rond Fez is het
veilig.’
‘Uw thee is van morgen deli-ci-eus, mistress Dartle,’ prees Theobald ‘ik kan u
niet zeggen hoe goed zij mij doet...
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Mo-hám-med: bromde hij over den rand van zijn kroesje naar zijn vrouw, nabootsend
een zware bas-stem.
‘Het is precies,’ lachte Emilia, ‘hij is nog al eens wakker gemaakt,’ wendde zij
zich naar de amerikanen, ‘vlak naast zijn arme hoofd, aan de andre kant van het zeil,
was juist de wacht gaan zitten en hield op die manier zijn kameraad en zich-zelf ook
uit den slaap; die buiten-menschen kunnen niet waken’...
‘Wat een eenvoud nog,’ babbelde ze, terwijl de knechts hun slaaphuis, de
keukentent, reeds in elkander vouwden en zij daar samen langs den wegrand gingen,
heen en weêr; men mocht zich nimmer ver van de kampplek verwijderen, had Hasj
geraden. Plotseling bukte er Theobald naar het mulle zad.
‘Een pák-naald,’ zei hij.
‘Een goeie nog.’
‘'t Is wonderlijk.’
‘Je staat daar warempel als Hamlet met de schedel van Yorrick,’ zei Emilia, toen
Theobald verder niets antwoordde, zijn vondst bleef betrachten.
‘Inderdaad,’ beaamde hij, ‘de situaties hebben iets van elkander.’ Hij kneep zijn
oogen een weinig en keek eigenaardig naar de plek waar zoo pas hun tent nog had
gestaan.
‘Je maakt me nieuwsgierig,’ zei Emilia.
‘Toch geen gelegenheidsstukje?’
‘Er zijn heele mooie gelegenheids-dingetjes genoeg gemaakt,’ meende Emilia.
Theobald stond weêr op zijn plaats te zinnen, leek het geslepen staafje op zijn
hand te wegen.
‘Pàk-náald,’ scandeerde hij en zweeg.
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‘Ik laat mijn dichter nog maar een beetje alleen,’ smoesde Emilia en ze deed
ommegaand een paar bedachtzame pasjes....
Theobald was langzaam de naald begonnen aan te spreken:
GOUDwaardig din-ge-tje, weêrgeefbaar nimmer,
Pàk-naald, verlòren ongelukger-wijze,
Beklaagd, beschreid misschien, die méenger reize
't Armoedje hechtte van een braven klimmer....
Gij zult geen korf, o scherp-dooróogde glimmer,
Herstellen meer, vol zoetigheid van spijzen....
Hoe lijkt ge nu te lachen en te peizen,
Hard, koud krom lijntje, mond van 'n ijzegrimmer.
STAAL, dat ik heb geraapt hier in het zand,
Bliksemende lichting in zonnebrand,
Steek in natuur, voorspel van 't ori-gi neele
Geval, als eens langs flikkerende reelen
Hier treinen daavren zullen....

‘Bravo, bravo!’ riep Emilia hier uit.
‘Je hebt mijn élan geknakt,’ meende Theobald.
‘Hè.’
‘Na-tuùrlijk.’
‘Bravo roepen is anders erg comme il faut,’ verweerde zich Emilia, ‘ze doen het
bij de races als er een raspaard loopt en herinner je maar, de familie van graaf Van
Rentghem riep het ook, bij de vlootschouw op de Zuiderzee, toen de Koningin
voorbijvoer.
‘Toe, maak het even af.’
‘Geef 'm dan maar aan Zaïlaschi, die wil 'm wat graag hebben.’
Theobald draaide op zijn hakken.
‘Onnoozele spiets,’ hernam hij.
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‘Geen wóorden, wóorden, woorden waardig.’
‘Niets!’ eindigde hij en slingerde de naald terug naar de vlakte.
‘Een vers is 't,’ riep Emilia.
‘Het rijmt ten minste,’ antwoordde Theobald.
‘Wat doen jullie?’ kwam Evangeline begeerig vragen.
‘Hij heeft een sonnet geïmproviseerd.’
‘Een sòn-net?’ zei de zangeres en keek naar de lucht....
‘Een sonnet is een klassiek geworden versvorm,’ praatte Emilia, rijdend naast
Evangeline, ‘het is van Itaaljaansche oorsprong, vele beroemde dichters bedienden
er zich van en het wordt door de modernen weêr gebruikt. Het bestaat uit veertien
regels; de twee eerste coupletten hebben ieder vier regels met terugkeerend rijm,
men noemt die kwatrijnen en de zes laatste regels heeten terzienen. Het is een streng
gebonden vers, maar men kan er alles mee doen; het is in Holland zeer in eere.’
‘I thank you very much,’ antwoordde mrs. Dartle, gelijk een schoolmeisje ernstig.
‘Hij is een groot kunstenaar,’ zei ze, schuin weg naar Theobald kijkend.
‘En hij rijdt als een prins,’ juichte Emilia... ‘wat loopt hij magnifiek, je blijft nu
al door naast me.’
Ze waren al het eerste dorp voorbij. Enkele palmen staken dikke bladpluimen op
boven de grijze wallen, waar de dadeltrossen goudelend als honig onder hingen en
ze naderden het tweede: een zameling strooien daken en een steenen gevel, die gelijk
een drinkglas van boven breeder was dan van onderen, waar een groote poort in
doorging en twee spiegaten donkerden als oogen. Een omheining van aloë's maakte
het nog aanzienlijker; uit
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de bleeke en nijdig geschulpte stekels schoven bloemscheden op en stengels hoog
als masten.
‘Het Kaid-huis,’ zei Hasj.
Verzonkener lagerden nu weêr de gehuchten in het lichte land, dat westelijk alleen
zijn horizon openstelde en daar de ruimte-leêgte gissen liet van den Oceaan. Habassi's
heuvels schemelden verder en verder en al steeniger wonnen de berg-kammen in het
zuiden aan. De zon begon reeds te blakeren en traag het zand te stuiven, er was veel
karavaanvertier ook op den gelen weg. Een poosje strompelde een grauwe tenthond
met hen meê, wankelstappende en tuimelend gedurig, om stuipachtig voort zich te
worstelen, ondanks zijn stijve achterdeel, de snoet steeds langs de aarde.
‘Het is misschien een dolle,’ zei ontrust mrs. Dartle.
‘Hij is stér-vend,’ sprak Hasj.
Hasj met den tweeloop boven zijn schouder, tuurde als wanneer hij een kip in den
strot sneed; de hond viel om en bleef liggen voor goed. Theobald liet zich dragen
door den onverschilligen dag. ‘Meesterlijk’ liep het muildier en hief bijwijlen den
kop of snoof hij de lucht reeds der bergen. Ruimtewaarts, kijkend naar de streep van
den te nemen weg, zag hij over veel stroo-schriel maar korrelzwaar graan heen en
hoe de vlakte daar achter spiegelde, als bij ondergeloopen land. Het waterdunne
blauw leek te vloeien tusschen de scheidingen der akkers, het waren duizend- en
duizendtallen van convol-vulussen die aan kwamen drommelen tot den weggerand;
ieder bloembekertje met een doorzichtige witte kelking uit de kruipende ranken
spiralend.
‘Zie eens aan,’ sufte Theobald naar een plek waar de
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bloemen een gaaf geraamte omwonden en bedolven.
Langzaam aan was de grond begonnen te deinen en naar het westen verschenen
herhaaldelijk happen eener diep-verstroomende rivier. Ze bereikten het dorp met het
heilige huis waar Roosevelt gisteren had willen kampeeren. ‘Goudsbloemen,’ riep
Emilia, ‘wat ligt dat mooi, allemaal goudsbloemen.’ De glooiing waar het grafhuis
oprees, en waar de vele dorre dakjes zich vereenigden voor het azuur, gloeide geheel
oranje.
Klakkende verhemelte-klankjes uitend liepen er de zonnige, vlot-gekleede lieden,
komend van het werk. Even verzelde hen een mooie jongen op een naakt, langstaartig,
grijs-roze paard en een andere brons-donkere knaap, die Theobald deed denken aan
den David van Donatello, dragende zijn sikkel met de punt omlaag, stapte den
ingehouden hobbelgang van het paard mede en hield de afhangende hand van den
ruiter teeder in de zijne. Kijkend in elkanders oogen leken hun stemmen te zingen
in de zon.
‘Gelukkig volk,’ kon Emilia niet laten te zeggen.
‘Wanneer er de Kaid niet was,’ keek Roosevelt om.
Roosevelt rookte weêr eenzelvig; het was of hij enkel maar had willen zinspelen
op zijn praten van gister-avond in de tent. Heel het regeer-systeem hier, had hij
betoogd, berustte op afpersing. Daardoor kwam niets tot bloei en daardoor toonde
het landvolk geen energie om zijn toestand te verbeteren. Waarvoor? het werd toch
afgenomen. Wie wat bezat deed het in een pot en groef de pot in den grond; vandaar
al dat zwart-geworden geld hier; alles bederf en uitbuiterij; niemand werd bezoldigd;
dat begon van boven af. De Sultan kreeg zijn inkomsten van zijn ministers door de
belastingen en de ministers stelden
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daar de hoofden voor aansprakelijk en de hoofden moesten die maar zien te innen
van hen die bezaten en zij die wat bezaten, namen het van wie niets bezat. De kanker
van het land. Onze drijvers, had hij zijn spraakzaamheid botgevierd, verdienen goed:
twintig realen1) per dag, inclusief het onderhoud der beesten, was een hoog loon, niet
waar? welnu, u denkt natuurlijk, dat is voor hen, no, dat is het niet; de helft er van
komt aan Boesjman die zoogenaamd uit vriendschap voor ons, de moeite heeft gedaan
hen te huren, met onze Hasj, zijn vriend, die daarom zijn ‘duro’ mag houden.... ‘Maar
dat is gemeen,’ hoorde Theobald in zich zelf, Emilia verontwaardigd zeggen.
Houdend de zonneschermpjes gezellig naar elkander, babbelden de dames over
de maatschappelijke toestanden en als vanzelve veralgemeende zich het prater..
Evangeline, goedmoedig, liet zich onderrichten, opperde haar bedachtzame,
langgerekte: ‘Yes... but’, als in Bristol's salon. Theobald hoorde Emilia de beteekenis
uitleggen der 1ste Meidagviering en toen keek Roosevelt weêr eens om en zei:
‘De socialisten hebben gelijk.’
En na dit gezegd te hebben gaf hij eindelijk toe aan zijn telkens ingetoomde lust
alleen te rijden en stuurde naar voren. Maar Theobald's muil had oogenblikkelijk het
voorbeeld gevolgd, hield het drafje parmantig bij en ofschoon Roosevelt er om lachte
en bromde van beterschap, bracht hij toch spòedig zijn beest weêr tot staan, liet ze
allen langs trekken en zocht de eenzaamheid achter. Theobald liet hem betijen en
loensde eens op naar de vuurplek der zon die ongenadig op zijn handen beet, hij

1) Ongeveer ƒ2.50.

Jac. van Looy, Reizen

174
reed nu gemakkelijk, de muil luisterde gezeggelijk, wanneer er kameelen aankwamen
volgde het beest gedwee de zijwaartsche sturing. ‘Hij heeft vandaag de goede geest,
zou ik zeggen,’ meende Emilia.
Doch gekomen zijnde aan een zandigen viersprong hielden de drijvers halt en
ontstond er een groot geredeneer. Roosevelt dadelijk aangegaloppeerd, scheen de
route weêr beter te kennen, hij raadpleegde een papiertje, de vrees voor omweg en
bedrogen worden hield de Amerikanen wantrouwig. ‘Die weg is leidend naar
Mequinez,’ verzekerde Hasj stellig en hij wees met zijn hand naar het woestijnig
verloop van den weg langs de dorpen, ‘en die leidt naar Mekkés.’
‘Mequinèz, Mekkés.’
‘Wat zal het zijn.’
‘Geduld,’ herhaalde Theobald.
Maar Hasj had nu gewezen naar een rijken stoet, waar figuur na figuur van kwam
op bewegen uit een duiking van den grond en wist die moesten ook naar Fez. Toen
trok het gezelschap hoeksch om, gaande de bergen tegen.
Arra, arra! Zaïlaschi draafde onvervaard. Tijdens het krieuwen om den weg, had
hij in drie, vier haakjes weêr de verdooving van zijn pijpje gezocht; om zijn zeere
voet was een voddige zwachtel gedraaid, hij kon zijn slof niet meer aan doen, liep
op bloote voeten. En toen hij merkte dat Theobald op zijn loopen lette, kerfde hij
zijn stok woest door de lucht, en terwijl zijn oogen buitensporig glommen, grauwde
hij schielijk:
‘Cortaar, afsnijen.’
‘Arra, molika,’ leek hij te vloeken.
Onder hen begon nu de vlakte zijn ontzaggelijke zonnig-
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heid uit te leggen, met al zijn dorpen als eilandjes in een besloten meer. Recht ging
het aan op de gruwelijke kale rotsen; al schuiner klommen de beesten in de verzengde
aroma's boven het landpeil op. ‘Look,’ keek Roosevelt naar omlaag, ‘look what a
water.’ ‘Dat is wel de waarde der illusie treffend bewezen en daarmeê van 't beeldend
woord,’ glimlachte Theobald; het bevreemdde hem niet zoo erg dat zijn
gedachtenvolle reisgenoot de woekeringen der dagbloemen aanzag voor plassen.
Met een gevoel van afscheid voor die suis-stille vlakte, waar ze twee dagen hadden
gezwalkt - het was hem of zag hij hen trekken over dien bleeken weg - wees hij zijn
vrouw naar de begoochelingen tusschen het graan-gras, naar het dunne, spiegelende
blauw, waar roode brekingen in zweemden als van bloempjes die opengaan boven
water. Ze reden een poosje eenen goeden gang en achterhaalden zoodoende het
deftige gezelschap.
Het was de karavaan van een bedaagden heer. Simpel zat hij in de kussens van
zijn zadel, als een adoena met zijn witte ringbaard, in een reiskleed, vlaggeblauw als
Hasj en hield allerwonderlijkst in zijn damesachtig gehandschoende hand een donkere,
Europeesche parapluie opgestoken. Hij droeg ook fijne witte kousen en zijn sloffen
waren nieuw: geel met een rooden zoolrand. Doovig reed hij daarheen. Een pronkende
neger op een mooi muildier ook, leek met zijn drieste eunuchen-facie het hoofd te
zijn van den veel-ezeligen stoet.
Stijf zittend als mannen, in duistere, blauw-zwarte kleeden verborgen, reden zijn
twee vrouwen. De eene was groot, de andere klein en mollig. Even kierde de
gezichtsplooi van de slanke naar de jakkerende Europeërs open en
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vorschte er een blik uit het doffe doek. ‘Het is een negerin,’ smaalde Roosevelt. Een
kind, waarvan het ronde hoofdje, warm-rood als een jonge kastanje, glunderde binnen
de kap van zijn blanke dsjelaapje, met gele sajet-dotjes als met bloempjes besprinkeld,
zat midden-in de matras op een muildier met purperen noofdstel en trenzen. Schoentjes
van gouddraad spitsten om zijn voetjes. Twee slaven waakten weêrszijds en er liep
er een aan den toom.
Hasj had zich hoffelijk onderhouden met den zwarten bevelhebber en wist dan,
dat de reiziger de schatmeester van den Sultan was, komende van Sali bij Rabat.
De weg was al rauwer en rauwer geworden, tot plotseling het spoor snel kromde
en drong als een tunnel den bergwand binnen; ze reden door een pas, waar de grond
lag overstort of was er kort geleden met rotsblokken gevochten. Boven hen brandde
toen het hemelblauw gelijk doorzichtig ijs. De zon beblakerde den rechtschen opstand
tot de hoogte van hun hoofden: het steen-geel, oer-rood en fango-grijs en 't
opgedroogde algen-groen, en spiegelde in de geperste lagen en golvingen van den
overwand met siepelende droppelreeksen in zijn kille glissen. Dompig gloeiden de
kleuren van zadel en gepak; de drijvers schreeuwden; een iegelijk reed waakzaam.
Maar in een kronkel van de krochtende gang, waren de haar-dottige gedaanten
komen aandeinen van kameelen. Er was geen ontkomen aan. Theobald voelde zijn
muildier verstrammen, breidel-gevoelloos stelde het zich op tegen den wand, zoo
sterk en gauw, dat de ruiter schier den tijd niet had, zijn knie op te trekken en voor
kneuzing te bewaren. Er was zooveel innige schrik onder de opgetornde oogbulten
en in de radelooze wrijving

Jac. van Looy, Reizen

177
tegen de rots, dat Theobald niets anders wist te doen dan het stomme dier op den
zweetnatten hals te kloppen.
‘Kom, kom, visionnair,’ suste hij.
‘Dat was een kwaad half-elfie,’ lachte Emilia, ‘de onzen hebben er geen last van.’
‘Hij is zeker eens gebeten op het Zocco,’ meende Theobald.
Een verbijsterende woestheid overweldigde hen aan den anderen kant der kloof,
een davering van blokken, bulten, bergen, waar iedere weg leek zoek. Een ordelijk
rif eindelijk verrees, met overeind staan de gleuven, leek zich uit de chaos te bootsen,
spikkelig als vogelmest, verteerd door zon. Gelijk een prentje in een puinhoop had
Theobald ergens de blauwheid zien lichten van een aloë-haa grond een dorp. Achter
hen aan verscheen nu heel klein ook de stoet van den schatmeester; voorzichtig
kwamen zij dalen naar de diepte van het dal, waar een kreek modderde, donker,
door-stuikt van steenen, te loor weêr ging tusschen dwarse, aard-beverige bulten en
hun gruizige schaduw.
‘Een oord voor arenden,’ riep Theobald bewonderend uit.
Eer zij nog waren bij de geul in de woeste bedding, weigerden de muilen die de
tenten droegen. ‘Er is haast geen water in,’ meende Emilia. Maar Evangeline
herinnerde zich het verraderlijke slijk, ze toornde, verbood Zaïlaschi, tot de roekelooze
drijver, anders zoo zuinig op zijn beesten, afliet haar te trekken en hinkend ging
loopen zoeken. Hasj zocht en allebeî de Mohammeds zochten, betrappelden den
gekrakkelden bodem. Voor de drassige sleuring daar hield nu ook de andere stoet
halt; plotseling was Roosevelt over.
‘Dàar! dàar!’ kommandeerde hij.
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‘Onze pakdieren zijn zwaarder, hier zijn de meeste sporen,’ riep Theobald zoo hard
hij kon naar het schouder-belicht mannetje, in de geweldige put.
‘Daar niet, ruffians,’ schreeuwde de Amerikaan, en hij drilde zijn stokje.
‘Wat maken wij toch altijd een bombarie,’ oordeelde Emilia.
‘Ik ga eens mijn beenen verzetten,’ opperde Theobald en meteen steeg hij af.
‘Ze hebben net koffers als Kell had, van onderen breeder dan van boven, zie je
wel,’ zei ze, hem opmerkzaam makend op des schatmeesters bagage.
Vlakbij hoorden zij de bange stemmetjes van de moorsche vrouwen; het geluidde
zoo dompig en bracht hen het slaan hunner huisklok in herinnering onder zijn glàzene
stolp. De heer liet begaan, hij keek zelfs nier eens naar zijn negers, die halsrekkend
trokken waar de sporen hen wezen den weg. De hielpezen spalkten van het zware
werk en met loggen sprong zette zich het beest dat de rijzige vrouw droeg, op het
vaste en drooge. Even verbrak toen de pagodische strakheid van het beeld, twee
pikzwarte handjes omvingen gretig de roode zaâlpunt.
‘Dag prinsje!’ knikte Emilia naar het knaapje toen het overging, omgrepen door
den arm van een slaaf.
‘Mister von Horen, kom toch hier,’ blerde Evangeline uit de verte. Zaïlaschi had
een plek gevonden waar de aarde was verkorst en daar ook trok Theobald zijn muil
aan den teugel over....
Gloriënd naar den middag, overbrandde de zon dan de heuvels weêr van het
hoogland. Ze volgden nu lange, zand-gele banen, waar anderen achter wemelden,
wisselend
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met de roerselkleuren van marmer. Rechts bleef het rif hen bij en links rees er een
blauwende kegel, zoo scherp, dat hij wel was na te knippen met een schaar. Theobald's
handen pijnden fijn, het vel begon te bersten, soms nam hij de teugels eens ter
linkerhand. ‘Onze schaduw krimpt naar onder je buik, kameraad,’ bromde hij voor
zich heen, ‘wij beginnen wat stil te worden door de warmte.’
De glooiingen werden wijd en de dalen ondiep en over den beender-bebleekten
weg wandelden herhaaldlijk karavanen. ‘Het is toch wel begrijpelijk,’ sufte Theobald,
sturende weêr eens geleidelijk opzij, ‘dat schrikken voor die glariënde kameelen; bij
iederen stap dien ze doen, is het of ze op-nieuw uit een diepe vergangenheid in het
heden komen treden... schrik maakt blind als toorn, de oogen gaan inwaarts, zien
iets anders dan er is... Die mummellippen... wat beeldenaars zijn fisionomieën toch
en welk een overeenkomst hebben de gelaten van muilen en kameelen... lang...
uithoudingsvermogen... láng... hoe lang nog wel zullen zij hier loopen hun wijden
en moeizamen gang’...
Suizend gonsde het licht; vliegen en horzels zwermden tot een wolkje om den
neus der muil en duizende dikke torren tittelden om de hoeven, aan 't rollen van
stuiters mest. Geen boom verscheen; geen schaduw die groot genoeg was om in te
liggen; maar de heuvels groenden van koren of bloemden, terwijl de trip-geluiden
zich regelden achter elkander over een witten weg...
Met onder iederen arm een parasol kwam Hasj opklimmen door een klare vlokking
van kleuren. Hasj, buiten zijn keuken, diende nooit in zijn buisje, de minste zijner
bewegingen boven den disch werd stemmig door de
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vouwen van zijn blauwen toog. En 't licht deed de zonneschermpjes daar wonderlijk
blinken, zooals een gevallen vlieger vreemd kan liggen op gras en verwezenloosde
de dingen op het rare kleed: de valsche steen-schijn der ijzeren borden; de messen
met hun zilver-nabootsende, gegoten looden heften. Mrs. Dartle, slechts eene hand
tot haar beschikking hebbend, liet ieder zich zelve helpen. Lauw gulpte de thee uit
de flesschen; bijen snoven aan, belust op zoet en rondom het tapijt snorden driftige,
purperen hommels en hingen aan de buigende bloemen.
‘Kijk zijn handen’, zei Mrs Dartle verstrooid. ‘Hasj, we hebben geen zout,’ riep
ze als uit een droom.
‘Dat hebben we juist niet,’ spotte Theobald naar Emilia.
‘Je hadt me dat toch wel kunnen zeggen van je hand,’ knorde ze.
‘De teen van Zaïlaschi is erger,’ meende Theobald.
‘Ik zal vanavond een paar zakdoeken uitleggen, ik heb boorzalf ook,’ antwoordde
ze en bleefzitten muizen.
Toen Roosevelt zich nederlag tot dutten, het aangezicht naar boven om de
weddingschap, haalde Mrs Dartle haar dagboekje te voorschijn en begon het
potloodpuntje in haar lippen te draaien.
‘1e Mei,’ krabbelde haar knuistje, ‘beautiful weather, we startten van Sjèbanad
om acht uur in den morgen, we hebben geluncht om éen uur.’
‘Hasj?’ vroeg ze zoetjes aan den gids, die komend afnemen, aan haar voeten hurkte,
‘voor hoeveel heb je boter gehad?’
De Hollanders lieten haar alleen en klommen door de bloemberm, die vuurger dan
een orientalisch weefsel opgloeide naar de piek, welke zoolang in 't gezicht was ge-
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weest, zijn botten kop nu in het duizelblauw stootte, met al zijn groeven om te tellen.
Al gauw lag Theobald zich in de ruigte neêr en loerde door zijn zakglas naar het rijke
bloeisel, naar al 't geheime wat er schuilen kon, terwijl Emilia al hooger plukte en
beschut door haar schermpje dwaalde.
‘Wat kolossale juffertjes in 't groen en wat een kooltjes vuur,’ schalde haar geluid.
Hij zag haar licht aan komen dalen en daarna zat zij naast hem met de schoot vol
bloemen. Heerlijke briesjes luwden over de dellingen, ze keken naar de muilen,
gezellig in de laagte aan het grazen.
‘Nu wordt het rijden een plezier,’ zei Theobald.
‘Weet je nog wel, hoe ik je bijna niet op een muil kon krijgen, je zou je arm breken,
of een been, weet ik wat je niet al zei.’
‘Ja,’ erkende Theobald, ‘niet het minst wat een mensch op reis ontdekt is zichzelve.’
‘Die heb je altijd bij je.’
‘Niets is zoo mooi als zien, je oogen staan open als bloemen.’
‘St.’ suste Emilia, ‘ze kijkt naar ons; ik zou de vent wel een stomp willen geven,
die arme meid, wat zit ze daar zielig’...
De oogen nog knippend van den slaap had Roosevelt de leiding hernomen en
draafde weêr koppig, altijd een heuvel vóor. Mrs Dartle liet zich gaan. ‘Een mooi
landschap,’ zei ze om wat te zeggen. Emilia hield haar goed gezelschap, ze keuvelde
druk, al achterwaartsche tikjes aan haar muildier gevend, die telkens den zadel slechts
raakten zonder dat ze 't wist. Haar jongen sjokte op
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een afstand meê en liet Zaïlaschi zijn best doen. Theobald merkend hoe de dames
vertrouwelijk werden, hield zich opzettelijk afzonderlijk, hij trottelde wel eens voorbij
en salueerde met het stokje dan, dat Hasj hem had gesneden.
‘Meesterlijk,’ riep Emilia hem na.
‘Jij bent gelukkig,’ zei Evangeline...
‘Toen wij naar Rabat reisden, zong ik heel den dag,’ vervolgde ze zuchtend.
‘Je moet denken,’ zei Emilia ‘hij is de verantwoordelijke persoon, langer dan drie
weken mag de reis niet duren; hij wil ons vooruit hebben, arra.’
‘Ja,’ fluisterde Evangeline.
Ze zagen Roosevelt omkijken en zijn muil intoomen. Boven den weg vertoonden
zich de koppen van kerels. Rumoerig, in vlaggende kleuren en slordig gewapend,
troepten ze samen, enkelen wit gekousd. Op den doffen roffel hunner beenen daalden
ze langs de gele glooiing, in de opgerichte houding die de lichamen hebben, wanneer
de volgvoet steeds hooger is dan de voet die treedt.
‘Kaffrà,’ schold er een uit zijn wilde tanden.
‘Afgedankte soldaten,’ had Hasj gezegd...
‘Wie toch hebben al dit koren gezaaid,’ verbaasde zich Theobald, geen dorp meer
ziende...
De bermen groeven zich in elkander of groeiden tot kleine bergen met
daver-steenige koppen. En rijdende achter Mohammed den tentknecht, was Theobald
begonnen te letten op het zonnige gaan van diens beenen. Door de wasschingen die
den Mooren zijn voorgeschreven, zoodat, waar een kreek een voet hoog water maar
houdt, de
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drijvers nà het lesschen hunner dorst ook altijd hun beenen wasschen, zwoegden daar
de beenen van den sterken looper, rein in hun donkerheid; haarloos als bij een neger,
toonden zij al hun spierwerk of waren ze gevild. Het groenige broekje omkneep met
een roode bies, het dringende vleesch der dij, 'n handbreedte boven den knieschijf
en uit de holte er achter spalkte de tweeling-kuitspier onder een net van aêren, puilde
saâm met de dikke schol, die éen met de pees van Achilles den hiel optrekt en de
zool beurt bloot. De zon brandde al opzij. Naast de fijne knoesten der enkels gleufde
het als met een beitel gestoken en gelijk een stel van leidseltjes strengde het over
den voet naar de teenen, die krulden en sulden en dan klemden het pad.
Diep dalende daarna en in de drift die de drijvers bezielde door 't telkens wenken
van Roosevelt, nu de zon niet meer zoo stak, draafden ze midden door een puinig
dorp, plotseling benauwd na de lange wuivingen der heuvels. ‘Wat zal het hier een
poel zijn geweest,’ riep Emilia uit. Dwars over den baan kletterde een kreek, waar
vloertjes in waren gelegd, daar hurriede het gezelschap, ieder zocht zijn weg.
Klonterige muurtjes begrensden den weg, korrelig van kleur als aangebrande rijst,
en tot bouwstof ook dienend waren er beenderen in gemetseld, bekkenelen en
schouderbladen grijnsden uit den muur.
De kalkwitte beenderen lagen er voor het rapen; met al zijn stekelige hals-wervels
en de loopbeenderen, lag een geheel gaaf geraamte uitgestrekt. Even had Roosevelt
zijn kodak willen nemen tot het maken van een kiekje, maar deed het niet. Klagelijke
neus-stemmen zongen
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verborgen, donker in de zon, maar toen ze verder reden langs een laag-verloopend
muurtje, zagen zij de zangers vreedzaam zitten, samen gehurkt onder de waaiers van
hun palmen.
En daar, op een aloë, makend den stekel dof, trof weêr Theobald zoo'n
wonderblauwe vogel. Rosachtig als bij een valk was zijn schedelkap; maar het dier
liet zich niet benaderen, wegwaarts vloog hij in het sfeertje van zijn vleugels.
‘Blue-exter,’ zei Evangeline, den vogel naziend, sprekend uit herinnering hunner
reis naar Rabat.
‘Ik dank u’, zei Theobald, zich daartoe omkeerend in den zadel.....
Met een bovenlijn vlak als een tafel, stond weêr een berg-massa versperrend voor
de richting op en weldra klommen ze hooger, in roepen en kreten hooger, tot plotseling
het land leek onder hen neêrgeploft. Het spoor verkronkelde langs afgronddiepe
dalen en werd zoo smal of reden ze op de nok van een kerkdak. ‘Het is alsof zijn
pooten teekens langs een regel zetten,’ dacht Theobald, het strikte gaan bewonderend
der muil.
In vele ezelgangetjes deelde zich de weg vervolgens, berg-óp, berg-om, en lustig
nam zijn dier de hoogste paadjes, genottelijk hem heffend boven de purperen
dellingen. Toen, langs een laag, in rooden wildgroei verborgen wegje, kwam uit
verstoppingen van doornstruik en palm, plotseling een dwerg op een ezel te voorschijn,
gehuld in gele zijde en vastgehouden door een waakzaam man.
‘Miel, een nar,’ riep Theobald verrast.
Maar niemand hoorde zijn roep dan het mannetje, dat enkel hoofd gelijkend, de
stekende oogjes naar den
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vreemdeling richtte uit zijn ouwelijk kindergezicht. Het beeldje dook, snel als het
was verrezen, veel lager naderden Zailaschi's muilen en de blinkende
zonne-schermpjes.
‘Alle wegen leiden wel naar Fez,’ lachte Theobald in zich zelve, terwijl zijn
muildier getrouw in het spoor bleef en 't bijna niet meer steeg, ‘de schellenkap ontbrak:
het waarschuwen van het kwetsende vernuft; wie weet of niet dit groot-gezichtige
mannetje nog 't opbeurend gezelschap is van een machtige dezer aarde. Dat zou hier
nog kunnen, net als in de goede dagen der koningen. Koningen en narren, de narren
gingen hen voor.... De verhevensten, bij gratie Gods op de toppen der samenleving
geplaatsten en de laagsten, God weet waàr geboren.... wan-groei, lach-wekkenden,
monsters liefst, vol van gal en geest.... ongelukkigen, wier ziel is als wijn in een
grappig geknoeide zak.... De wijze dwaas, de dwaas wijs.... demos, aristos....
Aristofanès....
‘Van den middeleeuwschen nar die een werkelijkheid was,’ soesden in hem de
zwervende gedachten ‘tot de heerlijke verbeeldingen van Shakespeare, is een lijn te
volgen. Daar zoowel als hier geldt het de rimpels van zorg en toorn te bannen, de
waarheid te zeggen met een lach.... Molière deed het.... Breêro wij hebben....
narren-macht, humor, er is een lijn te volgen....
‘Dichter en nar zijn van natuur gelijk.’
In Theobald's' brein was de regel eener vertaling komen vlotten, door een zijner
vrienden gemaakt naar het oorspronkelijk sonnet van Jean Passerat, een dichter der
Pleiade. Het is schijnbaar opgedragen aan den Franschen koning, bij den dood van
zijn nar Thulène:
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SIRE, Thulène is dood, 'k volgde zijn lijk,
Toch is 't schier in Uw macht hem weêr te wekken,
Gun aan een dichter zijn ambt te betrekken;
Dichter en nar zijn van natuur gelijk.
De een' arm is aan eerzucht, d'aêr even rijk;
Beî weten van hun geld geen rent' te trekken;
Beî laten makkelijk hun luim opwekken;
De een' spreekt luk-raak, d'aêr onbedachtelijk.
De' eenen dekt lauwergroen; d'aêr een kaproen
Het hoofd versiert, gemaakt van geel en groen,
De een zingt 'n klinkdicht; d'aêr danst bij schellen-klinken.
Het grootst verschil zal tusschen ons wel zijn,
Dat narren aan Fortuin 't liefst, zegt men, zijn
En ze al te schriel den dichters toe komt pinken.

.... Clarin in Calderon's: ‘Het leven een droom’ had hij zijn gedachten voelen gaan,
‘is uit een ander inzicht geschreven dan de narren en clowns van Shakespeare.
Shakespeare's narren leven allen als natuurlijk geboornen, terwijl Clairin de nobele
schepping is van het denkbeeld: nar.... Toen had hij, eensklaps geschrikt, den teugel
aangetrokken; Roosevelt was komen opdagen van onder.
‘Hebt u ons roepen niet gehoord?’ zei hij, ‘u rijdt niet goed.’
‘Die muil, die muil,’ zei Theobald en hij lachte luid.
Hij reed met hem terug en zag ook werkelijk het weggetje vereenzamen in een
berg. Roosevelt kommandeerde dat de tentknechts vooruit moesten gaan, het ging
zoo te sloom, hij zou ze in het oog wel houden.
Bezijen een rand als een duin vereenigden zich weêr
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de sporen. Ze trokken nu over een hoogvlak. En omziend naar Emilia, overzag toen
Theobald het weidsche land in eens. Luisterlijk lag het verslonken tot de randen der
uiterste kruinen; alle bulten leken geplet; de schulpen der dalen verwischt; alle de
korengloeden samen gesmolten onder de ontzaggelijke stilte van het licht.
‘Wat een voedsel,’ mompelde hij, telkens kijkend naar het visioen van koren.
De hemel leek dichterbij. Hij merkte een broederlijk gevoel in zich voor Roosevelt,
naast hem rijdend met zijn onverschrokken gezicht, dat al rijper en rijper van kleur
werd. Achter elkander trokken twee ooievaars over hun hoofden heen, klepten eenige
malen de zwart-getopte vlerken rechtstandig door den ether en zeilden dan weêr stil.
‘Dat mocht ik gaarne kennen,’ zei Roosevelt in het Duitsch.
In Theobald's baardje teekende de glimlach zich duidelijker; als een oude kennis
verrees andermaal de piek door een inham in het duin. ‘Het moet hetzelfde gebergte
zijn dat wij bij El Ksar al begonnen te zien, nu in 't verkort,’ dwaalde door zijn hoofd;
hij hoorde de kwartels roepen. Koelte of ijs nabij was, doorzoog de hitte en alles
verscheen zoo fijn: het gewaaier der palm op den grond, koetjes die graasden en een
dorp dat daar hing aan een flank, als de horst van een arend. Nu naderden ook
menschen, druk, in korte, witte, door de donkere beenen geschudde hemden, ezeltjes
tripten er mede. Vreedzame, groetende lieden waren het, reizend met huis en have:
tentstokken gebundeld, getast op de ezels; kookpotten aan palmkoord gedragen; met
stok en staf en oude ge-
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weren trokken ze, makend een stofje op de bloemen, als een adem zichtbaar. Een
vrouw die heel de plooien-vracht van haar geschorte kleed droeg aan haar hoofd en
raafzwarte haar-hangers toonde, liep, houdend een rokke vlas en spon een draad; een
zuigeling zat bij een moeder in de plooien, het kopje gedrukt aan den tepel; een oude
van dagen reed; een man met groene en roode tressen om zijn schedel, leidde een
knaapje. Sommigen kraakten de schokken van peulen en aten de boonen, strooiend
het loof achter zich als Klein-Duimpje zijn kruimels. Ze namen die mêe als mondkost,
vertelde Hasj.
‘Bij ons verhuizen ze ook veel op de eerste Mei en trouwen ook,’ babbelde Emilia.
Een oogenblik zagen ze de tentmuilen in de verte staan dralen voor leegte en blauw.
Het plat hield op.
‘O Theo!’ zei Emilia, toen ze stonden aan den rand.
Onder hen opende zich een vervaarlijk ravijn, een dwars uitrekkend dal, dat
eindloos te loor ging, naar links, naar rechts, in ros en lila gewirwar van bergen. En
opgestuwd boven de klaterende bedding van keien en kiezels, straalde hen de overkant
tegen, 't geweldige groene vuur der akkerruiten waar de helling meê leek belegd en
die achter de blinding van de zonnenevel, verschenen als een arbeid van cyclopen.
‘Wat vloed, die dit heeft geslagen,’ riep Theobald uit.
‘Wonderbaar!’
‘Bab Tschiouka,’ knorde Zaïlaschi.
‘Kijk Mustapha klein zijn.’
Het Sjeik-huis,’ zei Hasj, en wees naar de diepte.
‘Een rooversnest.’
Vanaf hun vogel-hooge plaats verscheen het stippelwitte
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middeleeuwsch kasteel, nietig op den bodem van het dal; muren met kanteelen
omsloten het en daarbinnen somberde het loof van tuinen; ze zagen de kogeltjes
tintelen van oranjes. Maar de daling begon: het bijna moeten gaan staan in de beugels
boven een hellend beest; het stappen van trede op trede; de achterhoeven gleden en
ketsten als staal op vuursteen. ‘Mucho trabajo, zwaar werk,’ hurriede Zaïlaschi en
in warrig gebaren met Hasj, beduidde hij: afstijgen was noodig.
‘Loopen is wel eens prettig, maar niet zoo,’ spotte Emilia.
‘'t Is hier gladder dan op een dansvloer.’
Zoetjes, om de aarzelingen, trok Theobald zijn dier over de glissende, zout-witte
terrassen die door zijn zolen gloeiden. Hij liet de muil betijen. De oogleên als altijd
stijf-stil in zijn slaap-kop, plaatste het zijn ijzers op de krassige plekken of in groeven
waar 't stof in grauwde en liet zijn gespannen leven enkel door de gebaartjes van zijn
ooren zien. In zijn neusranden glommen vliegen. Gelijk een mierenpad dof in zand
is, had karavaan na karavaan den weg gemerkt door dit heete dilivium, dus lagen er
ontzettend vele knekels. ‘Mementomori's, al dezen hebben gedaald en gestegen,’
sufte Theobald, geleidelijk trekkend door de schelle diepte, door de gruizeling der
oogen-pijnigende kiezels....
‘Sinaasappels,’ riep Emilia uit, toen ze nauwelijks nog boven op het andere plat
waren, ‘sinaasappels van de Sjeik.’ Een koopmannetje zat er te slapen met geknikten
hals boven zijn welkome waar en Mohammed schopte hem aan. Emilia kocht een
dozijn en deelde uit.
‘Ik dank je.... ik blijf nog wat loopen,’ zei Evangeline.
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‘Bill!’ krijtte ze vurig.
Maar Roosevelt keek niet om, hij was zijn aandrijvend drafje weêr begonnen. Ook
Emilia liet zich helpen op haar pak en trok met Hasj. En dadelijk was Mrs. Dartle
op den grond gaan zitten; zat daar als voor goed; de appel lag in haar schoot.
‘Ik kan niet meer,’ klaagde ze naar Theobald, ‘laat me maar, laat me maar.’
‘Courage, mevrouw.’
Hun muilen hadden zich van de zon gewend en Mohammed stond tusschen de
koppen, de kruin gestoofd, het eene been vooruit gezet op gekantelden voet. Hij
loensde naar de Amerikaansche, die haar hoofd met de handen omgreep.
‘Ik ben zoo moe,’ uitte Mrs. Dartle, ‘wat wòr-den we oud.’
‘Niets is hier oud dan de bergen,’ bemoedigde Theobald.
‘Nò, nò,’ schudde ze zonder opzien....
‘Waar is Zaïlaschi?’ kwam ze eindelijk rechtzitten; ze schikte haar kleêren en stak
den appel in haar zak.
‘Mag ik u helpen, mag ik u mijn schouders leenen?’
‘Ik zal uw jas vuil maken.’
Maar Theobald had zich al neêrgekromd voor de muilpooten, zoo hij dit deed voor
zijn vrouw.
‘Goddori!’ ontsnapte hem, toen zij stapte op zijn rug. Met alle inspanning zijner
krachten gelukte het hem de groote vrouw op te werken, tot zij haar knie op het zaâl
had.
‘Gij zijt zeer vriendelijk voor mij,’ fluisterde Mrs. Dartle toen ze zat, in een
vèr-gaande glimlach.
‘Vak-kennis,’ brommelde Theobald.
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De anderen hadden hen opgewacht, gezamenlijk trokken ze verder. Een dorp werd
gezien; ‘Zoekoet,’ zei Hasj. Hasj gaf graag antwoord op dergelijke vragen. Roosevelt
galopte hardnekkig en raakte uit het gezicht; dat hield geen muil toch vol; een heel
eind verder zagen zij hem afgestegen zitten op een hoogte in de schaduw van een
boom, ‘een beeld der eenzaamheid.’ Hij rekende wat na in zijn boekje. En 't pad
verheuvelde op nieuw, koren en koren langs; over hillen die blaakten van gele plekken,
langs anderen die bepoot waren met regels, met kogelronde, wilg-grijze olijfjes,
terwijl er langen tijd de rood-dooraderde opstand van een sombere rots onder de zon
was te zien. ‘Beni-Hassan,’ verstond Theobald toen Hasj den naam zei van een
plaatsje, dat schaduwig in een kloof lag gelegerd en als een nest was inzichtbaar;
door de groote uitspreiding van de witte huisblokjes leek het wel een stad. Dat was
dus Beni-Hassan, waar de Amerikaansche consul telkens van gewaagd had, met zijn
befaamde briganten.
Over den heeten grond gleden hunne schaduwen reeds herkenbaar, er kwam al
‘stemming’ in het licht. Plechtiger omzonk de oostelijke hemeling de palm-groene
rompen van de heuvels, dan galmde het I-o van een ezel en even leefde in Theobald
de heldere herinnering op aan Cervantes' verhaal van den wedstrijd in het balken.
Hij glimlachte voor zich heen. ‘Het is misschien dat grappig-smartelijke stamelgeluid,’
dwaalde door zijn hoofd, ‘wat Apulejes een betooverd mensch deed huizen in de
huid van zijn langoor.... de “gouden ezel,” ... de verhalen van den langen weg’....
Menschen kwamen weêr aangeloopen: bronzige berglui en doffe negers, heftig
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stappende kerels met grove litteekens in hun tronies, vraagoogend: ‘Wat doen die
hier?’ Kraak-witte vrouwtjes dribbelden achteraan; ze hadden kleurige vlechtinkjes
boven hun enkels.
‘Mooi,’ bewonderde Theobald.
‘Mooi... toen ze jong waren misschien,’ bromde Roosevelt.
Aan de dames voorbijgaande bleef een vrouwtje staan en wees met een vingertje
opwaarts uit de borstkier van haar kleed en vroeg wat aan Hasj in allerlei koele
klankjes... ‘Wal vraagt ze?’ haastte zich Emilia te zeggen. ‘Ze vraagt,’ vertaalde
Hasj, ‘waarom heeft die vrouw een zeef op haar hoofd?’ ‘Kritiek op mijn hoedje,’
riep Emilia lachend ‘kon je maar verstaan, kon je toch maar verstaan.’
‘Hoor, de kanonnen!’
Hasj zette zich rechter, had groote luisteroogen. ‘Yes, de kanonnen van Fez,’
herhaalde hij, nu weêr een doffe donder in de verte plofte.
‘Wij naderen.’
Het was al over vijf, toen na een scherpe daling door een gang in rotsen, 't
gezelschap halt hield op een plek verstijfd moeras. Hoe hoog waren ze geweest.
Gevaarte achter gevaarte stapelden zich de bergen ringsom en in de strekkende
schaduwen honkte er een dorpje, wezenloos als een weggeworpen dsjelaab.
Evangeline wou rusten en in eens gaf toen Roosevelt bevel het kamp hier op te slaan.
‘In dit drukkende oord,’ mokte Emilia, ‘dat vindt jij toch niet goed, Theo, hebben
we daarom zoo gejaagd, 't is hier bepaald ongezond.’
Verlegen met hun beenen waakten de knechts bij de
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muilen die onverwacht, met pak en zak soms gaan liggen, en dan niet meer op kunnen
staan. Hasj wikte met zijn hoofd. ‘Het dorp wàs een nzala, màar, Mekess was beter.’
‘Yes,’ zei Mrs. Dartle over zijn hoofd heen sprekend.... ‘Nonsens,’ bauwde Roosevelt's
geluid, ‘leuteren, zeg me kort en goed, is hier wat te krijgen?’ ‘Ik weet het niet,’
antwoordde Hasj, met den hoogsten toon zijner stem.... ‘Hier zal het zijn,’ besliste
Roosevelt. ‘Het zal zijn als u wilt,’ zei Hasj.
Maar Zaïlaschi was aankomen hompelen uit het spokige dorp, wanhopig gebarend
en beduidend in het Spaansch en in 't Arabisch: er was geen brood, geen boter, geen
melk, geen koe, geen geit... ‘Te arm, denk ik,’ meende Theobald... ‘Juist heer,’
beaamde Hasj. Roosevelt knipte zijn asch weg.
‘Zijn er kippen?’
‘Zijn er kippen? Absalom Zaïlaschi?’ vroeg Hasj en hij ging meteen.
‘Ze moeten toch brood hebben, de kerels,’ bracht Theobald te berde.
‘Wat maakt mij dat, laat ze doodhongeren voor mijn part,’ voer Roosevelt uit; zijn
oogen waren prachtig geworden als onyx; het zoompje van zijn pet omsloot precies
de inplanting van zijn haar. Theobald, zijn gezel zoo manhaftig ziende, moest even
denken aan de tatouages op zijn lijf.
‘Mij maakt het ook niets,’ gaf hij bedeesd ten antwoord, ‘ik ben maar een mensch
en denk, menschen die loopen hebben eten noodig.’
‘Kruipen, meent u.’
‘Hasj zegt’....
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‘Der Hasj weisst nichts,’ viel Roosevelt in de rede, ‘ik stuur hem weg in Fez.’
‘Hasj of een ander,’ meende Theobald, een eind er aan makend; hij was Hollandsch
begonnen te praten.
Maar het duurde toch niet lang of ze draafden naar Mekess, stil voor elkander en
in koppigen gang. Met stuipig geransel joegen hen de knechten door het wilde oord,
terwijl de schaduwen al hooger en hooger klommen, vallend van berg op berg.
En toen de zon wegdeinsde, gloeiden alle koppen en late voetgangers liepen hen
voorbij, ontstoken tot de voeten. Vademen duister sloegen over den baaierd en de
glenstering der lucht verslommerde in de dalen. ‘Arra! arra!’ Barbaarsch geworden
reisden hunne schaduwen daar henen, over opstaande steenen tafelen; op sprankeling
van rots als gepurperd goud; over lila-zwarte scheurlijnen als een mateloos schrift
in het geronnen licht. ‘Arra, si, si!’ De zonnedag was om, de bergen werden koud.
Vulkanisch violet en incarnaat, al gloed wat smeult in onzichtbare kroezen, wat in
hoofden de verbeelding opschrikt als een vogel, als een vogel herboren in het vuur,
vergloeide en zinderde rond hen; alle gelijkenis aan wat de harten jaagt en uit de
wonden vloeit, verstolde en werd stiller, stiller....
De hoeven tappelden op een harden vloer en bloemzwaar van flonker en donker
waren toen de hellingen open gegaan, doomende blauw naar den opgetrokkenen
hemel. ‘Een moorsche brug,’ herleefde de stem van Mrs. Dartle. In den omzwaai
van het heirpad-breede spoor schemerde een viaduct, staande met zijn bleeke poorten
in het diep gegulp van een stroom. ‘De Seboe,’ sprak
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Hasj of bootste hij het geluid na van een uil.... 'n Mooi bouwwerk; een sterke brug;
ja, ja, gebouwd door den vader van den sultan: Moulai Abderrhaman.... Kil brieschte
het in den afgrond en kronkelbosschen van oleanders bezoomden nachtelijk het
zeulende water; struik boven struik wasemde zijn bloem-paarsch naar de
groen-goudene geheimzinnigheid van den avond. Plotseling ontsteeg aan de bermende
oevers een vogeltoon, hoog, aangehouden als de fluit van een orkest.
Altijd trok het sidderende zingen van de krekels meê; Hasj deed geen moeite om
het kaarsje aan te steken. Het spoor bleef kaal, als op een geestenpad reden ze voort....
't Was wel de nacht der tijden, de oude nacht, de nacht die holend zijn kaken spert,
warrige verdichtsels ademt, grimmigheên, schrikken, angsten. ‘Bill!’ galmde uit een
kuil de stem van Mrs. Dartle, ‘is er nog niets te zien dat lijkt op een dorp?’ ‘No!’
bauwde het van voren. Theobald hield zijn muildier in, beluisterend het klimmende
gerucht. Achter de bergen van het stroomgebied scheen een innige klaarte op, waar
scherp een ster uit staarde.
‘Nu rijdt Emilia met haar oogen dicht,’ soesde hij weêr.
Zijn zadel knierpte en sjierpte als een krekel; klop-klop liep het brave beest, hoe
lang? hoe laat? Soms in de trechters tusschen de heuvels leek het aan Theobald of
was de stolp van den hemel een ontzaggelijk uurglas waar al de tredjes als korreltjes
zand in vielen....
‘Mekèss!’ had Mohammed geschreeuwd.
Opgeschrokken honden waren gaan blaffen en huilden schor, toen ze eindelijk
een platform opdraafden. Ooievaars snaterden uit de diepte en als een brand nog
smeulend
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achter staan-gebleven wanden, dreef er, bevlamd van onderen, een bleeke
takkenbossenrook weg onder de sterren. Het dorp lag aan den flank. Witte mannen
stegen met weidsche lantarens aan, en groetten kalm, neigende hun statigheid, de
hand-donkers op de borsten; de grond was rul en riekte zeer sterk naar paarden.
Theobald liep zijn beenen te vertreden; de sterren twinkelden; hij voelde de stilte
op zijn voorhoofd wegen. Hij zag zijn muil wegschimmeren, hem naar de drinkplaats
leiden, getrokken als een circuspaard naar stal.
Fijn in den schijn van een grooten, op den grond geplaatsten lantaren, verscheen
daar het troepje Europeërs als opgetild. De rook dreef om; Roosevelt wikkelde de
dames in hun sjaals; Theobald hoorde zijn gemoedelijke bromstem aan en het gewisse
praten van Mrs. Dartle weêr naar Emilia.... ‘Mr. Strong schreef.... Mr. Strong heeft
geraden’.... terwijl de hamerslagen op de pinnen dreunden. En waarom was hij toen
de keuken ingegaan en had hij het blaasbalgje genomen, was hij Hasj' vuurtje aan
gaan blazen? Hasj raakte in verval, zijn boeltje stond onordelijk geschaard. Waarom
bleef hij daar in die droge mest, die bij elken voetstap zwermen vliegjes op deed
dwarrelen, was hij gebleven tot Hasj' gezicht vereffende en hij zijn tulband netter
wond. Al gevoelens waar hij zich geen rekenschap van gaf, maar die hij in hun eigen
tent, bijschrijvend zijn boekje, zich zelf waar maakte, hier weêr eens te hebben
toegegeven aan een eenigszins triestig ervaringsgeloof: aan de macht van het kleine.
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IX.
‘Misschien heeft een schorpioen hem geprikt, hij ziet bont en blauw,’ zei Emilia.
‘'t Is mogelijk.’
Theobald hield het zonneschermpje boven haar, zoo ze daar zat op een stoepachtig
randje en Zaïlaschi's voet op haar knie had. Het potje met boorzalf, waar 't celluloïde
dekseltje was afgenomen, de antiseptische watten en het doosje met
veiligheidsspeldjes waren daar ook onder den reik van haar hand. Ze besmeerde een
pluksel watten met de dunne vaseline, omwikkelde den gruwelijk ontstoken teen er
mede, maakte een verbandje van zakdoek-repen die ze dan hechtte met een speldje.
Hasj, aandachtig als het Moorvolk zijn kan en juist voor zulke kleine, vernuftige
uitvindingen onzer beschaving als veiligheidsspeldjes zijn, schouwde toe, terwijl
Zaïlaschi hittig en krijgshaftig-vermagerd zijn kwaden teen meê bekeek en wel eens
wat zei dat klonk als een ingehouden niezing.
‘Zeer handig, mevrouw,’ prees Hasj. De drijver stampte zijn voet tegen den grond
om te zien of het hield.
‘'t Is goed,’ bromde hij.
‘Wat die menschen hard zijn,’ zei Emilia overeind gekomen. ‘Deze zakdoek moet
jij om je hand doen.’
‘Dùs hebben ze me in Tetuaan niet voor niemendal aangesproken als een doktores,’
lachte ze na.
Toen Theobald de ‘gansche apotheek’ weêr opborg in de tasch, waar door de
mannen op werd gewacht, die bezig waren met laden, had hij een likje der zalf
genomen en ging er meê naar zijn muil. Kwansuis, of onderzocht hij den zadel,
bewreef hij zijn palmbladen beugelstreng terdege met het vet.
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Vervolgens liep hij het plat af, en op een plek waar de aarde rossig-paarsch was,
schraapte hij wat stof. Emilia's jongen zat daar ook op een ander stoepachtig randje,
bewerkte den oranjeappel-van-gisteren met de punt van zijn dolkmes, gelijk vele
Arabieren dat kunstig verstaan. Ze bekerven de schil zonder het vrucht-vleesch te
raken, enkel het ivoor-witte weefsel er onder ontblootend, beginnende met een
ster-figuurtje, snijden ze er ringelings rijen van blokjes in, als astragaaltjes,
afgewisseld door eurithmische driehoekjes, om te enden weêr met een ster. Theobald
had er wel eens eentje zien maken met reeksen van motiefjes die aan palmblad deden
denken, hij had er een muildier-drijver wel drie dagen aan bezig gezien en ook
Mohammed draaide den zonnigen bal in zijn vingers om en leefde voor niets anders.
Terug bij zijn zadel gekomen, bepoederde Theobald de streng van zijn beugel met
het melige stof, hij strooide het vooral in de vlechtinkjes, tot zijn tuigje gekleurd en
minder opvallend was geworden. Tevreden floot hij tusschen de tanden: ‘l'Amour
est enfant de Bohème,’ en wreef zijn hand schoon aan den fluweelgen en rasperigen
neus van zijn muil.
‘Chérie!’ hoorde hij Roosevelt roepen.
Zijn groote sport-gestalte stapte achter Evangeline aan, die driftig in haar zeilende
stofjas naar Mustapha's ezeltje zich repte.
‘O me lieve, kleine, grappige beest,’ paaide ze, leggend haar arm om den harigen
kop, ‘wil het dan nog wat haver?... Zaïlaschi!’ schreeuwde ze.... ‘Za-i-la-schi!... Hasj,
zeg hem, ik wil nog wat haver.’
‘Fez, Fez,’ verstond Theobald telkens in de babbels van de drijvers.
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Mekess lag daar nu nietig op een lager plat, in zijn wattige omwalling en van ooievaars
bebroed. Mannen stonden te zing-zangen op het pleintje; een hield een lam in de
armplooien van zijn mouw. Schaapjes begraasden de glooiïngen, liepen als langs de
wanden van een ketel en daar groeide ook hun graan.... ‘De draden gaan zich weêr
winden tot een kluwen,’ soesde Theobald, terwijl hij naar de richting van den reisweg
tuurde; wreede rotsen zag hij bukken onder het zon-vuur; woeste krooken bleek zand
schichten hèr en dèr, en ommedom, tot de bulten der Seboe, de palm-vachten
geschakeerd door rosse plekken aarde.
Mohammed had den appel in zijn kap gestopt, lei zijn djelaab zorgvuldig
samengevouwen op Emilia's pak en ontstak zijn pijpje. Lenig in de korte kniehemden
en van hun onafscheidelijke tasschen behangen, werkten de drijvers en deden het
mest-kaf om hun voeten leven. Langachtige vliegen zakten uit de opgejaagde zwermen
en fonkelden in het kaf, met oogen bol en goud-groen als avond. Theobald, frisch
opgezeten dan, in het altijd opwekkende voor-gevoelen van 't vlottend-zich-laten-gaan,
wanneer de muil zoo droomerig zijn dagtaak begint, keek nog eens om naar Mekess
en plotseling trof hem toen het edele staan van een bleek-roode waterkruik, in een
vlak-zwart deurgat, op een hellen drempel.
De wachters raakten uit hun dralen op éen plek en oogden hen na, toen ze uittrokken
ten oosten. En gedaald in de rotsstreek reden ze langs vele, gleuvende
padde-stoelgrauwe gevaarten, die dikwijls besmeurd schenen met oud bloed. Een
lage bloei, groenige vergeet-mij-nietjes lijkend, metaal-blauw doorschampt van zon,
bekroop er
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langen tijd de strooking van het pad; toen weken de steenmassa's henen, latend den
grond beklonterd. Roosevelt bleef getrouwelijk Evangeline terzijde; het was nu
Theobald die telkens vóor was; zijn muil rook Fez, beweerde Emilia.
Onder hen kletterde het van steenen en beenderen, bikkels en ribben en naarmate
de zon klom in het donkere firmament ontmoetten ze meer vertier. Karavanen, in de
vroegte uit Fez gegaan, torsende kameelen, gangelden onder den lichtval. De bruine
kolossen zwoegden moeizaam voort, soms naderend in breede falanks, steeds met
hun schaduwen recht voor zich uit. Dan groende het licht op de deksel-vormige
oogleden, op de halshouten en op de toegevouwene neuzen; flodderige lichtrafels
gloeiden om hunne van den strot doorkronkelde nekken, en weêrschijnen in het geflos
der omsnoerde buiken; kleinere liepen er die vet-zwartig glommen en hun naakte
halzen giraffig opstieten in den fellen gloed. ‘Kom, kom, niet bang zijn,’ suste
Theobald, hij liet de muil zijn omweg maar maken, was niet de weg wijd genoeg?
Kabylen gingen voorbij, wiegend in de figuraties hunner plooien, met lachlooze
gelaten en oogen droomend van verten; soldaten troepten langs en deden hunne
kakelingen zwermen; enkelen sloegen aan als Europeërs; een neger kwam bedelen
om een sigaret en terwijl hij het rolletje aanstak, kaatste hem het hemelblauw van
zijn naakte armen. En het was wel al half elf eer het oord milder werd, ze een dorp
weêr gelegerd zagen aan een versch groen duin en hemelhoog een bergpegel voor
hen rees, azurend in de diepte van het land.
Toen op een hoogte met olijven, gelijk een vochtige
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oase na al de blinding en zenging, bemerkte Theobald een beschaduwd ruitertje, dat
hij oogenblikkelijk herkende de schatmeester van den sultan te zijn. De euneuch reed
hem tegemoet, hij groette onderdanig en begon allerlei onbegrijpelijks te spreken,
vleiig en klankend, zoodat Theobald wel denken moest aan Evangeline's wijsje, aan:
‘Loe-loe-loe’. Hasj bemerkte het van uit de verte en zette zijn ezeltje aan en vertaalde
toen de bede: of niet de goede vreemdeling het uurwerk gelijk wilde zetten van den
Muzelmanschen heer. Theobald zag achter de boomen het karavaantje wachten, het
knaapje zag hij weêr en ook als iets hartelijks, opzij aan de pakkage bevestigd, het
laddertje, waarmede de vrouwen en de grijsaard hun muildieren beklommen.
Onderwijl bleef de Tresorier zijn blauwe borst doorwoelen en bracht dan eindelijk
een wekker-lompe klok van nikkel voor den dag, die vastgestropt bleef aan een zijden
koord.
Het was een vreemd horloge; het werkte met twee tikkelende seconde-rondetjes;
alle vier-en-twintig uren waren er op aangegeven en, bovendien, de XII wàs niet
waar gewoonlijk de XII zich bevindt. ‘Dat ziet symbolisch uit,’ grommelde Theobald,
terwijl hij zijn eigen klokje uit zijn vestzak trok en er den tijd aflas, ‘wis even raadselig
voor mij als 't is voor u, groote bewaarder veler schatten.... O muil, kunt gij niet een
oogenblikje staan’. Maar het beest bleef trantelen en daardoor spande het halskoord;
‘ik ga hem uit den zadel lichten, als ik niet tijdig loslaat,’ overlegde snel onze dichter.
Hasj zag gelukkig wat gevaar er dreigde en postte zich voor den muilkop, buigend
eerst ten voetkus naar den heer. De schatmeester liet het onvermijdelijke, zoo dichtebij
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zijn lijf, gebeuren, hij tooverde nu het sleuteltje te voorschijn, dat eveneens bewaard
werd aan zoo'n prachtig-zware, geel-zwarte koordstreng en zelfderwijs vereenigd
met hem bleef. ‘Zoo is dan toch de kemel of de kabel door het oog eener naald
gegaan,’ grinnikte Theobald in zich-zelve, het dingetje aanvaardend, makende daartoe
een gracelijke buiging.
Eindelijk had hij het sleuteltje in het gaatje gepeuterd en aangezet door de
ongedurigheid beneden, draaide hij het om en even gauw terug weêr, leek toen te
kijken naar den stand der zon die óverál toch schijnt, op 't kwaad zoowel als op 't
goede, en liet de wijzers wijzen naar zijn beste weten. ‘Ik zal het ook maar even voor
u opwinden,’ dacht hij en reikte het toen weder aan den moor.
Deze zag hem aan gelijk een wichelaar zou kijken naar een verre ster, latend het
bedanken aan zijn huismeester over, die schielijk gelijk een kogel waar een bloem
op-pronkt, zijn hoofd aanboog en toen de hand aanroerde om een vingerkus te rooven
van den ‘beheerscher des Tijds.’
‘Ik vrees, ik heb die klok op halfdrie gezet,’ mees-muilde Theobald, nadat hij zijn
gezelschap had ingehaald.
‘Als hij te laat aan het hof verschijnt, zal 't jouw schuld wezen,’ opperde Emilia.
‘Ja,’ bekende hij.
‘En, wat dan?’
‘Had het maar stuk gedraaid,’ brommelde Roosevelt.
‘Ze hebben willen weten wie wij waren.’
‘Zie je nu wel, William,’ blaakte de stem van Evangeline, ‘er wàs een korter weg;
de consul zei het wel, we hadden over Beni-Hassan kunnen gaan.’
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‘My dear, Beni-Hassan is gevaarlijk.’
‘Strong schreef het ook, you know.’
‘We zijn ze immers toch weêr voor,’ meende Emilia.
‘Zij hebben 's nachts gereisd, sir,’ verdedigde zich Hasj....
‘'t Is stupid, stupid, zeg ik,’ toornde Mrs Dartle, slaand op haar dij. ‘O die vent
bederft mijn heele reis.’
Meégenomen door zijn dìer had Theobald nog het gezicht van den gids in zijn
hoofd, donker geworden als oud eikenhout en afgemagerd door het jachten dat zijn
deel was. Hoe anders had de man het zich wel voorgesteld.... hij zag hem weêr terug
zooals hij bij de conferentie was gezeten in Granger's patio, wrijvend zijn reine
handen.
‘Wie dood blijft op een dubbeltje, moet maar aan den haard blijven zitten,’
mopperde onze reiziger.
Ze leken nu recht aan te trekken op een klaar-blauwen, kristallijnen kegel. Al
minder lieden liepen hen tegen, bar belicht op voorhoofden en op neuzen, al starrer
vuurde het zonnen. Rul lag het spoor, kalkig door overal verspreide beenderen; een
ribbegraat stak uit de vlakte op; zeker van een beest dat nog tot dàar had geloopen.
Theobald tuurde naar de stille stippen in den afgrond van het blauw en toen er weêr
een laffe lijklucht walmde, keek hij de vlucht der raven na, het nederstrijken van de
sombere vogels; ze vouwden hun wieken als panden van een rokjas, schuurden hunne
snavels aan het zand of staarden vinnig naar hun jagers. Nu lagen telkens donkere
hoopen van krengen aan den kant, van ezel, kameel of muil; gave soms,
vliegen-beglinsterd; ze lagen er gestrekt als krijgers, gevallen en gelaten op een veld
van oorlog.
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‘A picture, William!’ riep Mrs. Dartle al voor de tweede maal.
Bij een muildier-lijk steeg Roosevelt af, liet Hasj zijn teugel houden en naderde
met de kodak voor zich uit. Theobald ook stopte en reed dichterbij. Het dier lag in
vernietiging, afgeknaagd tot aan de peesscheden der schenkels, met gapenden buik;
de oogkassen waren leêg, de mummellip lag scheef als een verschrompeld napje.
Roosevelt die nog maar een beginneling was in het maken van kiekjes, moest lang
de visie zoeken in het glaasje, hij draaide, kantelde zijn toestel, terwijl de drijvers
schuwig achteruit getreden, onder de zieding wachtten, vreezende den duivel die in
dat kastjes tak. Hasj l'arabe was nergens te zien, Theobald bleefernstig het verganende
beeld van den muil daar onder hem betrachten.
‘Zeer interressant,’ zei Roosevelt toen hij klaar was, kijkende met een vage vraging
in zijn oogen.
‘Ongetwijfeld,’ beâamde Theobald.
Roosevelt die ook den bandelier te dragen had, liet het duistere kastje vastmaken
aan een pakzaal en 't ging weêr voort. Heuvels kwamen zwijmelen in de horizon en
dorpen als spokige stadjes verschimden in de verte. Theobald trottelde in zijn stofje,
hij liet zijn hand maar pijn doen en voelde frisch het zweeten van zijn lijf. Soms, al
wachtend het gezelschap, leunde hij over de zadelpunt en luisterde naar het sjirpen
en naar de staâge staartzwiep van zijn beest en joeg de horzels en de kevers met zijn
stokje.
‘Denk je dat er hoofden van rebellen hangen aan de poort van Fez.... horrible,’ zei
dan Mrs. Dartle in éen adem.
‘Niemand hoeft er naar te kijken die niet wil,’ oordeelde Emilia.
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‘'n Mooi kiekje’, meende Roosevelt.
‘Ik kijk niet, 'k weet zeker dat 'k niet kijk,’ zei Emilia heftig.
‘Het is de vraag maar waarvoor een mensch zijn leven heeft gelaten,’ wou Theobald
zeggen, maar hij zei niets; ‘het is de warmte,’ moest hij denken, ziende naar zijn
vrouw.
‘Er is geen gevaar voor,’ berustigde de gids, de laatste trofeeën van hoofden hadden
er gehangen; de Sultan had het afgeschaft; vierentwintig hadden er nog gehangen,
tijdens zijn regeering.
‘Beschaving,’ filosofeerde Roosevelt.
Het was omtrent den middag toen het hoogvlak eindigde en zij dalende over glissen
en over gleuven trokken, een andere, oven-heete vlakte in, maar waar dezelfde
pyramide boven heerschte, gansch van steen. Plotseling schreeuwde Mohammed een
ander woord uit dan zijn schaarsch geworden kreet.
‘Sneeuw,’ sprak Hasj, ‘dat is het Atlas-gebergte.
Naar waar hij staarde, spiegelde zich in den ijselijken ether, geziggezag als van
bliksem, maar niet zoo scherp, milder, als bevrozene zomerwolkjes, het ijle getop
der bergen. Het had de scherpe waarheid van een droom. De krookjes leken zwevend;
het blauw was rein er onder en even blauw en diep gelijk het blauw er boven.
‘Hé-é!’ zei Emilia, genietende denkbeeldig van de frischte in haar mond.
‘Marekesh ligt dáar,’ verzekerde Roosevelt wijzend, ‘hoe lang, Hasj l'arabe?’
‘Zes andere dagen, sir.’
‘Arra! Uit witter zenging bouwde zich de hemel op

Jac. van Looy, Reizen

206
en om; Theobald volgde de reke in de lucht.... ‘Marèkesh,’ zwierven zijn gedachten....
‘Timboektoe.... Soedan door; Kameroen.... Guinea.... al donkere namen.... gansch
het Ethiopië en dan.... zooals een banneling na jaren.... hoor je je aanspreken in het
Hollandsch’.... Hij soesde voor zich heen. Deinend in de doffing van het hoeven-stof
naderde een karavaan en daarna was de ruimte weêr overmachtig open. Stillig draafde
het stoetje en sterker werd het hopen op een boom voor schaduw; wat geel, wat
andere kleurigheid vervloeide in de wijdte en waar het pad verzwartte, was het of
duisterde een oogenblik de zon. Toen hing een roetig schimsel op de kim te zweven,
‘de rook van Fez,’ zei Hasj.
‘Fabrieken?’
‘Pottebakkerijen.’
‘Boomen,’ klonk het.
‘Cactussen,’ meende Emilia, ‘die hebben heete schaduw.’
‘Links,’ beduidde mrs. Dartle, wijzend naar blauwerigheden, ‘daar is boscage.’
‘Madam, dat ligt niet aan het spoor.’
‘Dáárheen! kommandeerde ze met een stem als een steenworp.
De piek in 't gezicht houdend, stuurden zij ontwend aan groen, een kruidig weitje
binnen en op het boschje aan. ‘De 's Gravelandsche plassen,’ lachte Emilia de
belovende schaduw tegen. Voor een duisterblauw meertje, dat beplekt was met kroos
of met wier als najaarsbladen rood en waar vogels in dreven, koeten lijkend, school
een huizing in een boomgaard. Koeien druilde knie-hoog
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in het natte en uit de toeë hoeve vedelden de tonen van een kinderlijk viooltje.
‘Graven!’ bromde Roosevelt terwijl de beesten tusschen steenen riggels als randen
van doozen draafden om eindelijk in de schaduw te treden van de doornboomen.
En machtig op haar breeë heupen zat toen mrs. Dartle uit te blazen, ze schoof de
mouwen van haar polsen weg, en ving weêr aan te drillen en te zorgen, al uitende
haar ergenis om Hasj; zoo dichterbij het doel der reis besomde zij haar grieven; Hasj
liet haar niet met rust. Dit was verdwenen en dat was zoek geraakt, messen, vorken,
het moest maar worden vergoed. ‘In elke gemeenschap raakt wel eens iets verloren,’
zei Theobald wijs. ‘Ja, heer van Horen,’ antwoordde ze, ‘maar geen badkuipen,’ een
van de gummi-baden was verloren onderweg. ‘Ik dacht,’ opperde Emilia ‘dat wij er
maar éen hadden, ik sla 't tapijt maar 's morgens om en wasch me zoo.’ ‘O,’ versprak
zich mrs. Dartle, ‘je hebt 't niet willen hebben.’
Lummelig op zijn zij lag Roosevelt te eten; haar woorden prikkelden als vliegen
om hem heen; ze liet de Hollanders los. ‘Fez.... Strong.... mr. Wilson.... mr. Pall....’
ze zag zich reeds picnickend omringd door al de Engelschen uit Fez.
Emilia had al gauw naar het water gewild en toen het onbereikbaar was gebleken
door den drassen bodem, verkozen zij liever te rusten daar, lekker te zitten met de
voeten op het koele. Ze zaten er niet lang.
‘Een slang,’ schreeuwde mrs. Dartle.
‘Daar is hij ingekropen,’ ijverde zij, liggende op haar knieën bij de kribbe van een
graf.... No William, let go.’
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‘Was hij groot?’ haastte zich Emilia te vragen.
Evangeline's oogen keken frank naar boven.
‘Ik denk zoo groot als jij,’ zei ze langzaam.
‘Dat is éen meter, zevenenvijftig, als je 't weten wilt,’ sprak Emilia uit de hoogte....
‘Laat maar, je ooren wijzen ons naar Fez,’ bromde Theobald, drijvend zijn muil
door 't oogenstekend licht.... ‘al wat in je rythme komt is goed.’ Het spoor geleek
verstoven. Kudden dorrige schapen, op stakige pootjes, in strakken graaslijn loopend,
bevolkten de vlakte met hun duistertjes. Een herder waakte, als verstijfd in het licht,
en groette kordaat: ‘bonjour.’
Zuidwaarts, waar de sneeuw nog als een rij van tentjes gloeide, drongen nieuwe
heuvels uit de harde ijlte op. En het werd al steen, al beenderen en sprieten. Ze
achterhaalden ezels met kletterende kluiten mergel in hun manden, bengelend met
de koppen in een oppoefing van stof. ‘Dobbe, dobbe, arme beesten,’ zei mrs Dartle.
Theobald, plotseling getroffen door een bleekte in Emilia's wangen, toomde de groote
rij-drift van zijn dier en schoon zij hem toe wenkte: ‘laat me, het is niets,’ bleef hij
bij het gezelschap. Weêr trokken zij een stapel keien langs en weêr nam de oude
Mohammed een steen op en wierp die bij den hoop. Daar was een moord geschied,
een mensch gebleven; van Tanger naar Tetuaan hadden zij wel twintig van die hoopen
kunnen tellen.
‘Hoe eigen wordt toch alles,’ sufte hij, kijkend naar het sloffen van den drijver
met zijn dorstig getrokken lip en naar Zaïlaschi dan, die wreed hitste, den brand der
pijn had in zijn oogen. Hasj Mustapha joeg nu Emilia's dier; het mannetje wiens
aangezicht als altijd ergens-anders
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leek te leven, liet haar jongen op zijn ezel zitten.
‘Komaan,’ dreef Theobald rustig, ‘stadig, mula, dan krijg je een sonnet.’
De hoeven kantelden hun glinsterende schaakling uit het stof; 't werd drie uur,
vier uur zóo; de zon werd dragelijker en teekende alweêr hun beeldjes langs den
vloer. Dikker wolkte het rooken van de pottebakkerijen en walmde als aanslag op
metaal en recht ook voor hen spande zich rood-aardig het terrein nu uit. Toen, zoo
een schipromp opduikt uit de kim, doemde op, iets bleeker dan de weg, met donkering
er boven, en werd al langer: Fez.
‘Hio, hi-o.... hi-, hi-e-o!’ balkte eensklaps de muil van Theobald uit een geheven
kop.
‘Bravo!’ klonk het gelijktijdig.
‘Hij is van Fez.’
‘Hij zingt.’
‘Mohammed, Fez.’
‘Mesjaam,’ lispelde de jongen, gansch verheerlijkt.
Hasj, uit zijn slensing opgericht, glunderde; had hij niet, ondanks dit en dat, zijn
volk gebracht naar Fez. ‘Look’, wees hij naar het lijk van een schimmel, ‘dien
mankeert een oor.’ Het oor moest de ruiter aan zijn chef kunnen toonen, ten teeken
dat zijn ros was overleden. En 'n groote spraakzaamheid werd in het stoetje gaande.
Zou Strong hen tegenrijden? Hoe kon dat nu? en Hasj beweerde en Zaïlaschi ook,
kampeeren buitengaats dat was verboden.... Een tuin? konden zij er krijgen een....
een tuin, hè ja.... Languit rees de stad met korte en gedrongen blokkingen, terwijl er
links een plan vol kegeltjes verscheen als mieren-eieren wit....
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‘Het sultans-leger,’ onderrichtte Hasj.
Ze reden, reden; de roode en blauwe uniformpjes krielden nader en nader; Theobald
hield zijn kijken op den okeren muur van Fez. ‘Saul's leger,’ riep Emilia.... ‘Fez ziet
goed uit,’ bemoedigde hij, zich omkeerend even. Als een stad voor een stad, schaarden
zich de tenten; rechts lag de vlakte braak en spiegelde de muur-gloed in moeras.
Ze reden door de rotlucht van het aas dat overal lag uit het kamp gesleept: honden,
ezels, paarden; groote vogels ook. De laatste tenten weken uit het gelid, en rezen tot
de heuvels op, bepruikt met geel en oranje-stippelig loof. Daar hoekte de kanteelmuur
in de vlaging van het licht, zonder schaduw aan de bulten der rondeelen, enkel
doordonkerd van een kleine, spits-geboogde poort.
Een woest geroezemoes ontzwermde het kamp; in 't plotseling verwilderings-gevoel
van menigte draafden ze te midden van het volk der soldaten, maar rustig trottelden
de muilen, het hurriën van Tangers markt gewend. ‘Ten halve vereuropeescht al,’
dacht Theobald. Hij zag een foot-bal opgeschopt worden uit een dol gestoei en witte
draperie-gestalten er kijkend bij staan; zoetelaars achter hun oude plank met
suikerplaat belegd; moderne geweren in rotten; rijen paarden, huidgloeiend in de
zon. 't Volk in roode pofbroek en blauw gebuist of enkel rood als hanekam of rood
gebuist en wit gebroekt, omgroepte een slangenbezweerder hier, een sprokespreker
daar; de galm verklonk; hij hoorde tjingen en rombommen; schellen, deunen van
schalmei; 't studeeren op trompet. Trouwzielig wandelde een zwarte waterdrager
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en liet het water voor de drijvers stralen in 't geïncrusteerde bakje.
Vrouwen waren gaande op het pad. Een deed haar doeken, kleurig als
meloen-vleesch voor hen open en stond zoo sluierig en op kostbre tripjes, de bocht
der buik omgordeld met saffrane zij, ring-schitterig te kijken. Haar oogen knepen
als steentjes in een beeld; haar nagels waren bruin gekleurd; haar brauwen en wimpers
met 't penseel verscherpt; haar mond karmin van verf.
‘Hé, Mohammed,’ snaakte Roosevelt.
De jongen lachte liefelijk; de bayadère wiegde. In vele tenten honkten de gefezte
kerels aapachtig samen en nipten heete thee Weêr anderen waren zorgend voor den
nacht, stopten de kieren hunner tent met distels en biezen dicht; trommels,
tambourijnen stapelden bij elkander; zilt-groene zadels glansden van belegsels op
de roode aarde.
‘Dáar hebben ze gehangen,’ zei Hasj, wijzend onverschillig met zijn hoofd naar
boven, toen zij als popjes stonden bij de steilte der citadel.
‘Gezouten,’ bromde Roosevelt. De roestige haakjes stippelden langs het vierkant
der lijsting die het booggat omraamde en het brokkelig mozaiek meteen, boven de
poort. Monden van kanonnen gaapten weêrszijden.
‘A beautiful picture,’ riep Mrs. Dartle opgetogen.
‘No, dear,’ zei Roosevelt, ‘we komen hier terug.’
Tusschen kamp en muring ging het naar den hoek, voorbij de tenten der hoofdliên,
omhuifde carousels gelijk, zwart besterd of blauw en wit bestreept. Zij klommen er
de terrasseering op, terzijde van den opgaanden muur met al zijn bastionnen; rat-vale
krengen schrompelden bij het
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onkruid aan de voeting. En in de stilte van het schampende blauw der schaduw stond
daar het troepje te overleggen en bauwden de stemmen, terwijl er Theobald het blinde
muur-gevaarte tegen keek, vol blussen, als belit-teekend door kogels zag, of volgde
het honderdvoudig zwerven van rappe, rosse valkjes om de transing: het ijdele vliegen
voor het groenend firmament.
‘Allemaal Nieuw-Fez, sir,’ zei Hasj, hem zoekend.
Roosevelt had niets geen aandacht meer voor Hasj; innerlijk zeer bezig, knipte hij
telkens aan zijn sigaret, houdend Zaïlaschi bij zich, die naast zijn beugel hinkte.
Andermaal hoekten zij om de baarlijke doos van steen. Daar, in de doodsche koelte
van den muur, ontstegen zij hun beesten, gaf Hasj bevel twee stoelen voor de dames
te ontladen. De Sidi zou zich door Absalom Zaïlaschi naar den consul laten brengen.
Ieder was toen voor zich-zelf gaan loopen; bevangen door vreemde verwachting,
voelend nog het lange klemmen van de zon. Blank schoof de schaduw van Nieuw-Fez
over een rotsgrond als een weidsch versleten plein en krinkelig, rijgende kanteeling
aan kanteeling, lag achterin het oude Fez te stralen, weggezakt, languit als een leeuw
ligt in een kuil. In 't halflicht op den voorgrond blokte het grafhuis van een heilige,
zwijmelend, gelijk een hoop van sneeuw die dooit en toonend van het dak niets dan
de witte punting. De hemel welfde met bleekere strengheid om; een wierook-kervel
groeide op het graf.
Als op een kerkvloer geruchtte er hun schreedjes; ze drentelden en keerden in een
gevoel van vrees. Theobald zag de vlieding van de heuvels wel en bergsneeuw vèr
en eenzaam, maar zag niets duidelijk. Starend naar het
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woeste, goudene visioen, drangden al hooge woorden in zijn brein... klanken van
oude schoonheid...
Van-uit het purperen kokertje der poort zag hij een wit paard naderen, aanloopen
stappen op het blonde arduin en onderlangs geleid, smetloos tot de hoeven, met
hangend maanhaar als het los haar van een vrouw.
‘Sultans-geschenk,’ zei achter hem de gids. Hasj liep meê, lachelde vreemd.
‘Gracias.’
Werktuigelijk had Theobald het pakje sigaretten uit zijn borstzak genomen, hij
lichtte twee rolletjes er uit en bood ze den gids, om er eentje van te nemen. Hasj nam
ze allebeî en liep meteen of liep hij in een waaiing. Een splinterig gekraak was van
den muur gekomen; een van de beesten was gaan liggen met de stelling op zijn rug,
zóo was een sport geknakt. De knechten schopten, sjorden....
Hoe stil stond daar zijn muil...
‘Ja, señor, een muildier is zeer moe als hij het vreten laat,’ kwam Hasj pratend
terug; doch voor het antwoord-looze kijken van den andere, schouderde hij om en
stapte weêr naar de drijvers...
Zingende mannen, hand in hand, liepen in gulden gloed; het licht zonk weg in het
murwe gesteente van den muur en wijder schoof de koelte er op aan, met wijzende
schaduwen van torens. Vaal-blauw en grauw trok er een groepje langs: een dicht
gesluierd figuur dat krachteloos, voorover op een ezel hing, de beenen klemmend
weêrzijds van het zaâl. Een jonkman steunde haar en stuurde tevens teeder; neigende
het zorgvol wezen naar zijn last.
‘De Barmhartige Samaritaan,’ praatte Emilia, strak voor zich uit.
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‘Juist,’ prevelde Theobald.
En als hij dat gezegd had, hurkte hij op een steen-brok en mrs. Dartle tilde haar
stoel tot aan den rand van den voorgrond om Roosevelt's terugkomst gauw te zien.
Theobald had zijn zakboekje, dat zoo klein was dat het in de handpalm geborgen
kon worden, genomen uit zijn zak, bedaardjes treuzelde hij het potloodje uit den lus
en zette zich tot schrijven:
‘Muur van Fez,’ begon hij aan te teekenen; ‘drie à vier manslengten hoog; geel
mergel; roode oerplekken en regengrijs; rondeel-tanden vierkant; muurtanden
palissade-achtig, botte bladvorm; er loopt een sierlijn door den muur.’
‘Lucht globaal; leeuweriken, musschen, duiven, blonde valken; snelle, goudkleurige
vlindertjes, zwart-gerand; een dooie ooievaar; geringelde kikkers...’
‘Ik ben oneindig triest,’ schreef hij, schrappende de woordjes in éen snellen
doorhaal en zat dan stipt weêr uit te kijken, te punten in zijn boekje.
‘Madam,’ riep Hasj in het Engelsch, ‘mr. Strong is gegaan naar 't Paleis.’
‘Naar Parijs,’ schrok hevig mrs. Dartle.
‘Naar 't paleis,’ klapte Hasj, den mond wijd open.
Hij liep terug naar een ruitertje in 't paarsch gekleed, dat driftig was gezeten op
een zweetnat muildier en een lange en bebloede naald hield ter hand... ‘Hoe weet
die onze komst zoo gauw,’ moest Theobald even denken, ‘is Fez dan niet zoo groot?’
Nauwelijks had de boodschapper begrepen dat Roosevelt naar binnen was of bukkend
naar zijn beugel, stak hij de priem in den buik van het dier zoodat het rende, rende.
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De verste torenschaduw lag al op den muur geschoven, toen eindelijk Roosevelt
kwam aangedraafd en als verwilderd bij hen stond, met schuwheid in zijn oogen...
‘Wij gingen door een ratte-gat,’ fluisterde hij hakkelend ‘we hebben het onmogelijke
verkregen... we hebben een tuin.’
‘De kerel is zeer goed,’ prees hij Zaïlaschi, drogend zijn hals en voorhoofd van
zweet.
Over de dallen en zerken trokken zij ter poorte; de zon vlaagde binnen, besloeg
als met een vliezing van rood goud, de weggedraaide zwaarte van de deuren. Ze
kwamen in een hal van purperen schaduwen vervuld; opale glanzen boogden in 't
verwulfsel. Theobald merkte gedaantetjes van witte wachts of schrijvers; hij zag niet
klaar. ‘Tanger, Tetuaan, El Ksar, klein, klein,’ joeg hem door het hoofd. En 't
klankende poorthuis doorgegaan, waren zij gekomen in een wijde straat en tusschen
hevig-hooge muren als verzoorde korsten ging het dóor en daar zat wederzijds een
rij geschorenen aan den knik van muur en grond, kereltje naast kereltje, naakt-armig
en wijdbeensch, lange, ijzeren staven stootende in zaâl-matrassen, die stoppend met
hooi en stroo en schaterende roepen naar elkander uit te joelen, of hapten ze naar het
goudstof dat als een nevel hing.
‘Kwaad volk?’
‘Goed en kwaad,’ zei Hasj.
De keien rommel-hobbelden en langs een inkijk ging het van een laanachtige
straat, vol kleêrenblank en donkere ovaaltjes van gezichten, als onder koele boomen.
Ringbaardige heeren bleven staan, hand-op-heup, of bij den schouder, dien
aangedrukthoudend, makende schoone plooien. Een had er een olijftak in zijn vingers;
een
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reikte een sachet tot aan zijn neus en snoof 't parfum. Een lucht van sandelhout en
wierook wolkte; er geurde kruizemunt.
‘'t Zocco,’ zei Hasj, ‘hier sir, màg niet worden gerookt,’ Roosevelt gehoorzaam,
verborg zijn sigaret.
‘Balek, balek! hou je aandacht bij jezelf,’ schreeuwde Mohammed,
schouderzwaaiend, jagende zijn pakdier door de volte. Stratenmakers wurmden in
den grond en een riool lag bloot. ‘Gemeentewerk als in Amsterdam,’ verwonderde
zich even Theobald, dadelijk overmachtigd.
Achter den strompelenden Zaïlaschi die liep of was hij thuis, waren zij een straatgat
ingereden en 't was als in een mijn, het donker sloeg hen maskerend voor de oogen.
Vreeselijke muren drongen dichtebij, raakten soms de punten van de voeten. Lange
glimmeringen gleeën weg, waterig, sulferig of fonkelden als erts. Pal-stil hielden
zich gestalten aan den wand, drukkende hun ruggen aan de glimmering, hernamen
dan hun loop met tijgerachtig treden. ‘De hoofden,’ galmde Zaïlaschi in het Spaansch
en ieder bukte voor het dwarsend hout dat in den tunnel kwam.
‘Waar gaan wij henen?’ riep Emilia.
Het straatpad rees; de vloer werd zonder keien, de hoeven ploften dof en Fez werd
licht. Schragen als katafalken van eeuwen-donker hout balkten hen over, huis-hooge
doozen dragend, die blokten met de blinde vlakken tot elkaâr en lieten van den hemel
niets dan eene filterende kiering. Dan zeeg het licht als in portaling en deed voor 't
schimmelige zwart van weêr een gang die sperde, de sombere hoofddoek van een
kerel als granaatschil gloeien, of 't duister lijf eens negers in een jas
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van blauwe vijgenkleur deinde naar hen aan, met open kijk-lippen, met kerfjes als
brandmerken in zijn jukbeenvel, met Abyssinisch krulhaar op zijn stil-beschenen
kop. Een wit figuur ontging een raadselige trap in een spelonk, op een gerucht van
sloffen.
‘Arra, arra!’ de muil trapte als in slaap; voort ging het door het steen-stijf labyrinth
en Theobald, klemmende de vloertjes van zijn beugels, liet zich dragen en de kou
gaan om zijn hoofd. En toen een violette schijn het stoetje zichtbaar maakte, zag hij
de huizenblokken in het licht staan òpgerezen, met roode, wreede grassen op hun
randen en 'n ooievaar er zeilen als een vlam die vlot. Het duisterde alweêr; de balken
spanden zich over hen tot sarcophagen en door den drogen wand, bonkte een inwendig
kloppen nu, regelmatig, gelijk het stampen in vijzels; weenerig vervloeide er een
riezelend geluid.
‘De rivier.’
‘Fez is groot, Fez is zeer groot,’ murmelde Theobald.
‘Hoor, the prayer,’ schreeuwde Evangeline den achtersten tegen, haastig bij het
omgaan van een hoek.
Buiten, boven al de fabuleuze bouwsels, riep het roepen van een bidder, op een
toren.
‘Wàakt en bidt... wà-ken is bé-ter dan slapen.’
't Bazuinen van de stem zonk tot de krochten in en Theobald hoorde binnen in
zich de woorden spoken, de woorden die hij wist.... Nu riep de bidder bij een anderen
trans, beheerschte een andere windstreek.
Hoor, een andere.... neen.... 't was het kwijlende water.... arrà, arrà.... het water
deunde weg. Schrijn-fijne deurtjes bibberden in den wand, breed spalkte een zijslop
open, vervuld van doezig vallicht. En daar liep

Jac. van Looy, Reizen

218
kleum en moedernaakt een rossig en athletisch man, naar andere poort-geraamten,
andere voorhangen tegen van nacht; het glansde op de kammen van zijn schoeren,
hij drentelde of deed de vloer hem pijn. 'n Heilige. Eensklaps ratelden de muilen over
keien en klinkklaar vallend met een klank van koper, weêrklonk een lachen uit
onnoozele kelen; vette negerinnen groepten op een huisplat, terwijl de kolossale
vlakte van een muur recht voor hen uit verrees, bekroond door een rand van groene
azulejos.1) Takken en stammetjes wriemelden omlaag; Zaïlaschi keek om.
‘Daar is 't,’ zei Hasj.
‘Ja, Señor, 't sultans-paleis, 't kwartier der slaven.’
Ze draafden door de bres van een muurtje, een geultje overstappende waarin het
water als een beekje spoelde; ze waren in hun tuin en stegen af.
‘Fez,’ zei Roosevelt.
‘Fez,’ zei Theobald.
Als een die zonder letsel van een trap is afgesuld, zich plotseling voelt beneden,
stond hij daar zonderling te kijken, met een groote en een wijde koelte in zijn hoofd.
Schitterblauwe vogels zag hij overvliegen, gauw een spiegat van den muur inschieten
en duidelijk bemerkte hij in een lager gat, gelijk de holte door een steigerpaal gelaten,
het loeren van een oog. Toen keek hij naar zijn muil, altijd dezelfde muil en hij moest
glimlachen om zijn beugel.... De tuin was lang, juist even lang gelijk de stomme
muur en Mrs Dartle roerde zich daar bij de boomen reeds, zoekend met Zaïlaschi
naar een goede plaats,

1) Dakpannen als in Spanje ook worden gebruikt.
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waar zij háar tent wou hebben. Heet van winzucht viel op de plek waar zij wees,
dadelijk de drijver aan het hakken van de brandenetels. Emilia kwam aanloopen.
‘Er is een put, hèerlijk je te wasschen.’
‘'t Is lang niet allemaal oranjebloesem wat er geurr,’ zei ze even snuffend.
‘The smell of the horse is aristocratisch,’ antwoordde Roosevelt, in hoffelijk
verontschuldigen om de mest der paarden.
‘Ik maak u wel mijn compliment,’ zei Theobald.
Mooren lagen kijkend, de armen en handen in een vierkant op het muurtje waar
het heel nog was. Achterom het lange verloop er van, reden witte muzelmannen door
den fijnen avond, hoog op paarden en muilen; twee soms op éen zadel.
‘Ze komen van 't paleis,’ zei Hasj, en hij wiebelde onstadig.
‘Hasj moet naar een badplaats,’ spotte Theobald.
Hasj liep weg, radbeens door den tuin en door een andere bres in het muurtje was
hij gedaald in het straatje. ‘Wat moet hij innerlijk ons haten,’ dacht Theobald, zich
meer en meer verwerkelijkend, ziende hoe de gids daar aan den beugel meêliep van
een vetten heer, hartstochtelijke zoenen drukte op diens stevel. De zwart-gebaarde
ruiter had in het voorbijgaan het gezelschap wel gezien en schier onmerkbaar het
machtig gelaat bewogen.
‘De Pacha,’ zei Mrs Dartle, die 't wist van Zaïlaschi.
‘Het is in orde, wij mogen hier blijven,’, had Roosevelt gebromd.
De sterren twinkelden en er heerschte eene stilte of
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lag Marokko's hoofdstad in een uren-wijde sneeuw. De tuin geleek nu aan een woest
bivak, omschenen van lantaarnen; er waren vele wachten hun gestuurd. De keuken
straalde middenin en in de ver-uiteengezette tenten waren de kaarsen brandend.
Strong was gekomen na het supper. Het was een minzaam man, wiens handdruk als
fluweel was, met een dikke, ronde snor en een haakschen neus; hij sprak zeer zoetelijk
en keek bestendig Mrs Dartle aan of zag hij eene fee. En later nog kwam weêr een
paard den tuinmuur ingestapt en bukte een ruiter onder de takken dóor, roepend zijn
welkom vooruit door het donker. Nu stond zijn paard daar bij het andere aan een
stammetje getoomd, groot, en met zijn kleinen, netten zadel vreemd en deed zijn
bit-stang knerpen en zijn adem stoomen ook gelijk een roode rook; de nacht was
koud. 't Was Mr. Wilson, een jonge kerel, rijzig als Roosevelt en hooggesteveld; zijn
voorhoofd echter was veel nietiger en zijn uitkijk blauw en struw; hij had een hazelip
en praatte daardoor strompel, maar blijkbaar vond hij toch dat niets zoo helder klonk
als wat hij zelve uitbracht; hij stak zijn meeningen staafrecht naar de ooren van zijn
hoorders en keek gereedelijk de kleinen over het hoofd. ‘Wis schrijft hij
correspondenties voor een krant,’ dacht Theobald. Nauwelijks was hij bij het
gezelschap gekomen of het praten was begonnen om den oorlog, om d'eindeloozen
oorlog in Transvaal, hunkerziek naar nieuws en het bleek toen dat Strong met Lord
Roberts in Pretoria was geweest. Maar spoedig hadden onze Hollanders ‘good night’
gewenscht, voorwendend rust.
‘Absalom, shut el bab,’ riep Emilia om de tent te sluiten.
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't Was Hasj die zelf de touwtjes strikken kwam; zeker was het manvolk naar de
heerlijkheên van Fez, zat thee te lebberen ergens in een kit. Buiten klonken de
Engelsche stemmen en het kille aanstooten der kroezen...
‘Ben-je nogal in je knolletuin,’ vischte Emilia, ontpakkende den koffer onder het
zeil.
‘Ik heb,’ hervatte ze, beginnend reeds haar haren voor den nacht te schikken, ‘weêr
net 't gevoel als toen in Tetuaan, alsof wij ballingen zijn.’
Theobald leî allebei zijn handen op haar schouders.
‘Ballingen hier, of ballingen in Holland,’ zei hij, ‘wij zijn toch samen.’

X.
FEZ... Mei 1901.
Verwonder je niet al te zeer, mijn beste, om het post-merk van dezen brief. Wij zijn
nu een paar dagen hier. Ik weet niet of wij spoedig voortreizen, ik weet niet of ik
zulks begeer. Ik zou hier op stond vandaan willen, ik zou hier willen blijven; ik weet
niet wat ik wil; wil ik?
Doch nu moet ik mijn geest verzamelen, mijn aandacht dwingen, brieven schrijven
die ik heb beloofd.
Arra! dus. In gezelschap van twee Amerikanen, die ons overhaalden, belust reeds
geworden door ons uitstapje naar Tetuaan (je hebt de mooie prentbriefkaart toch
ontvangen, je schrijven meldt er niets van) zijn we, en caravane, van Tanger naar
Fez gereden en het plan bestaat over Mequinez terug te keeren, in andere zeven
dagen. Hoe heb je het aangedurfd met Miel? Vraag maar niet langer; ‘zeg hem’,
roept ze me toe, ‘dat ik mijn “mok-vertrek” mis, er hard naar verlang op mijn muil
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door het land weêr te trekken’. Je zoudt aan haar hebben gewonnen; ze heeft zelfs
blos gekregen.
Zal ik je wat zeggen? Wanneer je eens flink door elkaâr wilt worden geschud, doe
dan zoo'n reisje; wanneer je eens goed wilt bemerken hoe alle verstand zich beweegt
naar het zelfbehoud, ga in de wildernis.
Wij zijn zoo even teruggekomen van onze tweede rit door deze stad, die na Mekka,
de stad van den Islam is en ik ben er nog gansch innerlijk door vervaard. Fez maakt
me bang. Alle Europeanen, zei ons de Engelsche gezant, ondervinden dat bij eerste
kennismaking; het is onontkoombaar; eerst na maanden wonens verdwijnt het
vreesgevoel. Onze reisgenoot, een cosmopoliet-upper-ten, een pootige baas bovendien,
voor geen geruchtje vervaard, rijdt door deze stad met neêrgeslagen oogen.
Het schrijven berustigt me; mijn pen is mijn schild en mijn zwaard, al had ik tot
dusver mij slechts te verdedigen tegen mijzelven. Onze tenten staan opgeslagen in
een vervallen, laag-ommuurden tuin, onder de schaduw van het paleis des Sultans;
aan wat voorbij gaat is telkens te zien in wat voorname nabuurschap wij wonen. Wij
zijn alleen thuis. Miel zit onder een pereboom, met al dikke vruchten, haar parasol
te herstellen. Het is al heet, in het blauw zwerven wat wolkjes; af en toe klaagt de
roep van een blindeman door de rulle ruimte.
Of Fez mooi is? Huiveringwekkend mooi. Indien het waar is dat elke stad als een
fisionomie is te zien, wàs te zien, mocht ik wel zeggen, want onze steden krijgen wel
langzamerhand alle hetzelfde masker, dan is Fez een gelaat, zooals men dat alleen
ziet in een droom. Fez grijpt je bij den keel en beklemt als bij een die voor de
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eerste maal van zijn leven in een mijn afdaalde; Fez trekt afstootend aan en boeit
meêdoogenloos.
Fez heeft de storeloosheid van een tempel, den ernst van een bouwval en de
innigheid van een Hollandsche koestal. Het gevoel van eeuwigheid is om je en over
je als een noodlot van steen, van schaamteloozen steen en van hout, duister als
opgegraven hout. Op de muren van haar straatgangen hebben de lijven van geslachten,
in durende processie, schouder-hoog, glanzingen gewreven, zooals op de stelen van
gereedschap komen door het lang hanteeren en in de krochten en gewelven harer
opstapelingen hangen spinragen, thuishoorend in de vertrekken der Schoone slaapster.
Een gruwel is ze en een pracht; een nachtmerrie en een sprookje, deze steding, lekkend
en druipend beneden, ondergronds doorrommeld van de wateren der Seboe; de rivier
die de zware meel-molens drijft, de riolen doorspoelt; terwijl ze blaakt in de hoogte,
betooverd van wild-groei, beklapwiekt van vogels en overschreeuwd door de heete
galmen van bidders op torens.
Welke gloeden ontbranden hier en tegen welke donkers; het is alles zoo schrikkelijk
werkelijk. Je zit op je zadel geklonken of je een deel van een treurspel was, vol
verholen angsten, van meeloopers omstuwd, bevreesd om alles; dat je beest een
mispas begaan zal, de naakte teenen van een voetganger verpletteren, zoodat al die
oogen beginnen te fonkelen, op je aan zullen komen en die minachtende lippen den
vervloekten Nazreni verwenschen en.... wanneer een gezicht eens wat mild naar je
lacht, lach je gauw terug. Overweldigd laat je je dragen over de onmogelijke vloeren
van keien als kogels
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en verraderlijke kuilen, van de eene ontstelling naar de andere; onder binten en
balken; onder stutten en schragen als door helsche schachten; vervallenheden voorbij:
puin en vernerfd hout; geflint, gebladderd en geroost. Langs wanden vol putten en
bersten die niets dan een kruisvormig luik naar je keeren; langs hol-ingangen met
het stof op de ribbers van stralige scharnieren en monster lijke koppen van klinknagels;
en zie daar loopt een slavin op haar slofjes, een schoteltje vol koude bruine-boontjes
te dragen; of wel, plotseling staat daar een zonnig knaapje in zijn witte hemd en
haspelt eenige lange, gekleurde zijden draden, aan bamboe-lissen gehecht, door
elkander en die draden verloopen naar de rustige handen van een passement-werker;
of een man je treft, peinzerig op zijn elleboog in zijn winkeltje gelegen: potjes verf
staan naast hem, rood, groen, blauw en zwart; en die dopt met zijn vinger figuren op
blank aarden vazen, terwijl een verrukte-van-geest woorden loopt te brabbelen naast
je zadel. Of een inkijk vol teêrheid van witte weefkunst komt herinnerend in je terug,
nu je het lachen verstond van een dienstbre die een drempel kuischt, op het oogenblik
dat een wonderlijk mooie hang-lantaren je een inzicht gaf naar de inwendige woning,
je allerlei arabesken deed droomen. En zoo rijdt je maar voort, vriendelijk gekleineerd
telkens in je Babylonische stemmingen, wijl alles toch niet anders dan gewoon, het
besef in je dringt, dat het leven hier innerlijk zich saâmvattend, het buitenste maar
schematisch als toevallig liet.
Wie zal zeggen hoe groot Fez is, niemand weet hoevelen er wonen. Honderdduizend
wordt beweerd; het kunnen er evengoed drie zijn. Een plattegrond bestaat
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niet; straatnamen zijn er niet, tenminste niet voor ons. Wel is er een hoofdstraat, weet
ik, en de rivier scheidt de oude van de nieuwe stad, maar ieder spoor raak je bijster,
je rijdt door dit labyrinth, zeker altijd een langen weg te gebruiken voor een kort
einde. Om eenig begrip van de stad en zijn ligging te krijgen, moet je, als iemand
die om zijn droom te kunnen vatten eerst moet ontwaken, er uit, naar buiten, de
bergen op; dan eerst zie je, zeggen de Mooren, hoe Fez-Bali en Fez-Djedid: het oude
en nieuwe Fez, in een dal zijn gelegen als een ‘vos in zijn hol.’
Niet als in Tanger is het Zocco een plein, maar een stel van straten in het hart der
stad; Fez heeft een grooten handel; veel looierijen, er wordt veel geld verdiend.
Welke een pen-terging voor een schrijver die den tijd aan zich heeft: dat gekrioel
in een soppige zon, van menschen en beesten, muilen en ezels; betoomde paarden
en behangen kameelen; 't gewirwar van rood-betopte of Rembrandtiek omwonden
hoofden; van paarsche en bronsgroene lijven; van naaktheên; van negers in indigo
en Mooren gedrapeerd, o Hellas, Hellas; van roode mouwen en ondergewaad zichtbaar
aan borst en hals, oranje en emerald. Heel die goddelijke hutspot, het speel-goedachtig
gewemel onder afdakjes; de uitgestalde waren en kramerijen: drooge granen en
peulen; lekkere suikers en oliëge conserven; versch vleesch, groenten en vruchten;
leêrwerk en strengen; kaarsen trokken mijn aandacht: veelkleurige en verwrongene,
overlangs van kanaaltjes doorboorde, blijkbaar invoersel van Europa. Hier maken
ze stijgbeugels en verder winden ze roode of gele garens, drijven koper, draaien of
kerven hout. Ginds

Jac. van Looy, Reizen

226
zwaait een arm met een moker die een sikkel smeedt; daar schaaft een timmerman
en snuift de welriekendheid op van zijn lange houtkrul. Al die winkelkastjes met den
koopman gehurkt op een mat, te midden van zijn overal bereikbaar wereldje en
leven-gevende geneugten, waar de verfijnste geuren uitzwermen soms; en vliegen,
vliegen; ze zitten als krenten in paaschbrood op de bleeke wanden, want het mag
hier veel kwalijk ruiken, het ruikt hier veel heerlijk ook, misschien daarom. Waarlijk
de eenheid der tegendeelen is hier overbluffend: in een zaal als een gemummifiëerd
Alhambra wogen ze met pakhuis-schalen waar wel een os op staan kon en sloppen
er zijn, omgetooverd tot ‘berceau's’, door wingerds langs riet of latten geleid, waar
koopliên en koopers, door de invallende zon-scheuten loopen, dat het is op hun
hoofden en lichamen als een beweeg van water.
Voor zoover ik iets van Fez begrijp in mijn onoverwinnelijke schuwheid is de
groote Moskee eveneens in het midden gebouwd; een ander brandpunt dus en een
heviger. Zijn poorten staan alzijds open, zoodat wij herhaaldelijk in het blanke en
mozaïekachtige innerlijk konden zien. Het licht viel er weidsch en koel; er zijn
blijkbaar fonteinen; in de gladde vloeren leken mij geulen te zijn; telkens moest ik
aan de ‘hammans’ denken, waar je in de Duizend-en-Een-nachtverhalen van leest.
Zich wasschen is, naar je weet, een godsdienstige verrichting voor den Muzelman.
Voor ons, onreinen, echter is dit alles versloten; belendende straten zijn heilig; verstopt
met een dwarse paal dikwijls; de Mooren stappen er kalm overheen, ons zou het
slecht bekomen.
Fez bezit een beroemde hoogeschool. Vanochtend be-
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jegende ons een jonge Moor en vertelde, in 't Fransch, dat hij van Tanger kwam en
hier was komen studeeren. Hij had mij herkend van Tanger. Die schoone jongen,
van hals tot voeten in licht lila; hij wees ons aan zijn kameraden; zijn gezicht straalde
letterlijk om de ontmoeting; de jeugd kan zoo onbeschrijfelijk zoet zich aanmelden
hier. ‘Een van de jonge generatie,’ lachte Miel toen hij afscheid nam. Dan zijn er
veel lagere scholen ook; telkens hoor je het zingerige leeren uit dichte, besnedene
kasten deunen; wij reden er onder een door, die duiventil-hoog, tusschen de muren
der straat te hangen leek.
Ik moest eens even mijn voeten vertreden... de lunch zal wel gauw gereed zijn.
In Fez wordt veel astrologie beoefend, las ik te Tanger in een boek van den
hôtel-boekenhanger en er zijn veel godsdienstige bonden...
Hier werd ik verhinderd verder te schrijven. Een soldaat van den Pasha raakte
streelend mijn arm aan, vroeg lispelend om verschooning voor zijn vrijpostigheid.
Hij sprak Spaansch, ik kon hem voldoende verstaan. ‘Van welke natie wij waren,
Miel en ik?’ - ‘Van Holland’. - ‘Holland,’ herhaalde de afgezant en keek uren ver of
zag hij de kaart van ons dierbaar vaderland zoo duidelijk als een hagedis op de heete
paleis-muur geteekend. - ‘Van Nederland’, verbeterde ik. - ‘Ah!’ uitte hij, zoodat ik
de neiging niet weêrstaan kon hem een sigaret aan te bieden; een mijner politieke
uitingen hier, overigens slecht toegepast, denk ik, in Fez zag ik niet veel rooken. Wat
er van zij, erkentelijk liet hij zijn hoofd naar de agraaf van zijn mantel zijgen en
vroeg: ‘of wij
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een consul hier hadden?’ - ‘Helaas, neen,’ antwoordde ik en had er oogenblikkelijk
spijt van. - ‘Of ik de groote vriendelijkheid wou hebben den naam van het land voor
hem op te schrijven.’ Ik keek hem eens aan, hij lachte onderworpen, boog boven het
bewijsstuk en ging.
‘Wat is dat?’ riep Miel. Ja, wat is dat?.. Wees, tusschen haakjes, zoo goed dezen
brief te bewaren... Je moet dan weten, voortreffelijke vriend en uiterst geavanceerde
Hollander, wij burgerlijke zwervers, wij moeten ook hier vandaan. Dit idyllische
plekje, deze stink-tuin als Miel het oneerbiedig noemt, wordt ons gewoonweg betwist.
We zijn the topic of the day, la question brûlante, er wordt aan het hof over ons
gesproken. Onze beschermheer, de Pasha, heeft ons dit vrijmachtig ingenomen plekje
genadig wel gelaten, doch laat ons nu herhaaldelijk verzoeken het kamp op te breken
en het huis te gaan betrekken, hetwelk hij ter onzer beschikking stelt. Want, hij vreest
zeer voor ons, wij zijn zijn stadige bekommering, niet veilig, alles kan gebeuren.
Dus heeft hij geleidelijk het aantal wachten vergroot, gistrenavond werden wij bewaakt
door vijf en twintig soldaten, zij maakten met hun groote lantarens, kaarsen, kaarsen
eischend, den tuin tot een oorlogzuchtig bivak.
Nonsens, komedie, beweren onze reisgenooten, er wordt geïntrigeerd. Alsof wij
het niet wisten, hoe onlangs de tuin is geweigerd geworden aan Kaid Macclean, die
er zijn paarden wou laten grazen. Wij willen hier niet vandaan, niet in een huis, niet
in een van die over elkaâr gestorte blokken; de dames willen niet, ik wil wel, ik
aanvaard àlles; het huis moge ledig zijn nu, een vlek kan veel zeggen, een sleutelgat
zijn geschiedenis hebben.
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Wij klemmen ons dus krampachtig aan onzen tuin en laten daartoe onze weêrstrevende
woorden de wegen bewandelen der tijd-rekkende beeldspraak. ‘Zeg aan uw meester,’
antwoordde mijn gezel op weêr zulk een boodschap: ‘dat wij zijn handen kussen,
dat wij hem gezondheid toewenschen tot in lengte van dagen en een groot nageslacht,
betuig hem onzen eeuwigen dank en dat wij zeer tevreden met onzen tuin zijn, enz.’
Edoch, Kaid Macclean is een machtig personaadje, al noemt mijn maat hem een
avonturier, een verloopen Schot, een gesjeesd soldaat van het Engelsche leger, een
renegaat en al spot Miel hem na, wanneer hij gaande ten hove, het kamp langs rijdt:
‘H is een held met een houwer op zij,’ het is niettemin Kaid Macclean, hervormer
van Abdul-Azis' armée, afdeeling infanterie, en wat meer zegt een Brit.
Wis kunnen er moeielijkheden voor ons uit groeien, hier geen consul te hebben.
Maar de Amerikaan is vindingrijk, belooft zich voor ons leven verantwoordelijk te
stellen; hij maakt mij daartoe belangrijk, zeggend: dat ik een ‘grosses Thier’ ben in
mijn land. Allah zij met ons.
Het is een leuk span, onze reisgenooten; twee lievenden, die allang te samen het
leven doorreizen, zoowat de gansche wereld tot het milieu maken van hun roman.
Dat is niet zonder grandeur. Hij is geboortig van New-York, van goeden huize, draagt
den naam van den President der Vereenigde Staten, een Hollandschen dus; dat oude
Holland, waar heeft het zijn sporen niet al gelaten. Gisteren met hem gegaan naar
de post, toonde hij mij een oproeping ter vergadering eener Loge waar hij lid van is;
die worden hem overal nagezonden. Het was een oranje biljet; het was als de groet
van een geest;
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het droeg in het randschrift van een stempel de treffende kernspreuk: ‘Deught sei
uw cieraet’.
Zij beiden zijn uitgevraagd bij een Engelsche kennis die maar klein behuisd zeide
te zijn en geen eten genoeg voor vier gasten had. Hum, de schaduw van Transvaal.
Ik denk onze vriendin zal veel bekijks weêr hebben. Ze schemerde tot haar gordel
bijna door haar kleêren heen. ‘Oud goed,’ zei ze. Ik hoor haar nog het onnutte van
mooie kleêren betoogen en wij hebben haar nu reeds gehad in twee soorten hemelsch
blauw, in roze met kettingen behangen en tot de schoentjes in 't wit.
De lucht is zwartig van hitte boven de klei-grauwe doozen voor mijn oogen, niets
dan eenige spikkelingen en kruikvormige luchtsleuven zijn er donker in. Het is de
tijd van het middagslaapje; de knechts dutten, onderstel ik, in de fondak waar onze
beesten gestald zijn. Miel viel boven haar boek in slaap. Blauwe vogels, aan onze
zeldzame ijsvogels herinnerend, die denken doen aan bekorende droomen en
invallende gedachten, vliegen af en aan. Het ziedt stil; in een put hoor ik het loopwater
storten. Over een uur zal er weêr gedrang bij die put zijn. Wij zitten hier letterlijk
gevangen; geen onzer zou een schrede uit het kamp durven zetten zonder geleide.
Ik hoor nu ook niet meer het roepen van den blindeman aan het zonnegraf ontrijzen.
Hij slaapt, laat hem, in de schaduw van zijn muurtje.
Ik ga mijn tafeltje wat dieper onder mijn vijgeboom zetten; beschouwend dit
schrijven meteen als mijn dagtaak van aanteekeningen maken, praat ik nog wat voort.
Eigenlijk voel je je zelf hier als een blinde. De Europeanen die ons feestelijk
ontvingen, verklaren ons niet
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veel van deze samenleving. Zij zijn hier allen voor practische doelen en geven zich
zelfs niet de moeite iets van de taal te leeren. Toch is het door hen dat wij iets van
het hofleven hooren. Allen staan zij in betrekking tot den Sultan; de eene is zijn
fotograaf, een ander zijn chauffeur, een derde is er voor anderen technischen arbeid;
allen heeten zij in dienst te zijn van Abdul-Azis.
Abdul-Azis, de beheerscher der Geloovigen, Marokko erkent niet het Khalifaat
van Constantinopel, heb ik gisteren van aangezicht tot aangezicht ontmoet... op een
fotografie, die mr. Strong, zoo heet de fotograaf, maakte en ons onder geheimhouding
zien liet. Hij was de middelste van drie figuren, had aan iedere zij een zijner
leermeesters. Hij stond er als een dief, dat was waarlijk mijn eerste indruk, opgebracht
tusschen twee constabels. Hij hield de handen op zijn rug, een houding welke hij
gaarne aanneemt, zei Mr. Strong, sluik in zijn edel kleed, de Sultan moet altijd in 't
wit zijn, maar de rijgschoenen die er onder te voorschijn kwamen bedierven het
priesterlijk beeld, het was of het die waren die hij had gestolen. Een der Europeanen
herkende ik, behalve door zijn lengte, aan een eigenaardige vervorming van zijn
bovenlip, als een onzer kennissen.
En de despoot leek gelukkig zoo; een kinderlijke glimlach verhelderde de donkere
zwaarmoedigheid van zijn groot aangezicht, dat oudachtig is en iets kloosterlijk
joodsch heeft; zijn moeder is een Circassische. Hij is nog jong toch; zijn ringbaard
schraal, zijn hoofdhaar, strak geknipt boven zijn wenkbrauwen, verschijnt dikzwart
onder de kap der djelaab. Wanneer wij tot Vrijdag hier blijven, bestaat de mogelijkheid
hem zelf te zien;
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hij rijdt dan ter moskee. Er is dan voor ons wel kans op een goed plaatsje; Moorsche
feestelijkheden kunnen buitengewoon aantrekkelijk zijn; wij hebben veel gehoord
over Marokko's achterlijkheid en verdorvenheid, hetgeen echter niet wegneemt dat
een indruk als wij bijvoorbeeld te Tanger van het ‘Nieuwjaar’ bekwamen ons goed
deed en beschaamde te gelijk. En dat onder de rook van Europa.
Waardeer het, dat ik tegenover jou, mijn neiging tot bespiegeling bedwing; de
vezelen van mijn arm hart zijn te vast gehecht aan de oude menschheid, en ik reken
het mij niet tot een oneer tot de verslagenen te behooren. Laat ik voortgaan mijn
ervaringen te boeken, kuisch verder vertellen. Ook Abdul-Azis betreurt de
achterlijkheid zijner onderdanen, bij elke kennismaking met de wonderen der moderne
vooruitgang klaagt hij: ‘dat kan mijn volk niet maken, mijn volk kan niets.’ Daarom
omringt hij zich van Europeanen, zooals Czar Peter dat eenmaal begreep. Hij is ‘full
of light,’ volgens Mr. Strong en ‘starving for protection,’ volgens Mr. Wilson; daarom
tracht hij op onze hoogte te komen, leert hij fotografeeren, wil schilderen als de
Duitsche Keizer; rijdt auto in zijn tuinen; zet zijn vrouwen op de fiets, speelt biljart,
voert het handschoenen-dragen in; meubileert zijn privaat-paleis, een wonder van
Arabische bouwkunst, zeggen ze, met Europeesche artikelen. In Tanger's douane
staat al maanden een compleet ameublement, notenhout, op verzending te wachten:
Franschen invloed, vermoed ik; ónze kennissen zijn allen Engelschen.
Great-Englander. Het maken van geschiedenis kan natuurlijk niet altijd even keurig
geschieden, desniettemin is het niet aange-
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naam te ervaren, welke geringe geesten de voorposten der beschaving betrekken.
Arm Transvaal.
Dat de Sultan echter al die nieuwigheden niet invoert, zonder strijd uit te lokken,
spreekt van zelve. Het is alleen zijn minister van Binnenlandsche Zaken: Menebbi,
een jeugdmakker, die in deze met hem meegaat. Hij heeft het geheele hof tegen zich,
en het algemeene oordeel in Fez is: ‘onze Heer is krank van zinnen.’ Aldus leeft zijn
moeder gestadig in zorg en angst om zijn leven en proeft daarom iedere schotel eerst,
voor zij komen op den disch van haar zoon.
Onze vrienden zullen ons nog wel een en ander vertellen, al valt het niet mee wat
zij ons kunnen laten zien. Indien Mr. Strong niet ten hove wordt ontboden, dat wil
zeggen een boodschap krijgt dat de sultan ‘polo’ of ‘biljart’ wil spelen, zouden wij
gezamenlijk ter Slavenmarkt rijden. Er werd vandaag geveild.
Ziedaar weêr een dier hemeltergende schandes. De Amerikaansche schilder waar
ik je al eens over schreef, gaf mij daar een aardige opmerking over ten beste. Veel
slaven hebben, zei hij, is niet alleen hier een teeken van waardigheid, maar de Mooren
zijn tot zwaarmoedigheid toe ernstig van aard en beminnen dat zorgeloos gekakel
en die wonderlijke uitstortingen van vroolijkheid om zich te hebben. Waar is, dat
hier al heel smakelijk wordt gelachen aan de drempels der huizen en daarop afgaand
en bedenkend het woord: dat iedere dag verloren is waarin niet werd gelachen, dunkt
het mij begeerlijker een slaaf hier te zijn dan een fabrieksarbeider ten onzent.
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10 uur, in de tent.
Het is beslist, wij breken morgen het kamp op en gaan het huis van den Pasha
betrekken. Ik was aan je schrijvend nog, toen er een boodschapper kwam van den
Engelschen gezant, verzoekend Mr. Roosevelt of bij afwezigheid van deze, mij,
onmiddellijk tot hem te willen komen. Daar ik niet zoo heel vlot met mijn Engelsch
ben, vroeg ik Miel mede te gaan. Het huis van den gezant is dichtbij, ook in de
paleis-buurt gelegen, een nieuw huis nog, uiterlijk Oostersch, een echt ‘home’ van
binnen. Nadat wij een ruime trap waren opgestegen, verlucht door fotografieën uit
alle oorden van het Empire en die zijn licht uit een ‘patio’ kreeg waar een fonteintje
klaterde, ontving hij ons zelf en leidde ons in zijn kamers en in tegenwoordigheid
van niemand minder dan de Pasha. Daar zat hij, op een stoel, de beschikker over
leven en dood, in zijn blanke omwikkeling als een afgod, zijn vingerleden te aaien.
Hoe een ringbaard een forsch gelaat komt ten goede. Of hij sprak of zweeg, wanneer
de gezant onze woorden vertaalde, de zaak scheen hem niet te betreffen. En aldus
kregen wij het verhaal van den last die wij hem gaven en zijn ontevredenheid te
hooren, omdat wij zonder escorte reisden, steeds in uiterst gekozen termen vervat.
Bezorgd zich zeggend om ons, bad hij ons, ons niet langer aan zijn verzoek te
onttrekken. Wij mochten zoolang het ons goeddacht zijn geëerde gasten zijn en ons
in Fez zooveel vermaken als wij wilden en indien wij hem ter wille waren, zou hij
ons, bij ons vertrek, tot de grenzen van zijn gebied doen uitgeleiden en een
aanbeveling medegeven voor den Pasha van Me-
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quinez. Ik zat maar naar zijn orakelstem te luisteren, bizonder gespannen om zijn
tegenwoordigheid, met kloppend hart, zou ik haast zeggen; zijn luie oog-opslag
telkens naar mij, lid eener consullooze natie, beviel mij niets. Misschien ook zag hij
meer in mij dan tante Emilia, les beaux esprits se rencontrent.... geen symboliek,
schelm, socialisten hebben ook tantes; gelijk gezegd, ik voelde mij in een
saâmgestelden toestand, juist als mijn muildier wanneer een kameel hem bejegent,
ik kon niet weg en verviel in een verslagen bewondering voor Miel die, onbevangen,
deze zoete beul niet te voelen leek en in heilige onnoozelheid haar woorden liet gaan.
Ik zou wel eens willen weten wàt er leefde, tijdens dit zeldzame onderhoud, onder
den kolossalen tulband van den satraap. Misschien even weinig als bij mij: coward
by conscience. Hij bleef glad onbewogen, een enkel oogenblik en net bij een zeer
welsprekend moment van Miel, bracht hij zijn reine hand voor zijn mond en geeuwde,
geeuwde of bevond hij zich in zijn harem.
Nadat hij dan eenige malen genadiglijk had geglimlacht, onttrok hij zijn daar-zijn
aan de kamer en wij bleven nog wat luisteren naar den raad van den gezant. Wij
genoten van vele schoone rariteiten waar de kamer van vol was en zullen die nog
meer kunnen bewonderen, aangezien wij uitgenoodigd werden morgen te komen
teaën.
Er is van Fez nog niets gemaakt, zei de gezant mij, hoorend dat ik ‘schreef’. Hij
bewoont Marokko reeds dertig jaar, hier of te Marekesh: Marokko bezit twee
residenties. Telken jare gaat hij eenige weken naar Engeland, doch is dan zeer blijde
weêr hier te zijn: hij deugt,
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zei hij, niet meer voor Europa. Ik begrijp zulks. Het is toch vreemd, herhaaldelijk
word ik hier plotseling, door een kijken, door de min of meer felle inkeerigheid van
iemands gelaat en hetzelfde trof mij in Spanje, aan ons wroetend volk herinnerd dat
zoo gemakkelijk het offer wordt van zijn grooten hang naar boven-zinlijkheden. Ook
daarvan is ten onzent nog niets gemaakt.
Het bezoek ter slavenmarkt is toch nog gebeurd; maar hetzij onze gids slecht
ingelicht was of dat wij onzen tijd verloren door het bezoek naar onzen Joodschen
bankier, die echter al vier dagen niet ten kantore bleek te komen dewijl hij rouwende
was om zijn vader, dien wij dus morgen in de Mellah: het Ghetto, met een bezoek
zullen vereeren; wij werden ook hier in onze verwachtingen bedrogen. Wij reden
een vierkant, van gaanderijen omsloten pleintje binnen; de zon was reeds zeer laag
en bestraalde met vlam-schijn alleen wat wolken en vliegende ooievaars; het pleintje
was geheel gevuld met een duidelijk geschemer van witte, saâmpratende heeren; een
forumachtig tafreel. Vanaf mijn zadel had ik een gemakkelijk gezicht en bespeurde
bij een blank zuiltje wat beweging: de gids beweerde toen daar werd er nog één
verkocht. Wij waren geheel door nieuwsgierigen omringd en konden naar voren noch
achteren en of nu de knechts ons teleurgesteld marren of den toestand zelven
bespottelijk begonnen te vinden, plotseling greep een hunner, die wat Spaansch is
machtig, een gemoedelijke zwarte slavin uit het gedrang bij den schouder. ‘Wie,’
begon hij, ‘geeft er wat voor dit dierage, wie geeft er wat voor die heerlijke, dikke
meid? Een duro, een duro, niet meer dan een duro voor dit... en voor dat...’ De vent
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sloeg over in de landstaal, terwijl de meid met ten hemel-blikkerende oogen, van
louter plezier kromp.
Het is vreemd zich te herinneren hoe zulk een statige Moor zich afwendt dan en
lachend gaat en vreemder nog van dit alles rustig te zitten schrijven binnen de vlotte,
linnen wanden van ons slaaphuis. De kaars flikkert; bijzijen de schaduw der tentpaal
zie ik het neusje van Miel beschenen boven den rand der deken. Ze droomt misschien
van haar muil. Mijn oogen doen zeer, eischen schaduw ook; toch wil ik deze lange
babbelarij niet eindigen zonder er de versregelen aan toe te voegen die ik van ochtend
schreef:

Blinde man.
Ik schuifel voort,
Langs der muren, schurende wijzing, gaand naar de poort,
Naar d'Oosterpoort,
En roep mijn woord,
Mijn staâg geklag,
Door der dagen tragende omgang, van 's morgens, ach,
Tot nacht komt, ach,
Nacht is als dag....
Gedenk mijn nood,
Broeders, wier stoetende voeten gaan langs mij, geef voor brood....
Gedenk mijn nood.
Allah is groot.

Wees buitengewoon hartelijk met Margareet van ons gegroet en verheug ons nog
eens met een schrijven van je ouwe hand. Voor alle zekerheid in dit àl-ongewis, poste
restante, Granada.
TH. V. H.
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