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DOOR DE SCHRIJFSTER.

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

5

Eerste kapittel.
Reisvoorstel. - Vertrek. - Afscheid te Parijs. - Zola en de Franschen.
- Dijon. - De Mont-Blanc. - De grafsteden der Hertogen van
Bourgondië.
‘Gaat gij mede dezen winter naar het Zuiderland, naar Nice?’ vroeg men aan Livie
Lane en zij zegde: ‘Neen.’
Zij was er verre van af er zelfs eenmaal aan te willen denken; maar het waren
zulke goede, trouwe vrienden, die het haar voorsloegen, en zij spraken er haar
herhaaldelijk van en zij stemde toe, tot hare eigene en anderer verwondering. Hoe
kwam het? Zij wist het zelve niet, doch met het voorstel dier reis was het zaad van
het verlangen er naar in heur hart gestrooid en het ontkiemde, traag en langzaam en
schoot eindelijk op met stevige groeikracht. O ja zij wilde medegaan! den blauwen
hemel, de blauwe zee, de bergen zien; heel Frankrijk doorkruisen, de Rhône, de
Durance overvaren, o de Durance! hoe zonderling... maar dat woord Durance, die
wilde bergstroom, waarvan zij gelezen had,
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dat hij, ondanks de millioenen die de Staat aan zijne indijking besteedt, nog immer
zijn bed ontspringt en elders zoekt, had eene toovermacht over haar; men tracht niet
altijd om het merkwaardigste eener streek te zien: het verlangen en de
nieuwsgierigheid hebben ook hunne grillen. Zij ging dus mede; zij ging zelfs nog
vroeger dan hare beide reisgezellen mijnheer en mevrouw de Poortere, omdat zij
verwanten in Parijs had, bij welke zij eenige dagen op de doorreis wenschte over te
brengen.
In de Gare de Lyon te Parijs dus moest men elkaar vervoegen, en dan lief en leed
deelen en samen blijven tot aan de terugkomst. ‘Het reizen is eene harde proef voor
de vriendschap - de vuurproef derzelve - had men haar voorspeld; ‘er komen zoovele
gelegenheden, waarin een karakter zich openbaart; men gelooft elkaar te kennen en
doet voortdurend gemoedsontdekkingen aan welke men zich niet verwacht; er is zoo
licht in een oogenblik van prikkelbaarheid een haastig, kwetsend woord uitgesproken,
dat de goede verstandhouding hindert!...’
Livie was er niet bang voor en de reisgezellen evenmin: men is geene vijf en
twintig jaren met elkaar ononderbroken bevriend - om zoo te zeggen in dagelijks
verkeer - zonder rotsvast op elkaar te steunen. Met vertrouwen in elkaar werd de reis
ondernomen, met verhoogde vriendschap voor elkander werd na maanden de terugkeer
aangegaan. Zij zaten in den spoorwagen, zij waren ingescheept voor de lange
afwezigheid, het laatste bekende aangezicht dat ze ontwaarden, was dat van de lieve,
driejarige Parijsche kleine met de zwarte oogjes, die aan de hand harer moeder tot
aan de Gare de Lyon had mogen medekomen om hare tante Livie uitgeleide te doen,
en die, als de trein reeds in beweging
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was, er zoolang hare korte beentjes het toelieten, nevens huppelde om de
vertrekkenden kushandjes toe te werpen. Liefderijk afscheid, gij zult bij Livie nooit
uit het geheugen gaan!
Hunne eerste bestemmingsplaats was Dijon; voortaan zouden zij niets dan vreemden
meer zien. P.L.M. stond er op het witte haakwerk, dat de grijze kussens bedekte en
Paris-Lyon-Méditerranée op de galons der banken en diegene geweven, waarin de
hand der reizenden aan het raampje rusten kan. Het was dan toch waar, dat men naar
't Zuiden ging! Welke duurbare, welke dankbare, welke menigvuldige herinneringen
lagen er sedert jaren voor Livie in dat woord Paris! welke schoone beloften behelsden
niet die woorden Lyon-Méditerranée! beloften van gouden appels, verwezenlijking
van gouden droomen! Zij schijnen nog schooner nu zij voorbij zijn dan als zij nog
te komen waren.
Weldra zijn de zwarte daken van Mazas uit het zicht: Arme, opgesloten gevangenen,
wat ook uwe misdaad moge wezen, gij boezemt medelijden in, maar wellicht nooit
levendiger dan aan dengene, die, vrij als de vogel in de lucht, op de vleugelen van
den stoom naar onbekende streken heenvliegt. De laatste straten van Parijs, de
verspreide huizen der omstreken waren uit het oog verdwenen; zij reden door het
vlakke veld. Het was een sombere najaarsdag een lichte nevel hing over de uitgestrekte
velden, en uit de schaarsche struikgewassen dwarrelden de laatste gele bladeren in
de modderpoelen neer.
De grauwe rook der locomotief werd achteruit naar omlaag geslagen. Vaarwel o
winternatuur, weldra zal er voor ons een nieuwe zomer opstaan, wij zullen geene
koude lucht meer inademen, wij zullen niet meer huiveren onder de gure
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zweepslagen van den wind, wij rijden naar het land der zonne, het land waar eene
eeuwige lente bloeit...
Illusiën van den onwetende, welke teleurstellingen staan u overal en onder alle
gedaanten te wachten!
Voor hen in den trein zat een jonge man. Hij had brave oogen, gezond gekleurde
wangen en gevleesde handen, waarvan de nagels - die thermometer van den
maatschappelijken stand - lichte rouwranden droegen. Het was dus geen jongeling
uit een verfijnden kring, ondanks zijn sierlijken, nieuwen winterjas en de nieuwe
reissarge, welke zijne knieën bedekte. Hij leunde in eenen hoek der kussens en hij
scheen reeds slaperig, ofschoon het maar elf uren in den morgen was, en reeds
vermoeid, hoewel de reis nog maar sinds een half uur was aangevangen. Hij vond
echter geene rust, hij vatte herhaalde malen met de vingers eene zijner wangen aan
en vroeg toen zeer beleefd aan mijnheer de Poortere of het raampje niet zou mogen
neergelaten worden.
Hij leed aan tandpijn. Het gesprek was aangeknoopt en zijne vakerigheid weg. Hij
bleek zeer mededeelzaam te zijn, al dadelijk vertelde hij wat hem op het harte lag.
Hij trok naar Egypte als leermeester van den zoon van Numa-Pacha, president van
den ministerraad. Hij had niet om die plaats gevraagd, Numa-Pacha zelf was hem in
Parijs komen opzoeken. Hij kreeg twaalf duizend frank jaargeld en betaling aller
reiskosten. Het was eerst geschikt, dat hij in tweede klas zou reizen. ‘Ik nam alle
voorstellen aan,’ zei hij met een goedigen glimlach. Maar Numa-Pacha had dit laatste
zelf in eene eerste klas veranderd en hij haalde zijn reisboekje uit: vier honderd frank
tot aan Alexandria. Het zou er een schoon leven zijn, zes maanden in het jaar te
Constantinopel, de andere zes te Petersburg en te Parijs. Het was
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schriftelijk bepaald, dat hij aan alle, zelfs de officieele maaltijden deel zou nemen.
‘Zoo iets wordt niet den eerste den beste aangeboden,’ merkte mijnheer de Poortere
aan.
‘Ik bezit titels,’ antwoordde hij met bescheiden zelfvoldoening, ‘ik ben tweemaal
licencié. O wij zijn uit geen hoogen stand; wist gij, hoe ik heb moeten arbeiden om
zoover te komen, welke ontberingen mijne moeder zich voor ons heeft opgelegd!’
Hij had een broeder, deze was ingenieur en daags te voren getrouwd. De jonge man
was aan dat opzitten niet gewend, men had laat feest gevierd en dit maakte hem
slaperig.
‘Gij zult in Egypte vele belangrijke dingen zien,’ zei madame de Poortere.
‘Ja,’ antwoordde hij, ‘zeker; maar dat is niet mijn hoofddoel: het gewin, dat is
voor mij het belangrijkste;’ en hij voegde er bij met den liefderijksten glimlach, die
ooit het gelaat van eenen zoon verhelderd heeft, ‘bedenk, dat ik nu alle drie maanden
geld aan mijne moeder zal kunnen opzenden!’
Dat was een Parijzenaar en hij zag er een gezonde buitenjongen uit; dat was een
man, die van kindsbeen af, aan al de gevaren eener groote stad was blootgesteld
geweest; een jongeling, die in het midden der verlokkingen aan niets anders dan
studie en plichtsvervulling had gedacht, die niets anders beoogde dan te arbeiden
voor eene moeder!...
Neen, neen, het is niet waar, wat Zola en anderen met hem beweren, dat de mensch
de speelbal zijner driften is, dat een verdorven midden, waarin men leeft, den beste
verderft. Het Fransche volk is niet zoo slecht, als de naturalisten het afschilderen.
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Dat gesprek had hen verkwikt. Maar het was reeds laat en tijd ook voor eene
verkwikking van anderen aard. Het fleschje Madera te Parijs door de zorgzame hand
der gastvrouw met een stuk koude kip in den voorraadzak gelegd, gevoegd bij hetgeen
de vrienden medehadden, deed goeden dienst.
De jonge vreemdeling werd behandeld als de neef der drie oudere reisgenooten:
hij moest van alles zijn deel aannemen, en hij deed het zonder opwerpingen te maken,
als iets natuurlijks, hij behoorde tot het gezelschap. Dan haalde hij op zijne beurt
zijne provisie uit: een grooten saucisson van Lyon. ‘Mijne moeder weet dat ik het
gaarne eet,’ en de anderen proefden om hem genoegen te doen.
Zooveel vertrouwelijkheid van zijnentwege verdiende ook
tegen-mededeelzaamheid. Hem werd verteld, dat men naar Nizza den winter ging
overbrengen, en mijnheer de Poortere voegde er schertsend bij, dat hij eerst naar
Arles wilde om er de schoone vrouwen te zien.
De jongeling glimlachte, en hier kwam het karakter van den Franschman voor den
dag:
‘Mijnheer,’ zei hij, met het oog madame de Poortere aanduidend, ‘om schoone
vrouwen te zien, moet gij zoover niet gaan.’
Zij zag er inderdaad mooi uit met hare kloeke gestalte, hare grijze, kroezelige
lokken, die van onder den zwarten hoed uitkwamen, hare fijne, door goedheid
gemilderde trekken en den blos, dien haar een jong meisje zou benijd hebben. Was
het als belooning over zijne waardeering, dat zij hem een heel handvol
chocoladeklompjes als voorraad op de zeereis deed aannemen?
Te Dij on in den donkeren avond stapten zij af, na hand-
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drukken en goede wenschen met de jongen man te hebben gewisseld, en hij stoomde
voort, naar het oord zijner lotsbestemming toe...
Het is bijna met een gevoel van erkentelijkheid, dat men lieden verlaat, die ons
een beter denkbeeld van de menschheid hebben gegeven.
Livie kende eene Fransche dame, die zeven en twintig jaar in Dijon had gewoond.
Dagelijks, bij helder weer, had zij er, ondanks den grooten afstand, den Mont-Blanc
gezien, dit had zij meer dan eens gezegd. Livie wilde het onderspit niet delven, het
was helder weer en zij ook moest den Mont-Blanc zien.
Het was hun eerste werk des morgens, zoodra zij uit het Hôtel du Jura kwamen:
naar le chemin des Suisses. Dat was buiten de stad, langs den kant, waar de vermaarde
fontein van Mozes staat. Het lag vuil, maar er werd moedig door de modder gestapt.
Na wat vragen kwam men op den weg; er was eene kleine hoogte als een molenberg
en iets daarop, dat aan een half afgebroken steenen molen geleek. De vrienden bleven
beneden, hun vertrouwen in het heerlijk zicht was niet zoo groot als dat van Livie
en deze klauterde alleen naar omhoog: zij meende, dat die ronde toren daar stond als
observatorium voor den berg. Van dichtbij bemerkte zij, dat hij gansch hol was: ook
eene fontein; binnen viel een magere waterstraal zeer diep naar beneen.
Nu keek zij in de aangeduide richting, maar er was niets te ontwaren dan eenige
ronde witgrijze wolken aan den gezichteinder. Het was spijtig, dat hun getal zoo
groot was en hunne gedaante verwisselde, waardoor alle illusie onmo-
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gelijk werd; anders zou zij ook heel zeker uit overmaat van verlangen te goeder trouw
beweerd hebben, dat ze den Mont-Blanc had gezien.
In het Museum van Dijon wordt het afgietsel van den schedel van Jan zonder Vrees
bewaard. Men ziet de sporen van den kap, die hem heeft gedood, er duidelijk op.
Daar ook staat zijn praalgraf en dat van Filips den Stoute. Er zitten twee engelen met
vergulde, opstaande vlerken geknield aan het hoofdeinde, die er iets feestelijks
wereldsch aan bijzetten. De beelden - éen op het eene, twee op het andere graf liggen te hoog om ze zonder een laddertje - en er is er geen in de zaal - goed te kunnen
zien. Van onder, in nissen rondom elk praalgraf, zijn witte marmeren figuurtjes
geplaatst: de geestelijke orders van den tijd, die den dood der hertogen beweenen,
meesterwerken van beeldhouwkunst. Maar... de geestelijke orders en de hertogen
van Bourgondië! wie denkt ook niet daarbij aan al het kwaad dat zij aan Vlaanderen
deden?...
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Tweede kapittel.
Lyon. - Arles. - De weg er naar toe. - De Arènes. - De Aliscamps. De mistral. - Marseille.
Van Dijon naar Lyon is de streek eentonig: uitgestrekte akkerlanden en
wijngaardvelden, weinig boomen, geene huizen te velde, dorpen dungezaaid, de
heuvels der Côte d'Or rechts; geen enkele molen; de algemeene indruk is: ontvolking,
eenzaamheid. Aankomst te Lyon bij duisteren: lichten op de hoogten en in de diepten.
Lyon heeft schoone huizen, groote openbare plaatsen, boulevards met platanen
beplant, maar de stad verschilt zeer van Parijs in het opzicht van beweging,
bijzonderlijk rijtuigen en wagens zijn er niet veel. De dames, te oordeelen naar hare
kleederdracht, schijnen gaarne veel kleuren te zien.
De Rhône en de Saône maken groote openingen door de stad; aan deze wijt men
het, dat het er 's winters zoo koud is.
Zij bezochten het park van la Tête d'Or, waar het plantgewas, naakt, aan dat van
onze streken doet denken. In de serren groeien palmboomen. Twee beleefde hoveniers,
uitge-
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vraagd, verklaren, dat de Mont-Blanc, Livie's nagejaagde hersenschim, er 's morgens
bij zeer klaar weder duidelijk is te zien.
Met den touwspoorweg, genaamd la Ficelle, naar de hoogte door de rots gehouwen.
Bezoek aan de kerkhoven van Loyasse: een oud en een nieuw, dan aan de kapel van
Notre-Dame de Fourvière eene plaats, waarheen men pilgrimages doet. Er staat een
Lieve-vrouwenbeeld met zwart aangezicht voor hetwelk bougies branden; er zitten
en knielen vrouwen in 't gebed: juist eene kapel als in Vlaanderen.
Daarnevens staat de nieuwe kerk nog onvoltrokken. Livie neemt eene kaart van
éen frank en stijgt omhoog, op den linker toren, waar men verzekert, dat allerlei
instrumenten zijn om ver te zien. Zij stelt zich, onbepaald, geheimzinnige, wonderbare
telescopen voor. Het is hoog en vermoeiend. Daarboven zijn er enkel een paar slechte
verrekijkers ter beschikking der bezoekers. Het zicht in 't ronde op de bergen zou
misschien schoon zijn, indien alle omtrekken niet door een lichten zilverpurperen
wasem afgestompt waren. Het waait er adem-benemend. Maar daar is eindelijk de
Mont-Blanc, de langgewenschte, zichtbaar zelfs met het bloote oog, zoo ver echter,
dat hij niets meer schijnt dan een groote broodsuiker-pyramide: eene teleurstelling
voorwaar.
Hare reisgezellen - wijzer dan zij - hebben haar in de kapel verbeid. Zij uit hare
klachten en men keert terug naar de stad.
Van Lyon naar Arles: woeste, naakte streek, met steile rotsen; de Rhône rechts op
eene groote lengte van den weg; haar stroom is ongestuimig, zijne kleur grijsgroen.
Daar is de Durance: breed, ondiep, vol keien en steenen, in 't midden vloeit een snelle
waterloop: ook eene ontgoo-
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cheling; Livie had zich deze kronkelend als een paling voorgesteld: dansend,
schuimend, tusschen hooge, groenbegroeide oevers.
Dat de Durance wel boos kan worden en het nog onlangs is geweest, bewijzen een
paar ingestorte huisjes in hare nabijheid, overblijfsels van de laatste overstroomingen;
iets dergelijks hebben zij ook aan de boorden van de Ouvèze en de Eygues - andere
bergstroomen - bemerkt. Voor het oogenblik schijnen zij alle drie tot betere gevoelens
gekomen, te zijn.
Logement in 't Hôtel du Nord op de Place du Forum, een oud huis, ouderwetsch
ingericht. Op het bovenverdiep zijn roode zeskante steentjes, zoo glad vernist, dat
men er schier niet op kan gaan.
Te Dijon en te Lyon was het zeer koud. Hier is het nog erger, ook brandt er een
groot vuur in de schouw.
Voordat men Avignon bereikt, ziet men de olijfboomen; hooger reeds groeien de
cypressen. De olijven zijn kleine tronken als onze wilgen, wat meer gesplitst van
stam en grooter van blad maar magerder bebladerd. Heele velden zijn er mede beplant;
ik zeg velden, want zij gelijken op geene bosschen; de boomen zijn daartoe te klein
en staan te ver van elkaar. Geen enkelen grooten boom hebben zij overigens op
hunnen doortocht ontwaard. Er zijn vele moerbezieboomen, welke nog gele bladeren
dragen.
Het is avond als zij aankomen. De omnibus staat gereed: hij schokt ontzettend
door smalle, kromme straatjes, slecht gekasseid of liever ‘gekeid’ en slecht verlicht.
Als zij afstappen hooren zij dichtbij eene klok met schoonen toon - St-Trophime,
dat weten zij later; - het klinkt als eene soort van doodpoos.
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De mistral soeft, Livie heeft hem heel den nacht onrust-wekkend aan vensters en
daken en in de boomen van het Forum gehoord.
Des anderdaags zien zij van uit hun venster op het Forumplein de naakte
boomtakken nog hevig wuiven; boeren met blauwe kielen en den knoestigen gaanstok
in de hand, wandelen er heen en weer: indien hunne aangezichten niet zoo bruin
waren, zou men wanen, dat het Vlaamsche landlieden zijn; het klept voor de mis;
meisjes en vrouwen naderen dwars over de plaats getwee, gedrie; allen dragen het
nationaal costuum: een klein wit tullen mutsje boven op het hoofd, zwarte bandeaux
en zwarte strikken, een witten borstdoek, spits naar omlaag vernauwend, een zwarten
sjaal en een zwart kleed.
Eene begrafenis komt aan en trekt onder de vensters in een smal straatje voorbij:
de kist is van boven open, alles hagelblank; op de plaats van het aangezicht der doode
een soort van spiegelken of beeldeken; eenige vrouwen, vele mannen daarachter; de
pastoors gaan voorop.
Zij bezoeken de Place de la République, waar een obelisk is en de kerk van
St-Trophime: daar, binnen 't portaal, staat nog de ledige berrie, die voor de begraving
heeft gediend.
Zij wachten tot het einde van den dienst, die bijna gedaan is en stellen zich dan
aan den uitgang om de schoone vrouwen van Arles te zien: drie typen, zegt Baedeker,
zijn hier bewaard en scherp afgeteekend: de Grieksche, de Romeinsche en de
Kalmuksche. Och, dat weten wij niet en vragen er hier evenmin als elders naar, tot
welke type het behoort, wanneer een mooi gelaat ons aantrekt. En wat zijn ze schoon
als kunstwerken die jonge meisjes en zelfs de oudere vrouwen: zacht, stil bescheiden
daarenboven,
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EEN MEISJE VAN ARLES.
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onwetend van de gaven waarmede de natuur haar heeft toebedeeld! Livie kon het
niet nalaten, zij hield er staan later op den dag om den bekenden weg te vragen, enkel
om die groote, langwimperige oogen van bij te zien: men zou wanen, dat ze hier
zwart of bruin moeten zijn; zoo is het niet: zonnig en diep, helder en toch beschaduwd
als een klaar water tusschen bladeren heen door het daglicht beschenen.
Het eeuwenoude klooster van St-Trophime treft door zijne sierlijke zuilengangen,
rondom de stille, vierkante binnenkoeren: daar stemt alles tot stilzwijgendheid en
aandacht. Het Museum van oudheden is merkwaardig; er is een antiek theater in de
open lucht, twee kolommen staan enkel nog recht; dicht daarbij zijn de Arènes, in
steen, ovaal; eertijds hadden zij veertig bankenreien in de hoogte, zestig arcades in
den omvang: er was plaats voor 26,000 toeschouwers. Er zijn vier groote ingangen
boven welke vier torens stonden, drie bestaan er nog. Van onder zijn gangen met
openingen in het binnendeel: daaruit joeg men de tijgers en de leeuwen, die de
Christenen en de slaven verscheuren moesten; deze zaten in donkere kotten zonder
vensters, zes en twintig in getal. De man, die de vreemden rondleidt, toont er een bij
middel van een stuk gazet, dat hij doet branden. De leeuwen en tijgers waren elders
gehuisvest uit hoofde der vochtigheid van de Arènes; zij werden onmiddelijk vóór
het gevecht naar de kuilen gebracht. Er waren ook gevechten tusschen wilde dieren
alleen en gevechten van wilde dieren en gladiators.
Te Arles worden des zomers nog stierengevechten gegeven, acht dagen geleden
heeft het laatste van 't seizoen plaats gehad. De Arènes worden daartoe den vrijdag
te voren
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openbaar verhuurd, de eigenaars der stieren wonen meest in de Camargue, die, zooals
men weet, de delta is door de Rhône aan hare monding gevormd.
Men doodt de stieren niet: zij dragen eene roode kokarde op het voorhoofd, de
mededingers moeten ze trachten af te rukken, zonder dat zij eenig wapen hebben.
De prijzen zijn tien, vijftien tot vijftig franks. Al de bewoners van het omliggende
komen zien.
De wachter, die dat alles vertelt, heeft een kamertje in een der zuilengangen, waar
hij photographieën verkoopt.
Hij zegt ook, dat er in de Arènes een merkwaardig echo is. Men kan het nu niet
hooren, omdat de spelende knapen daarbeneden te geweldig veel gerucht maken.
Bezoek aan 't nieuw kerkhof met vele winterasters in bloei versierd. Zij ontmoeten
nog eene begraving: zwarte pelle, kist van boven plat, door mannen gedragen.
Wat verder is het oud, wereldberoemd Romeinsch kerkhof, waarheen men in de
middeleeuwen, als het eene Christene begraafplaats geworden was, de dooden van
wijd en zijd vervoerde: les Champs-Elysées of hier les Aliscamps genoemd. Men
ziet er eene dreve met platanen en verder met keerspopulieren beplant: l'allée des
Tombeaux, waar langs weerskanten honderden sarcophages staan (de schoonste zijn
in 't Museum). Gele en droge bladeren dwarrelen er over, in sommige staat water,
andere zijn met zware steenen gedekt. Op het uiteinde zijn de ruïnen van St-Honorat:
eene kerk in de 11de eeuw herbouwd, welke echter nooit voltrokken is geweest. Niets
is indrukwekkender en geheimzinniger dan dit dubbel verlaten kerkhof, waar geene
dooden of zelfs geene overblijfselen van dooden meer zijn.
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De mistral blaast snijdend, ijzig koud en jaagt het fijne witte stof in wervelkolken
op. De treurnis maakt zich van hen meester.
Vooraleer zij vertrekken, gaat Livie nog ijlings alleen tot aan de Rhône, door enge,
bochtige straatjes met ronde keien geplaveid, men kan er bijna niet op stappen; eene
greppel loopt in het midden; en welke huizen, welke drempels, welke deuren,
onbeschrijflijk van leelijkheid en verval!
Vertrek naar Marseille; de weg is met cypressen en geneverboomkens beplant,
welke eenigszins het zicht benemen op de uitgestrekte keienvelden van La Crau;
links le lac salé de Berre, verzekert Baedeker, dan eene tunnel, waarin men vijf of
zes minuten blijft.
Wandeling door Marseille naar La Cannebière,eene breede straat of boulevard,
buitengewoon levendig, wellicht te meer zoo daar het zondagavond is; trams,
voetgangers, schitterend schoone koffiehuizen.
Hier is de Middellandsche Zee. Livie's reisgezellen kennen ze van vroeger, maar
zij is benieuwd om ze zoo gauw mogelijk te zien: aan het bassin van La Joliette loopt
zij alleen - volgens gekregen aanduidingen - over eene brug, dan onder eene vout,
eene steenen trap op en ontwaart eene kleine baai: blauw, groen, violet, krachtig
gepenseeld; witte meeuwen vliegen er blinkend over; rotsen in de verte.
Een paar visschers zitten op den muur of uitsprong van de kaai, met de lijn in de
diepte: een korf met hunne vangst, glinsterend met al de kleuren van den regenboog,
staat nevens hen.
Voor het eerst, sedert hun vertrek van huis, hebben zij onderweg - bij uitzondering
der chrysanthemen - bloemen gezien. Vrouwen zitten onder eene soort van tent als
een
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reuzenparaplu en verkoopen rozen, reseda, enz.; ook vruchten waaronder
granaatappels.
De zuidernatuur is hun tot hiertoe eene groote teleurstelling geweest of liever: zij
bestaat hier niet, alles is naakt en winterachtig als bij ons, noch frischheid, noch
bloemen, nergens. Dicht vóór Marseille eenige ginststruiken die bloeien, dat is alles.
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Derde kapittel.
De verplichte verwarming. - De man van La Pauline. - De
zuidernatuur openbaart zich. - De morgenstond. - La Plage. - De
Middellandsche Zee en de Noordzee.
Men was geschikt geweest te Toulon af te stappen, maar van plan veranderd: beter
rechtstreeks naar Hyères rijden, wie weet of iemand der drie niet zou eindigen met
heel ziek te worden na al die doorgestane kou!
Eens Marseille voorbij, scheen het weder verwarmd of de luchtsgesteldheid anders.
Bij plaatsen ziet men nog de zee tusschen de rotskloven heen: thans heeft zij eene
bleekblauwe kleur. Hier en daar bloeien rozen op hagen en struiken; hoe verder men
komt, hoe grooter de olijfboomen worden, hoe zeldzamer het gewas, dat zijne bladeren
verliest.
De zon schijnt in het raampje, het is zeer warm, te meer daar er in den wagen
menschen zijn, die den tocht vreezen, en de lucht niet ververscht wordt. Het gordijntje
neerlaten ware toch zonde in zulke schoone streek. Al de plaatsen zijn bezet door
reizigers, die dan nog bagage medehebben. De voetstoofjes hinderen het meest.
Zoodra men ze wegschuift
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om er van ontlast te zijn, krijgt men ze weder onder de voeten door den buurman
van rechtover, die er evenveel last van heeft. Maar o schrik! in een station onderweg,
waar de trein stilhoudt, staat een wagentje met versche stoofjes; een haastige, vuile
arbeider trekt er een uit het vak, terwijl een tweede er reeds een ander van de lading
neemt voor de binnenzittenden bestemd.
Elk roept: ‘Neen, neen, het is te warm, neem dit ook weg, wij willen er geene
meer!’
‘Wij mogen niet,’ zegt de werkman, ‘wij hebben bevelen.’
Te vergeefs protesteeren al de aanwezigen; eindelijk wordt een verdrag gesloten:
het verkoelde stoofje, dat er nog ligt, mag blijven, er zal maar éen warm bijkomen.
Gelukkig kregen Livie en hare vrienden het aan hunnen kant niet.
Zij hadden nog wel van verplichten krijgsdienst en verplicht onderwijs gehoord;
maar het was de eerste maal van hun leven, dat zij de verplichte verwarming en
helaas! daarenboven nog op hen zelven zagen toepassen.
In de statie van La Pauline verlaat men de groote lijn der Middellandsche Zee om
eene korte spoorwegvertakking tot aan Hyères te nemen. Het was dicht bij den avond.
De zon ging onder achter eenen berg; de hemel was helder blauw zonder een wolkje;
maar bij het uitstijgen van den trein scheen de lucht nu zoo koud, dat eene rilling
over den rug liep. De koffers bleven in het stapelhuis van La Pauline; alleen de kleine
bagage werd medegenomen. Hierin hielp een onbekende heer met zooveel
toeschietelijkheid, dat het verbazing opwekte. Hij zelf ontzag zich niet de valiezen
in het netwerk op te steken en reikte de dames de hand bij het opklimmen. En hij
ook nam plaats in den trein. Weldra knoopte hij een gesprek aan, de reizigers tegen
strooperij
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en uitbuiting der vreemden in Hyères waarschuwend. Hij haalde een adres uit den
zak: Hôtel du Parc, dat hij hun aanbeval. Maar mijnheer de Poortere zegde hem, dat
zij in het Hôtel d'Europe hun intrek gingen nemen.
‘Ook zeer goed,’ bevestigde hij.
Bij het uitstijgen dezelfde dienstvaardigheid. Hij reed zelfs mede in den omnibus
van het Hôtel d'Europe, die met vele andere omnibussen aan het station wachtte.
Het was donker avond. Hyères-stad ligt op tamelijken afstand. Onderweg scheen
het Livie, dat zij de eigenaardige schermen van palmboomen op telkens gelijken
afstand der baan ontwaarde; maar de lantaarnen van het rijtuig schitterden hinderend
en daarbuiten was het te duister om goed te kunnen onderscheiden. Aan het gasthof
gekomen, laadde de bereidwillige vreemdeling de valiezen af, leidde de gasten binnen
en besprak kamers voor hen. Hij scheen het daar al te zeggen te hebben. Het was
inderdaad een agent van het Hôtel d'Europe en het Hôtel du Parc: het eene was eene
succursaal van het andere. Die man vervulde een zonderling ambt, zooals zij later
gewaar werden: alle dagen reed hij met alle treinen naar La Pauline, zag daar welke
reizigers voor Hyères hij buit maken kon, zette zich met hen in hetzelfde vak en
knoopte een gesprek aan om ongemerkt zijne hôtels aan te bevelen.
Meest zag men hem bij wandelingen langs de groote baan echter alleen in den
omnibus zitten schokken, die overigens geene uitzondering op de andere maakte,
daar zij bijna alle, met hunne twee vlugge paarden bespannen, ontmoedigend ledig
terugkwamen van de spoor.
Het was nog niet laat ondanks de duisternis; de vrienden waren vermoeid. Livie
ging eens alleen uit; de stad was stil,
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de vensterramen waren bescheiden verlicht; hier en daar verscheen eene zwarte
gestalte, die vreedzaam voorbijtrad. Zij kwam aan een overwelfden straatgang en
trad er onder: daar was niemand te zien. Bij het uitkomen vond zij eene openbare
plaats, die bijna gansch in het donker lag; aan een verren hoek nochtans brandde een
laag lichtje. Livie was niet bang, men had haar in het hôtel verzekerd, dat er geen
gevaar bestond, en zij had haar regenscherm om zich desnoods tegen de honden te
verweren. Zij ging op dat lichtje toe. Het hing in een met linnen overdekt kraampje.
Drie of vier kleine knapen stonden er hunkerend naar kleurige suikerklompen te
kijken. Zij kocht er voor een paar sous: versch gebakken. Te Gent noemt men ze
spekken, in sommige steden van Frankrijk berlingots, hier heeten zij carpentras;
maar de kleine knapen, aan wie Livie ze uitdeelde, bekommerden zich blijkbaar
volstrekt niet over de verschillige namen, welke dezelfde voorwerpen naar gelang
der streken aannemen: de taalkunde had voor hen nog geene bekoorlijkheden. Zij
lachten haar zoet aan en ook het jonge meisje, dat de carpentras verkocht, terwijl
hare moeder over een comfoor het eten roerde, had dezelfde zachte, beleefde
uitdrukking, die de menschen van het Zuiden kenmerkt.
Livie ging over de plaats, op goed geluk af, waarheen hare schreden zich van zelf
richtten. De straat daalde, hier en daar hing eene lantaren; de huizen waren toe, uit
eene smidse bonsden de hamers op het gloeiend ijzer en de vonken spatten rond het
ambeeld; het gelaat der smeders blaakte vurig verlicht. Juist als in een dorp van
Vlaanderen, wanneer de avond gevallen is... Maar groote, hooge gebouwen - hôtels
en pensions, dat zag zij later - sommige met ijzeren hekken er voor en donkere
gewassen daarachter, maakten het wat vreemd.

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

25
Zij had de richting onthouden, die ze nemen moest, het was tijd van terugkeeren en
zij sloeg den eersten zijweg in. Hij was breed en belommerd; op groote afstanden
brandden enkele gasbekken. Wat was dat? wat ruischte daar zoo zonderling, zoo
lischachtig boven haar hoofd? Zij zag op: het waren palmboomen, hooge palmboomen
met hunne ronde zwarte kruinen als reuzenregenschermen in den nacht; zij keek naar
hunnen stam: ruige houtklompen langsheen toonden de sporen van ieder afgehouwen
blad aan; eene soort van haar hing aan sommige; tusschen de bladerenkruinen heen
blonken de sterren, en welk geschitter! zooals zij bij ons op de koudste, klaarste,
vriezende nachten nog niet fonkelen. De lucht was zoo mild geworden als op een
zoelen meinacht. Dat was wel de zuidernatuur, naar welke Livie tot hiertoe te vergeefs
had uitgezien... Een gevoel van heilige benauwdheid beving haar hart, iets
ontzagwekkends als hetgeen men met het vallen van den avond ondervindt, als men
in eene stille, groote hoofdkerk treedt. En zij haastte zich weg van onder de
geheimzinnig ruischende palmen, waarvan de vingerbladen zich donker naar den
hemel uitstrekten.
De zuidernatuur had zich aan haar geopenbaard...
‘Doe de blinden open en morgen zal uwe kamer met licht overgoten zijn,’ had
haar 's avonds de dame uit het hôtel gezegd, die hen aan den ingang begroet had en
die zij voor de meesteres des huizes aanzagen.
En het was waar: Livie's venster gaf in 't Zuiden en eene spiegelkast was derwijze
geplaatst, dat men van in het bed de zon zag opstaan. Het was als een groote brand
van oranje, geel en rood. Om half zeven gebeurde dat, om zeven uren was het volop
dag.
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Hare reisgezellin kwam aan hare kamer tikken: ‘Zijt gij nog niet gekleed?’ en zij
openden de glazen vensterdeur en traden op het terras van het hôtel, dat als een
overgroot balkon aan heel de lengte van het eerste verdiep paalde: beneden in de
tuinen hingen de oranjeappels aan de boomen stout te blinken, goudgeel of halfrijp,
sommige nog groen, tusschen zware massa's donkere struiken en vreemde planten.
Geen windje blies; een walm als van doornbloesem zweefde in de lucht; rozen rankten
tot omhoog in eene soort van fijne acacia met neerhangende lichtgroene bladeren de peperboom, zooals men later vernam. Links van het terras stond beneden een
palm, die zijne ronde kruin bijna zoo hoog als het hooge dak uitstrekte; rechts de
bergen in lichten wasem, met groen begroeid of naakte rotsblokken vormend; ginder
in de verte blonk zilverig de zee; de hemel was als een blauwe, gewelfde, doorzichtige
edelsteen.
‘Het is hier een aardsch paradijs!’ zeiden zij.
Dicht bij hun hôtel lag de Place des Palmiers. Zeven krachtige palmen staan er op
eene rei, met banken tusschen; het zijn dabelboomen, en de vruchten hingen er aan:
bruinrood met goudgele stengels, tot drie vier trossen aan eene kruin, trossen zoo
groot, dat elke dezer wel eenen emmer zou gevuld hebben. Tusschenin verheft een
obelisk zijn spitsen top; over een laag steenen muurken heeft men uitzicht op een
publieken hof, waar soms muziek gespeeld wordt.
Daar bloeiden en geurden in dit late jaargetijde de schoonste bloemen van den
zomer: rozen, violen, salvia's; phormiums en agaves schoten er hun lisch omhoog
en daarboven bloeide eene goudgele aloë; cactussen met groote, ronde, stekelige,
stijve bladeren, waarvan het eene op het andere
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uitschiet, droegen geelroode knollen, men weet niet of het knoppen of vruchten zijn;
mimosa's, welke men bij ons in potten in de serren kweekt, stonden hier op boomen
in gouden bloei.
Het was waarlijk als een paradijs en de groote hôtels, waar men voorbijgaat, dragen
ook zulke paradijsachtige namen: Hôtel des Hespérides, Hôtel des Iles d'Or, Hôtel
des Palmiers; indien er geene grootsprakige als Hôtel des Ambassadeurs bij waren,
zou men wanen in eene soort van Arcadië, te zijn, waar geen andere rijkdom gekend
is en geene andere schoonheid geschat wordt dan diegene der natuur.
De zee ligt op tamelijken afstand, men rijdt er naar toe in omnibus of open rijtuig
met twee sterke paarden bespannen. De weg wordt zeer hobbelig, eens dat men buiten
de stad is. Tot aan de spoorwegstatie, waar men voorbij moet, is eene breede, effen
laan met bloeiende mimosa's, palmen, eucalyptussen en peperboomen kunstmatig
beplant; aan deze laatste hangen de donkerroode vruchttrosjes als halfrijpe aalbessen
tusschen het fijne, zuiver groen. Wat verder staan rozenhagen, dik, slecht
onderhouden, onderbroken, maar zoo weelderig, zoo levenslustig in de zon, dat het
een genot om zien is: zij dragen meer bloemen dan bladeren. Door moerassige
gronden, half onder water, met biezen en riet begroeid, rijdt men door pijnbosschen
heen en stapt af aan een verlaten oord: La Plage genaamd. Daar staan een paar treurig
uitziende, opgesloten villas. Maar het landschap, wat is het schoon: de zee en de
rotsige, bewasemde eilanden in deze verspreid, zijn donkerblauw; slechts weinig
baren, de naaste spoelen op het strand met een zonderling gedruisch over de keien;
dichtbij alleen is schuim; vetplanten
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groeien op de lage rotsen; pijnboomen staan tot op den boord van het water.
‘Wat is er schooner: de blauwe hemel of de blauwe zee?’ vroegen zij elkander af,
maar wisten niet aan welke van beide den prijs toekennen.
De indruk van al die schakeeringen van blauw en groen en purper is tooverachtig,...
maar het is gelijk, onze grauwe Noordzee heeft ook hare aantrekkelijkheden met het
opkomen en het afloopen van ebbe en vloed: het is wel de eentonigheid in de
afwisseling, omdat alles zoo regelmatig gebeurt, maar het is leven, beweging. De
Middellandsche Zee rolt eeuwig - ten minste bij kalm weder - hare blauwe golven
tot op hetzelfde punt, daar krult de bare om en valt in witte paarlen neder. De
Noordzee is het beeld der woeste, onrustig zoekende, onbevredigde natuur; de
Middellandsche Zee, dat der natuur in hare bezadigde, rustige, zelfbetrouwende
schoonheid.
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Vierde kapittel.
Het schiereiland van Giens. - De pastoor van Giens. - Het
Provençaalsch. - De taalstrijd. - De Vlamingen en de Flaminganten.
Tusschen Hyères en het schiereiland van Giens, dat op eenige kilometers afstand
ligt, doet een omnibus den dagelijkschen dienst. Er was nog nauwelijks plaats voor
de drie Belgen, de omnibus zat bijna geheel vol - meest lieden uit het volk, - die
echter allen afstapten, voordat men het doel bereikte. Ontelbare vliegen daarbinnen
en de schitterende zon maakten de tamelijk lange vaart wat lastig; aan eenen
ommedraai begon de weg te klimmen naast groene pijnbosschen, rijk aan kleur en
met ronde kruinen als fluweelen kussens. Hij klom, hij klom, de weg, zoo steil, dat
de paarden hijgden en de reizigers er dan ook ter verlichting maar liever uitstegen.
Hoe hooger men kwam, hoe schooner werd het zicht op de zee, de bergen en de
boomen.
Eene holle baan met kromme bochten en met doornstruiken omzoomd, maar die
bij plaatsen aan den rand griezelige diepten liet zien, leidde naar het dorp: dit bestaat
uit eenige
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huizen; er is een nieuw kerkje, dat de bewoners aan de vrijgevigheid van den
voormaligen pastoor te danken hebben; hij heeft er ook eene school doen bouwen.
Hooger nog ligt de ruïne van een oud kasteel. Livie klauterde er alleen naar toe,
terwijl hare vrienden zijds in een olijvenbosch afdaalden, waar zij op haar wachten
zouden. Twee torens staan nog recht, alsook een vierkant, overwelfd, brokkelig
gebouw daartusschen, op zekere plaats door sporen van muurkens in gelijke vakken
verdeeld als zoovele vroegere gevangenissen. Het ware gevaarlijk hier bij duisternis
te komen, want er liggen groote neergevallen bouwbrokken en er gapen gevaarlijke
kuilen in den grond.
Maar dat leverde niet veel belang op, het was de aanblik van heel het omliggende,
die zoo overheerlijk was. Van op deze spits overheerschte men alles: aan den
gezichteinder teekende de zee, die met lichtsprankels en groene en blauwe en purperen
tinten schitterde, zich scherp op den azuren hemel af, door de nog scherpere, kantige
of golvende berglijnen van Porquerolles en zijne twee kleinere zustereilanden
onderbroken; het water schoot er in rechte of hoekige lijnen, kanalen vormend,
tusschen in; andere eilandekens - niets dan rotsblokken - aan reuzen gelijk, staken
hier en daar hoog het hoofd op, bestendig aan de voeten door de schuimende golven
bespoeld en telkens weder ontbloot; op de hellingen beduidende massas groen:
pijnwouden; grijsgroene vlekken daarnevens: olijfbosschen; donkere schaduwen
daaronder of er boven: rotsen; aan de andere zijde over het stille vierkant meer: les
Pesquiers genaamd, achter de twee smalle dijkjes, waarmede het aan den vasten
grond verbonden is, ligt het verwijderdste gedeelte van het heuvelig schiereiland met
zijne vele huisjes over de glooiingen
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midden in het geboomte gezaaid; ginder verre aan den voet zijner beschermengelen,
de bergen, die het voor den mistral behoeden, staat het stedeken Hyères, blank in
den zonneschijn en al de gevels naar het Zuiden gekeerd; en over heel het lagere
landschap ik weet niet welk een zilverig najaarsfloers, ondanks de sterk afgeteekende
hoogten en den helderblauwen hemel daarboven.
Afstijgend hoorde Livie in de diepte het blaten eener kudde: dicht bij de zee, op
de helling graasden de vaalwitte schapen; een herder stond er nevens op zijnen stok
geleund; er waren geene honden, hij alleen hield ze te zamen; de baren klotsten alom
op de afgeronde bronskleurige rotshoofden aan en spatten sprankelend naar omhoog.
Die herder en zijne kudde vormden eene kalme groep, die het vreedzame, rustige
zee- en bergzicht iets geheel eigenaardigs en landelijks toevoegde.
Onder het terugkeeren zit een jonge priester in den omnibus. Hij heeft een scherp,
bezield gelaat en een ivoorblank gebit; zijne oogen stralen vol levenslust. Monsieur
l'abbé, noemt hem de tandelooze eigenaarster van het rijtuig, die een lederen zakje
met het opgegaarde geld op de knieën liggen heeft.
Het is de pastoor van Giens; dra zijn de drie Vlamingen voor hem als bekenden.
Hij vertelt allerlei. Hij is hier sedert acht maanden, zeer ziek op de borst toegekomen.
De zeelucht heeft hem genezen.
Het rijtuig loopt nevens den boord van eenen steilen rand, men krijgt geweldige
schokken bij elken korten ommedraai:
‘Indien het omslaat, storten wij in den afgrond,’ zegt Livie, verontrust neerziende.
‘Vrees niet, de paarden zijn er aan gewend. Men gaat
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hier overigens eene schoone baan aanleggen, omdat er ginder op de hoogte eene
kolonie van klierzieke weeskinderen gesticht wordt.’
‘Is er hier veel armoede?’ vraagt madame de Poortere.
Hij lacht, terwijl hij al zijne schoone tanden ontbloot: ‘Wel neen, ze zijn hier allen
rijk: Giens telt vijf honderd inwoners en ik heb geen enkelen behoeftige. Elk bebouwt
zijn klein wijngaardveld, dat veel opbrengt; de wijn is zeer goed en dient om
Bourgogne en Bordeaux te versnijden: hij bezit veertien graden alcohol; de Bourgogne
heeft er maar negen en de Bordeaux nauwelijks zeven. Het volk is braaf en eerlijk,
de vreemden zouden vrij bij nacht of avond te Giens in de bergen of de bosschen
mogen rondwaren, hun zou geen leed geschieden. Hoe zou de mensch ook boos
kunnen wezen in het midden dezer prachtvolle natuur, waar alles zoo luide Gods
grootheid en goedheid verkondigt?’ zegt hij, een optimistischen bewijsgrond
aanvoerend, dien de werkelijkheid, elders in even schoone streken, vaak tot
beschaming heeft gebracht.
De zon gaat gelijk een vurige bol in het blauwe water onder. L'embruni, noemt
hij het op eenen toon, die dat woord als in eene liefkoozing omvat. Hij schijnt
ingenomen met zijn Provençaalsch. Het volk leert Fransch in de school, maar het
Provençaalsch heeft men op den schoot van moeder gestameld en men vergeet het
nooit. Dan vertelt hij van de Felibres en hunne schoone gedichten, van hun
hardnekkigen kamp tegen de overweldiging van het Fransch. Hij zelf doet echter
zijne sermoenen in het Fransch.
‘Het Provençaalsch is eene taal, die uitsterft,’ zegt Livie. Maar hij ziet bevreemd
en bijna verontwaardigd op:
‘Integendeel, het is eene taal die veld wint,’ antwoordt hij.
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Er waren jagers met een grooten hond binnengekomen. Hij knoopt een luid en vroolijk
gesprek met hen aan. Hoe verschillend van onze Vlaamsche geestelijken, die zich
in hunne priesterlijke waardigheid terugtrekken, die, wenkbrauwfronsend in hun
kerkboek ziende, met de lippen gebeden prevelen, en wier tegenwoordigheid alleen
in een openbaar rijtuig voldoende is om er alle monden te sluiten, alle meeningen in
bedwang te houden.
Hij heeft twee boeken in de hand: een brevier en La rage et Pasteur of zoo iets;
als het nog klaar was, las hij eenige oogenblikken in het laatste.
‘L'embruni is nacht geworden,’ zegt hem Livie, als zij te Hyères afstappen, want
het is gansch donker.
En hij antwoordt: ‘L'embruni ei torna à la niue.’ Dan wenscht hij: ‘Addio, mademo,’
aan de anderen tevens vroolijk vaarwel met de hand wuivend.
In het Zuiden, op de uiterste grens van Frankrijk, in het Noorden boven de grenzen:
het Provençaalsch en het Vlaamsch door het Fransch onderdrukt. Dezelfde strijd om
dood of leven. Livie dacht er 's avonds alleen op na. Zij had aan den pastoor vergeten
te vragen in hoever de Provençaal in 't algemeen aan zijne taal verkleefd is, en of hij
diegenen steunt, die zijne oorspronkelijkheid als volk willen beschermen; of hij het
met de Felibres eens is tegen de Fransche overmacht. En of het op bevel van hooger
hand of uit eigen beweging is, dat hij zelf in 't Fransch predikt. Zij had hem wel
gezegd, dat hare vrienden en zij Vlamingen waren, en hunne taal de Vlaamsche was,
maar niet van het Vlaamsch als taalstrijd gesproken en nu was zij er blij om.
Hadde hij haar eens gevraagd, hoe de strijd voor de rechten der moedertaal in
Vlaanderen gevoerd wordt, zij zou hem
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op dat oogenblik wellicht ondoordacht in alle oprechtheid medegedeeld hebben, dat
er in Vlaamsch België eene partij bestaat, welke men de Flaminganten noemt. Zij
zou hem gezegd hebben: ‘Deze werken met handen en tanden om hunne miskende
moedertaal in hare rechten te herstellen, om uitlandschen invloed te keer te gaan;
om de voortbrengselen der nationale letterkunde te verspreiden, altijd en overal. Zij
zien in deze een bolwerk tegen vreemde overheersching, eene waarborg tot het
behouden hunner zelfstandigheid als natie; zij willen het volk beschaven bij middel
zijner eigene taal, overtuigd als zij zijn, dat een ontwikkelde Vlaming, aan zijnen
landaard getrouw gebleven, als mensch in de samenleving eene waardiger plaats zal
bekleeden dan een kunstmatige Franschman,en dat een ras, dat zijnen oorsprong
verloochent, een apenras wordt, door den natuurlijken loop der dingen tot
verstandelijke onvruchtbaarheid, bijgevolg tot ondergang gedoemd.’
En nu in de eenzaamheid en de stilte van den nacht, overwoog Livie het nog
eenmaal: zou die mededeeling wel eene juiste weerspiegeling der werkelijkheid zijn
geweest? zou zij hiermede een beeld van de ware strijders in Vlaamsch België aan
dezen Provençaalschen enthousiast hebben opgehangen?
Om der waarheid getrouw te blijven, hadde zij hem moeten mededeelen, dat
namelijk de Flaminganten - in groot aantal ten minste - zij, die zoo luid schreeuwen
in openbare bijeenkomsten, die manifesten uitgeven en verzoekschriften naar de
Kamer en den Senaat zenden ter herstelling hunner grieven, zich zelven onbewust
metterdaad als de grootste vijanden van het Vlaamsch aanstellen, juist omdat hun
voorbeeld zoo in het oog springt; dat zij ondereen Fransch
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spreken, zoodra er een Franschman of een Franschgezinde aanwezig is; dat ze in
magazijnen en koffiehuizen en op den spoorweg, op concerten en in het theater, en
bij hunnen huurkoetsier en in tegenwoordigheid hunner dienstboden, ook hunne
moedertaal verloochenen; dat er zijn, welke Fransch spreken in den huiselijken kring,
een soort van Fransch, dat ze dan, zoowel als vele Franschgezinden, nog soms deerlijk
radbraken...
En van de tekortkomingen der anderen geraakte Livie, beschaamd tot het besef
harer eigene tekortkomingen en moest aan haar zelve bekennen, dat zij, die hare
strijdgenooten zoo streng beoordeelde, ook wel eens haar reiskaartje in het Fransch
vroeg en in de magazijnen het verlangde in het Fransch bestelde...
Ach ja, zoo erg was het geworden in haar vaderland, zoo diep was de verfransching
er in het strijdperk zelf onder de bondgenooten doorgedrongen!.. En zij zag met
schuldbewustzijn in, dat de zaak, waarvoor zij allen meenden te kampen, eene verloren
zaak was, indien hier geene spoedige, radicale hervorming plaats greep.
Hoe en op welke wijze?
Misschien door het stichten van eenen bond, waarbij alle toetredenden de zedelijke
verplichting zouden aangaan, hunne taal niet meer door tribuungeschreeuw en
dagbladgeschrijf alleen, maar in werkelijkheid door persoonlijke propaganda elk in
zijnen kring en in de maat zijner krachten voor te staan.
Het werd lastig en onaangenaam dit alles te overwegen; zij wierp die storende
gepeinzen weg, zich nogmaals verblijdend, dat de pastoor van Giens naar den toestand
in België niet had gevraagd, en hem dus de gebreken der Flaminganten
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en de hare waren verborgen gebleven en zij geene pijnlijke, vernederende
bekentenissen van dien aard had te doen gehad.
Liever dacht zij na op de bevolking van het schiereiland: een hoopje menschen
van alle andere afgezonderd, ingesloten door de bergen en de zee, begiftigd met een
hemelsch klimaat.
En zij stelde zich de rol van dien pastoor voor, die er zijne kudde liefderijk
samenhoudt als de herder zonder hond, dien zij beneden in de enge bergdiepte had
gezien. Deed ook hij dat niet aldus zonder het schrikbewind van het catholicismus?
Zij wilde het hopen. Zij kon zich dien man niet voorstellen als de geestelijke
dwingeland van het dorp, dat hij het zijne noemde. Hij moest er de vredelievende
leidsman en bemiddelaar van zijn.
En zelfs al hadde hij - op bevel van hooger hand - er het goddelijke van des priesters
oppermacht gepredikt, wat zou het veel gehinderd hebben? Zijne houding zelf was
een levend protest er tegen. Hij onderhield zich op gelijken voet met zijne
parochianen. Hij stelde zich niet boven, maar in zijne omgeving. Hij vervulde eene
heilige zending, hij volbracht getrouw zijnen plicht; maar hij was vroolijk en gezellig,
de mensch overheerschte den priester in hem, zonder dat zijne waardigheid er door
leed. Hij weet de degelijkheid zijner dorpsgenooten deels aan hunnen omgang met
eene indrukwekkende natuur: hij erkende dus een rechtstreeks verkeer tusschen den
geloovige en dezes schepper. Alles werd niet meer door bemiddeling van den pastoor
- dien makelaar in heiligheid - tusschen de aarde en den hemel verhandeld.
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Vijfde kapittel.
In het hôtel. - Miss Nodds en miss Friar. - Een tuil arbousierbloemen.
- Vreemdelingen en bewoners van Hyères. - De Acclimatatietuin. De gazelletjes en de menschen. - Uitbuiting. - Marie Michel. - De
kassierster. - Het afscheid.
In het hôtel is nog niet veel volk: de lange tafel blijft grootendeels ledig, of is maar
toevallig wel bezet, als er eene bende touristen uit Toulon of elders den dag in Hyères
komen doorbrengen. Nevens Livie zit een zeer beschaafde, bejaarde, stille
Engelschman, een kapitein: mister Hatton; aan dezes andere zijde, den hoek der tafel
om, aan den smallen kant, eene Engelsche miss; zij draagt een zonderling wit mutsje
op het hoofd, wat eerst doet vermoeden, dat zij weduwe is. Ronde, roode, rosbewolde
wangen, roode hals, roode handen, rosse wenkbrauwen, rosse pinkers, rosse haren:
alles ros en rood aan haar. Rechtover zit eene oude, lange dame, ook eene Engelsche,
maar die buitengewoon goed Fransch spreekt; de kanten en de linten hangen om haar
hoofd en hare
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schouders, gelijk de verslenste bladeren rond eenen koolstok: zoo mager is zij. De
jongere heet miss Nodds, de andere miss Friar. Miss Friar, heeft veel gereisd en een
groot album mede met allerlei merkwaardigheden; dat ligt ter inzage der vreemden
op de tafel der leeskamer. Livie vindt er in: eene photographie van de Graslei te Gent
en het huisvan den kunstschilder Willem Geets te Mechelen. De eerste herinnert haar
aan de stad, die ze liefheeft en bewoont, de andere aan een gastvrij dak, waaronder
zij gezellige, gelukkige dagen heeft doorgebracht.
Miss Friar is schilderes, pianiste en schrijfster. Zij heeft eene schets van de
overstroomingen, die onlangs Avignon geteisterd hebben, naar The Graphic gezonden
en deze komt er in houtsnee in voor; het nummer ligt ook op de tafel. De teekening
is vrij goed, jammer dat de oude juffrouw minder behendig schijnt in het plakken
van photographiëen: de hare kleven scheef en zonder eenige orde, erbarmelijk met
bobbels aan het dikke papier.
Eens ontbrak miss Nodds aan tafel. ‘Zij is met hare kamenier de bergen in voor
heel den dag,’ vertelde mister Hatton; ‘ik heb ze ontmoet, zij hadden elk een dikken
alpenstok, de meid droeg eenen proviandekorf.’
Dit had nu niets verwonderlijks; maar 's anderdaags aan het tweede déjeuner was
miss Friar afwezig, en hij berichtte:
‘Zij is op eenen ezel naar Les Oiseaux - een berg - gereden.’
Op hare jaren - wel tachtig - en met zulk eenen persoon op eenen ezel de rotsen
oprijden! het kwam Livie zoo kluchtig voor, dat ze zich niet kon houden van lachen.
Mister Hatton en miss Nodds bleven ernstig: ‘De
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Engelsche dames zijn onversaagd,’ zei hij, Livie bevreemd aanziende.
Miss Friar heeft zich heerlijk vermaakt op haren wandelrit, vertelt zij aan het diner.
Zij doet er wekelijks twee of driemaal zulke naar den Coulon, of Les Maurettes of
andere bergen. Zij heeft eenen tuil van arbousiers mede: er staan witte bloementrosjes,
onrijpe en rijpe vruchten op: deze laatste gelijken aan aardbeziën, maar zij zijn harder
en hunne kleur is wat oranjeachtig rood. Mevrouw de Poortere bewondert ze. Miss
Friar biedt haar den tuil aan. Weigeren ware onvriendelijk en met dank wordt hij
aanvaard. Om het meest spreekt elk aan tafel zijne verbazing uit over een klimaat,
dat knoppen, bloemen en vruchten op éénen tak vereenigt; en niemand bedenkt op
het oogenblik, dat in de noordelijke gewesten braamranken vol beziën groeien,
waarvan de eene zwart, de andere bruinrood of groen zijn, terwijl de blanke bloem,
aan eene kleine, wilde witte roos gelijk, hare vijf bladen in de zon openspreidt. Zoo
waar is het, dat wij vaak elders in begeestering ontsteken voor hetgeen ons te huis
volkomen onverschillig laat.
Het bestendig uitrijden of uitgaan, in dat schoone weder met een onbewolkten hemel,
was wel genoeglijk; er zijn ook zulke lieve wandelingen de rots op of de dalen in.
Het oog rust met welgevallen op de vreemde boom- en plantensoorten: er zijn plaatsen
langs de hellingen der heuvels, gansch begroeid met aloë's, groot van struik, dik
gebladerd, blauwgroen van kleur of met gele strepen aan de randen van den puntigen
bladerendolk. Is het de natuur of de mensch, die ze daar zoo kunstmatig heeft
geschikt? In de zon is het zeer warm, men zou het zonder parasol moeielijk uithouden;
zoo-
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dra men in de schaduw komt, gevoelt men een nog al groot verschil van
luchtsgesteldheid, daarom hoeft men tevens een warm overkleed aan te hebben.
Vóór zonsondergang moeten de borstlijders binnen zijn, want er komt een oogenblik
van den avond, waarop het echt koud is; dat duurt een paar uren, dan wordt de lucht
weder mild. ‘Cocher, le soleil!’ waarschuwen degenen, die op hunne gezondheid
letten, terwijl de omnibus van La Plage of elders soms met vertraging terugrijdt en
de zon aan de kim staat. ‘Cocher, plus rite!’ hoort men op eenen toon van onrust,
als de westerhemel gloeit en de schemering begint te vallen. De bijzondere rijtuigen
zijn altijd open en met twee paarden bespannen. Met valavond zijn er schier geene
meer te zien.
Zeer pleizierig als stad kan men Hyères niet noemen. Bij dage wandelt hier en
daar een zieke, jonge vreemdeling met tragen stap en opgestoken schouders, of rust,
bleek en moedeloos, in de zon op eene bank tusschen de dadelpalmen, want het is
hem wel aanbevolen nooit in de schaduw neer te zitten. Er komt langzaam, aan den
arm eener oudere dame, een jeugdig juffertje, dat van onder den grooten vooi van
haren strochoed, met den eigenaardigen blik der teringlijders, de voorbijgangers
onverschillig aanziet. Eene bejaarde kranke wordt in een wagentje onder de
peperboomen en mimosa's voortgestoken. Een lijvig, oud heer met blauwe brilglazen
laat zich in open gespan rondvoeren. Een magere, rechte Engelschman in grijs
kostuum, met den steunstok in de hand, klautert alleen den bergwegel op. Twee, drie
andere dames, gezond en wel te pas, gaan pratend voorbij. Men luistert: het zijn
Engelschen, bij enkele uitzonderingen na.
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De vrouwen van Hyères hebben, nog jong, schier geene tanden meer. Is het de
zeelucht, die dat uitwerksel heeft? te Oostende en te Nieuwport schijnt het ook aldus
gesteld te zijn.
Het volk spreekt onder elkander een onverstaanbaar dialect: Provençaalsch, zegt
men, maar allen kennen Fransch.
In den Acclimatatietuin, op eenigen afstand van het stedeken, groeit het suikerriet
als ornementplant; prachtige araucaria's pronken er in hun donzig, altijd blijvend
groen; de eucalyptus is groot als onze populieren, zijne gladde, neerhangende bladeren
hebben den vorm eener zeis; in plaats van deze werpt hij des winters zijne schors af,
en zij ligt in flardenhoopen op zijne naakte takken, als deerlijk gescheurde
kleedingstukken, die men op den arm dragen zou. In dien tuin komen gazelletjes en
vreemdsoortige geitjes achter eene omheining naar de bezoekers toe: zij steken hun
kopje tusschen de houten stokken, zij zijn gewend iets te krijgen. ‘Arme diertjes, wij
hebben niets voor u mede!’ maar zij laten zich niet ontmoedigen en volgen de
menschen, zacht en stil, op heel de lengte van hun afgesloten beluik.
Dezelfde zachtmoedigheid is een karaktertrek der bevolking aan heel de zeekust;
in haar ligt tevens dezelfde neiging tot uitbuiterij: van zoodra men eenen vreemdeling
ziet, heeft men eene prooi vast, die men op alle wijzen tracht te plunderen. De hôtelier
zegt u heel ernstig, dat ter plaats, waar gij u bevindt, het leven veel duurder is dan
overal elders. De pakjesdrager, die u naar den omnibus vergezelt, eischt om dezelfde
reden hooger loon. De koetsier vraagt overdreven prijzen.
Hebt gij de onvoorzichtigheid op te zien naar een huis, waar kamers te huren zijn,
zoo komt dadelijk iemand op den
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drempel, die u binnen vraagt en aanboden doet, en aldus is het in alles. Een enkel
voorbeeld:
Livie was eens naar het voormalig kerkhof gegaan en door de oude stad
teruggekeerd. De huizen, bijna zonder vensters, gelijken er aan holen; de straten zijn
benauwend eng en de grond is niets dan de ruige rotssteen zelf; eene greppel loopt
in 't midden; het is er zoo steil, dat men wel eene leuning zou behoeven om niet naar
omlaag te tuimelen. Het was dus niet het aristocratisch gedeelte van het stedeken,
waar de vreemdelingen zich aan de hebzucht onder alle gedaanten verwachten, waar
zij weten, dat zij het natuurlijk aas van hôtel- en pensionhouders uitmaken.
Eene jonge vrouw, armoedig gekleed, met een lief, braaf gelaat, die een dubbel
laddertje op den schouder torst, richt het woord tot Livie en vraagt, of zij geene
dienstbode noodig heeft.
Livie laat haar uitspreken.
Zij is keukenmeid en kan ook het ambt van kamenier bekleeden. Zij is drie jaar
getrouwd en heeft geene kinderen; als zij des winters van huis is, bereidt hare moeder
het eten voor haren man. Zij beweert verleden jaar bij Spaansche dames gediend te
hebben.
‘En hoeveel wont gij daar?’
‘Zestig franken in de maand.’
‘O dat is veel te veel.’
‘Ik zou er wel tien afdoen.’
‘Maar dat is niet de gewone huur eener meid.’
‘Voor dertig,’ stelt zij voor, Livie zoet aanziende.
‘Wij blijven hier niet, wij gaan naar Nice.’
‘Wel, neemt mij mede, voor vijf en twintig... of twintig.’
Zij kwam altijd achter, Livie kon haar niet los worden.
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Zij gaf haar adres en zei haren naam: rue Massillon 22, Marie Michel.
‘Indien ik u noodig heb, zal ik het u laten weten,’ en Livie stapt sneller door om
Marie te ontwijken, die met haar dubbel laddertje op den schouder, treurig omziende,
een zijsteegje inslaat.
Wat moet er meer verrassen, het naieve van zulk een aanbod of een dergelijke
prijsafslag?
Bij het uitgaan, bij het terugkeeren van de wandeling, altijd, zit de jonge dame, die
hen verwelkomd heeft, op dezelfde plaats in het kabinet nevens den ingang, achter
haren lessenaar. Zij schrijft of blikt, met de ellebogen op het hout gesteund en de kin
op de vuisten, strak voor zich. Zoodra ze de gasten ontwaart, groet zij met minzamen
glimlach, uit hare mijmering opschietend. Zij draagt een zwart zijden kleed,
schitterend met git versierd; maar dat is het niet, wat haar iets voornaams bijzet, het
is iets anders, dat in de houding, de gebaren, de stem, in heel haar wezen ligt en van
hooge opvoeding getuigt. Zij kan nauw over de dertig zijn; haar aangezicht bloost;
er straalt iets hartstochtelijks en tevens sombers uit haar donker oog: daar moeten
over dat hoofdje reeds wreede stormen hebben gewoed...
Zij heeft aan de gasten een blaadje gegeven, waarop aan de eene zijde het hôtel d'
Europe staat afgebeeld, met een nog veel hoogeren gevel en een nog veel fraaieren
tuin daarnevens, dan het in de werkelijkheid is; aan den anderen kant is eene lijst
van de merkwaardigheden in en rond Hyères; maar als men haar nader bescheid
vraagt, bekent zij niets te weten:
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‘Ik ben hier vreemd,’ zegt ze; en eens: ‘Ik ben hier maar kassierster.’
Over Nice kan ze inlichtingen geven, daar ging zij eertijds alle winters, maar zal
er nooit - nooit meer wederkeeren, en haar oog fonkelt.
Miss Nodds zit 's morgens te ontbijten met den rug naar de binnenkomenden en de
buitendeur wijd open. Zij draagt een blauwen morgenrok en heeft altijd haar plat wit
mutsje op; dan groet zij licht, wie in de kamer is, en gaat in de zon op het terras,
altijd heen en weder.
Aan het diner heeft ze toilet gedaan. Zij draagt dan eene kanten muts, een, op de
borst met eene speld toegestoken, witten kanten sjaal en eene bloem. 's Avonds komt
zij in het salon recht en stijf en zet zich in den versten hoek een boek te lezen. Hoe
zij tot daar de letters onderscheiden kan, is onbegrijpelijk. Miss Friar is ook opgekleed
aan het maal. Zij eet geen dessert, maar neemt een paar beschuitjes mede, die zij in
de leeskamer bij hare thee gebruikt. Deze wordt haar om half negen gebracht. Dan
speelt zij alleen met de kaarten - een zonderling spel! - met zes blinden. Een enkele
schijnt ons reeds zoo vermoeiend. Mister Hatton is des avonds uit.
Terwijl hare reisgezellen lezen of reeds te bed zijn, gaat Livie vaak onder het eene
of andere voorwendsel bij de kassierster en blijft er praten. Zij vraagt haar niets over
haar zelve; maar na eenigen tijd is het vertrouwen gekomen, brokswijze en met
inspanning, want de kassierster is niet mededeelzaam van aard. Haar man heeft
slechte beursspeculaties gedaan en zijne familie geruïneerd; zij zijn van elkaar
gescheiden; hij is te Lyon en vervult er een klein
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ambt. De kinderen wonen bij verwanten... en als zij van hare kinderen sprak, vatte
zij de hand van Livie en drukte ze op hare oogen, en Livie voelde er heete tranen op.
Zij had achting voor die vrouw, welke, uit een hoogeren stand, in eene
ondergeschikte bediening zoo moedig voor haar bestaan worstelde.
Jeugd en gezondheid hebben uiterlijk over haar wee gezegepraald, maar in het
harte ligt nog de rouw... en wie weet, welk eene andere wereld van lijden zij verbergt
en verzwijgt!..
Te Hyères zijn er hovenierstuinen, waar rozenbedden, groot als velden, staan. Men
verzendt er vele rozen. Zij worden afgesneden, voordat zij open zijn en komen
bloeiend aan het oord hunner bestemming toe. Soms daalt de thermometer 's nachts
tot zeven graden onder vriespunt. Dit duurt maar eenige uren, en, daar de lucht niet
vochtig is, hindert dat de planten minder dan een of twee graden elders. In zulk geval
echter zijn de jonge scheuten verbrand, en de rozeknoppen, wat de bloemkweekers
étourdis noemen: zij laten het hoofdje zinken. De dadelboom draagt vruchten, die,
hoe prachtig zij ook ontwikkeld in groote trossen aan hunne goudgele stengels hangen,
niet eetbaar zijn; maar de pit kan gezaaid worden; de peperboom brengt beziën voort,
welke een sterken smaak hebben, doch niet in den handel komen. Het winteronkruid
is als in Vlaanderen: sinsoen, maluwstruikjes, de weegbree. Viooltjes worden er in
overvloed gekweekt. Men brandt olijvenhout des avonds in de schouw van het salon
en ontsteekt het vuur met pijnappels in plaats van schavelingen. Men krijgt geene
oranjes aan tafel, hoe glimmend geel ook, zijn ze nog niet
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zoet genoeg en er worden zeker geene uitlandsche ingevoerd. Te Marseille waren
ze zonder veel suiker niet eetbaar.
Livie ging soms alleen uit: eens naar het nieuw kerkhof, door olijvenbosschen, het
dal in, een eenzame, tamelijk verre weg. Het veld der rust sluit met een ijzeren hek
en is ringsom met eucalyptussen beplant; het ligt als weggedoken: men zou zeggen,
dat de bewoners van Hyères het zicht van dood en graf aan de vreemden willen
sparen.
Nog dienzelfden namiddag vertrokken zij. De paarden staan aangespannen en
stampen voor de poort. De koffers zijn op den wagen geladen. Heel het personeel
doet uitgeleide: de garçons, de keldermeester, de kamermeid. Mijnheer de Poortere
deelt zijne fooien uit, en allen buigen en groeten om het diepst.
Nu komt de kassierster uit hare loge. Zij heeft de vertrekkenden eene verrassing
bereid: voor elk een tuiltje viooltjes, frisch geplukt, gekocht.
Het is als glom er een traan in haar oog. ‘Dank, dank!’ herhaalt men tot haar, en
bewogen worden handen gedrukt en afscheidsgroeten gewisseld.
‘De geur der bloemetjes zal op reis aan u nog doen denken!’
‘Zult gij hier wederkeeren?’
‘Misschien, wij hopen het!’ en weg is het rijtuig.
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Zesde kapittel.
Nizza.
Aankomst. - Op zoek naar een verblijf. - Pension Cosmopolite. - Het
Muggejuffertje. - Pension Grimaldi. - Mijnheer Joliet. - Men neemt
een besluit.
De man, die de vreemdelingen opgaart voor het Hôtel d'Europe, reisde wel weder
met de drie Vlamingen tot aan La Pauline, maar zag naar hen of hun gepak niet meer
om. Hij had ook wat anders te doen dan de heengaanden beleefdheden te bewijzen:
hij moest jacht maken op nieuw, aankomend wild.
De streek is schilderachtig: nu en dan de zee; bergen en rotsen, die tusschen het
groen hun roodbruinen steengrond uitsteken, welke als goud in de zon schittert;
Fréjus, waar men van uit den trein de zeer brokkelige overblijfselen van de arena
ziet; St. Raphaël, eene lieflijke badplaats; Cannes in halfrond gebouwd aan de schoone
golf van Napoule met de Lérins-eilanden daarover heen; en Cagnes op zijnen heuvel,
waarvan al de witte huisjes langs de helling aan eenen frisschen seringetros gelijken,
die met den stompen stengel
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omhoog - het torentje - van eene omgekeerde vaas neerhangt.
Dan rijdt men over de groote bogenbrug, die aan de oude grenzen van Frankrijk
en Sardinië de Var overspant, een breeden bergstroom met zijn grond van keien,
schier altijd meer dan half droog, die zich eene rechte klove door de naburige rotsen
heeft gebaand, zeker om aan de voorbijstoomende reizigers met fierheid zijne
bakermat: de verre, hoekige, glimmende sneeuwbergen te laten bewonderen.
In onze platte streken zijn de torens hoog en somtijds scherp. Het zijn als zoovele
vingers, die naar den hemel wijzen. Hier worden ze, naarmate de weg vordert,
betrekkelijk laag, rond en vierkant en gaan gelijk op, meest van boven plat of met
een tweeden koepel. Waarom ook anders in 't midden der bergen, waar de verhevenste
nog laag zouden schijnen, en waar de geest geen monument van menschenhand
behoeft om naar omhoog te stijgen!
Het was avond, als zij te Nizza aankwamen.
Vóór het stationsgebouw wachten in twee hagen de portiers als afgevaardigden
der hôtels, met de namen van deze in gouden letters op het galon hunner muts
geborduurd, nevens de omnibussen, die als zoovele muizenvallen voorde
vreemdelingen openstaan. Zij schieten begeerig toe en elk roept om het luidst den
naam van zijn hôtel, de neergelaten treden aanduidend: ‘Hôtel des Anglais! Hôtel
Westminster! Hôtel de la Grande Bretagne! Hôtel Cosmopolitain, Hôtel de l'Elysée!...’
men heeft moeite om er door te geraken.
Rechtover den uitgang der statie bemerkt men een hoogen, langen gevel, waarop
de benedenvensters zich hel verlicht
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afteekenen met Terminus Hôtel en Terminus Café, in de prachtige gordijnen geweven;
hier en daar den pluimigen tuil van eenen palmstruik in het duister; wat verder eene
rei bebladerde, groote boomen; bij dage ziet men, dat het eucalyptussen zijn; men
telt er twintig.
Nizza maakt - bijzonderlijk 's avonds - gansch den indruk eener groote stad: de
Avenue de la Gare is breed, lang, met huizen van zes verdiepen en op heel de lengte
met platanen beplant. In 't donker schijnen zij ook nog groen; als het klaar is, zijn ze
geel en bruin, en de bladeren dwarrelen er uit; overal schoone, groote winkels, vele
van bloemen en geconfijtte vruchten; helle verlichting; geratel van trams en rijtuigen;
dicht bij de Place Masséna overdekte gangen met opene colonnades, waar het
wandelende volk elkaar letterlijk verdringt en de koffiehuizen vol zitten.
Zij waren voorloopig in het Hôtel des Négociants, dicht bij het station afgestapt,
maar van plan eene villa te huren. Zij gingen dus des anderdaags al vroeg op zoek:
Villa of Villas à louer; Petit appartement à louer. Dit petit schijnt eene
aantrekkelijkheid voor de huurders te zijn, het staat als lokaas op vele plakbrieven;
Chambres meublées overal; het zal dus niet moeielijk om vinden wezen. Heele straten
zijn nog in aanbouw, groote hôtels worden opgericht, wie zal ze komen bewonen in
eene stad, waar reeds zooveel ledig staat?
De eerste villa, die zij binnengingen, lag vlak in de zon, midden in een schoonen
tuin met palmen en peperboomen, en goudgele oranjeappels, over het ijzeren hek
hangend. Wat moeten de straatjongens hier braaf zijn: bij ons zouden zij er geenen
dag in veiligheid wezen! Eene vreemdsoortige clematite rankt aan het sierlijk afdakje
boven den ingang,
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die met trappen op is; er bloeien rozen en er staat eene donkere lischplant in het
grasplein, die fier haar weelderigen blanken bloementros omhoogsteekt. Vandaar uit
heeft men bovendien een heerlijk zicht tusschen huizen en hoven op de niet al te
verre zee. Juist geschikt voor hen, meenden zij. Als zij binnengaan, komt er eene
familie uit, zeker huurders - mededingers: een heer, twee dames, een drietal kinderen;
zij spreken eene gansch onbekende taal.
De villa wordt des zomers bewoond door twee juffrouwen, wier eigendom zij is.
Deze leiden de Vlamingen binnen. Zij hebben uitgekrabt haar, en den onkost niet
gedaan hare ontbrekende tanden door nieuwe te laten vervangen. Kaal gekleed, klein
van gestalte, zeer mager, levendig van beweging, zeer beleefd.
Het inwendige der woning beantwoordt volkomen aan het uiterlijke: keuken, terras,
salon, badkamer, alles blinkt van netheid; het huisraad is eenvoudig, maar goed
gekozen; hetzelfde schitterend, gebloemd tapijt belegt overal de vloeren der kamers;
in alle vensters schijnt de zon, het moet daar een feestelijk leven zijn.
‘Juist naar wensch voor ons. Hoeveel?’
‘Vier duizend en vijf honderd franken, voor heel het seizoen.’
Die cijfers vielen als koud water op het enthusiasme.
Begint daaraan af te bieden!
‘Zij werden nooit voor minder verhuurd.’
Terwijl de bezoekers zeggen, dat zij zich bedenken zullen, - iets wat zij volstrekt
niet van plan zijn te doen - komt de heer, de mededinger, dien zij bij hun ingaan
hebben zien vertrekken, snel terug, en verzoekt om een woord met de dames alleen
te spreken. Er gaat eene met hem in het
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salon en komt bijna oogenblikkelijk, met den glans der overwinning op het gelaat,
weder bij: ‘Verhuurd! de inktpot, eene pen om te onderteekenen,’ zegt ze in gelukkige
overijling aan hare zuster, en loopt met de voorwerpen heen.
Elders gezocht; maar andere villas bevallen min en de prijzen zijn naar
evenredigheid niet minder hoog. Dan komen de appartementen aan de beurt: twee
duizend, twee duizend vijfhonderd; dat is ook te veel voor eenige kamers.
‘Kan men bij de maand niet huren?’
‘O neen, voor heel het seizoen, - zes maanden - dan moogt ge blijven, zoolang ge
wilt, tot in Mei.’
‘Laat ons eens uit nieuwsgierigheid in een petit appartement gaan.’
Dat was beneden: een zeer klein salonnetje, een slaapkamertje, een keukentje met
een comfoorstoofje, waar slechts één pot kon opstaan, en une chambre noire, dat is:
een hokje, waar geen enkele lichtstraal in valt, nog eene verslechting van de andere
plaatsen, die veel te laag achter eenen muur stonden, opdat ooit de zon er in schijnen
kon.
‘Vijf honderd franks.’
De bezoekers groeten en gaan heen.
Eene laatste poging: Bel appartement en plein midi. Zij gaan boven: de witte
marmeren trap is nog al breed, het gebouw luchtig. Het is op het eerste verdiep. Aan
eene deur geklopt. Een slordig, oud vrouwtje doet open.
Schilderijen en prenten versieren de muren; wat hun aan kunstwaarde ontbreekt,
wordt vergoed door de groote hoeveelheid. Alles hangt vol: het is als eene
tentoonstelling van zoogenoemde croûtes. Stoelen, canapé en vloertapijt zijn rood
geweest, maar deerlijk bleekros verschoten op de meest aan de lucht blootgestelde
plaatsen. Dat vrouwtje
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bewoont het appartement; zij heeft reeds voor haar noenmaal gezorgd: in de keuken
ligt een groote ajuin en eene opgekrulde, gerookte tong. Zij biedt aan om voor de
huurders het eten te bereiden: onnoodig eene meid te zoeken; zij is bestand om alles
te doen; het water laat iets te wenschen, dat zal ze filtreeren en zij toont eene groene
steenen kan met een gebroken deksel, waarin zij elders het drinkwater voor de tafel
zal halen. Maar alsof zij voelde, dat de toekomstige bewoners niet gansch over de
reinheid zijn gerustgesteld, of hebben zij misschien onbescheiden naar heur rokje
geblikt? ‘Ik zal mij proper kleeden,’ belooft ze, ‘als ik u dien.’
Twaalfhonderd franken voor het appartement en vijftig in de maand voor haar als
keukenmeid.
Twee andere appartementen bevielen tamelijk; het eene nemen, ware daarenboven
eene weldaad geweest: het behoorde aan de weduwe van eenen dokter, - zij droeg
nog rouwkleederen - die verscheidene kleine kinderen had. Zij smeekte bijna, dat
men op den door haar gestelden prijs afdingen zou, zij wilde alles toegeven, wat
mogelijk was. Zij moest volstrekt verhuren. Zij was in nood, al bezat zij een schoon
huisraad. Heel den dag was zij uit: zij was nu kassierster in een hôtel, - en hoe ongelijk
ook van opzicht en manieren, herinnerde zij Livie meewarig aan de kassierster van
Hyères.
‘De zon schijnt hier bijna gansch den dag,’ verzekerde zij. Dat bijna was gewaagd:
het was nog geen middag en de gevel lag reeds in de schaduw. De ingang van het
huis, kwam in eene nog al schoone straat, maar hare kamers waren op den achterkant
en hadden uitzicht op verwaarloosde hovetjes en arme huisjes, waar flardenlinnen
op eenen stok
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uit de vensters stak en op koorden over de gevels ging. Had de eigenares het vermocht,
zij zou achter hare smalle gestalte dat ellendig gezicht verborgen hebben, en toen zij
bespeurde, dat de gasten naar de deur toe wilden, bad zij hen herhaaldelijk om toch
terug te keeren.
‘Wellicht,’ zeiden zij, den moed niet hebbend haar de laatste hoop te ontnemen.
‘Wanneer?’ vroeg zij, die reddingsplank vastgrijpend. ‘Zegt mij om wat uur, ik
zal verlof vragen en hier zijn.’
Het was met een benepen hart, dat zij de trap afdaalden, waar zooveel ellende
onder een schijnbaren welstand verborgen lag.
Het ander appartement, dat eenige aarzeling deed ontstaan, was luchtig en groot,
met zekere pracht gestoffeerd; het behoorde aan eene zeer hooggekleurde,
glimlachende, nog jonge Duitsche, kloek en dik, die eene zeer zachte stem en zachte
bewegingen had. Zij was ziekendienster in de groote huizen: ‘Je ne suis pas
méchante,’ zei ze, ‘ge zult met mij geene moeielijkneden hebben voor het huisraad
of de mogelijke schadeloosstelling.’ Want er wordt eene schadeloosstelling bepaald
aan den eigenaar, als er een sterfgeval plaats heeft, en er is eene heele lijst opgemaakt
van al de voorwerpen, die zich in het appartement bevinden, en de vreemden worden,
bij het vertrekken, deerlijk door de verhuurders gestroopt voor elke scheur of schram
of aangebrachte vlek.
En hoe wantrouwend een zelftoegezwaaide lof ook gewoonlijk aanhoord wordt,
kon hij hier niets anders dan vertrouwen inboezemen: indien zulk eene vrouw
boosaardig moest wezen, wie zou er dan braaf zijn op de wereld?
Maar de kamers waren te hoog gelegen: op de vierde verdieping, vijf en zeventig
trappen!....

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

54
Waarom niet liever in eene pension gegaan? Baedeker opengeslagen: Pension
Cosmopolite, met een sterretje aangeduid, in het midden der stad. Met het plan was
het niet moeielijk om vinden. Het was in eene stille straat, een geelachtig gebouw
met twee verdiepen, vele vensters met grijze blinden, balkons overal. Er was een
ijzeren hek en een tuin voor het huis, geheel groen, vol vreemde plantgewassen; een
rond grasplein in het midden en een breede cirkelvormige kiezelweg daarnevens ten
behoeve der rijtuigen.
Een jong juffertje, - het dochtertje der eigenaarster - nauw de kinderjaren ontgroeid,
ontving de zoekenden. Zij had fijne, al te scherpe trekken; een levendig oog en blond,
kunstmatig gekroesd haar op het voorhoofd; blauwroode handjes, als iemand, die
veel aan de kou blootgesteld is, en eene grijze, dichte wollen pelerine op hare schrale
schoudertjes; zij was slank, licht en mager als eene mug.
Zij toonde den éénen vleugel van het huis, heel gelijk aan den anderen, zeide zij:
eene gang, eene draaitrap met een rood tapijt belegd, naar boven leidend; den fumoir
met eene piano à queue, eene witverlakte kachel, eene sofa en rieten stoelen; de
eetzaal met twee marmeren schoorsteenen, talrijke vensters op eenen binnenkoer
uitzicht gevend en eene lange tafel, wit gedekt, waar minstens vijftig menschen
konden aanzitten; het salon was bijna even groot, prachtig gestoffeerd: gouden
hangpapier, gouden laken op zetels en sofa's; gordijnen van satijn, warm en rood, en
een vloertapijt van dezelfde al te schitterende bloedkleur, zoo mollig, dat de voet er
in schoot; alles fonkelnieuw sedert de opening van het seizoen.
Deze plaats had vensterdeuren in het Oosten en het Zuiden op een terras boven
den tuin uitkomend.
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Terwijl zij aldaar met het juffertje spreken, treedt een jonge blonde man, kloek
gebouwd, groot als een toren met een witten, wolligen hond binnen en zoekt in de
dagbladen, die op de tafel liggen: een bewoner van de pension, - volgens Livie moet
het een Zweed zijn.
Daarna toonde zij een kamertje, waar de dames van het huis - madame Vincent
en hare twee dochters - het geld ontvingen en de aldaar verblijvenden te woord
stonden. De slaapkamers waren niet groot, op het tweede verdiep, tamelijk hoog,
met een vloertapijt, een ijzeren bed met vier opgaande staven, waaraan zonder plooien
eene witte tullen gordijn hing; van boven was het bed ook met tulle overspannen:
een moustiquaire, ten einde de slapers voor de beten der muggen te behoeden. Bij
dage was de gordijn in 't midden met eene bruinroode kwispelkoord opgetrokken; 's
nacht liet men ze neder. Eene kleerkast, een paar stoelen, een buffet met laden, eene
waschtafel, een kleine witte marmeren schoorsteen met benoodigheden om houtvuur
te maken; eene fluweelen rustbank en hagelblanke gordijnen aan het venster: dit was
de stoffeering dezer kamers. Zij geleken alle op elkander en overal lag hetzelfde blij
gebloemd tapijt. De gebruiken van het huis waren deze: men kon ontbijten - koffie,
thee of chocolade naar believen - hetzij op de slaapkamer, hetzij beneden in de eetzaal;
om twaalf uren het lunch, tweede déjeuner; 's avonds te zes uren het diner. Pension
daags: negen franken, wijn inbegrepen, voor de kamers, die in 't Noorden lagen; tien
voor degene in het Zuiden: de zon wordt duur betaald in al de badplaatsen aan de
Middellandsche Zee.
De tuin voor het huis was verlokkend schoon, met zijn grooten eucalyptus, zijne
weelderige peperboomen en
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het gloeiend ooft der oranjes in het harde groen. Ja, het was er mooi, luchtig, ruim
en rein. Het beviel hun daar van binnen zoowel als van buiten en zij traden alle drie
een weinig ter zijde, van het juffertje weg, om elkaar een paar woorden van
goedkeuring toe te fluisteren, toen het oog van mevrouw de Poortere op de
venstergroote letters Pension Cosmopolite viel, die boven de goot uitstaken. Pension
Cosmopolite?... wat beduidde dat? en zij vroeg aan het mugachtig meisje, hoeveel
en welke vreemden er waren:
‘O van alle nationaliteiten: Engelschen, Australiërs, Amerikanen, Oostenrijkers,
Pruisen, een Zweed, een Deen;’ en men verwachtte nog eene Italiaansche dame en
eene Russische familie.
Livie was verlekkerd op het gemeenschappelijk verkeer met al deze verschillende
bewoners van den aardbodem, maar juist dat schrikte hare vrienden af:
‘Zijn er geene Belgen, geene Franschen?’
‘Neen,’ luidde het antwoord.
‘Ik heb eenen tegenzin in de Engelsche natie,’ zeiden zij alle bei.
‘Niets dan onverstaanbare talen hooren! vreemde gezichten zien!’
Livie wilde haren wensch niet opdringen. Men ging heen: ‘Misschien komen wij
terug,’ werd beloofd.
‘Ik hoop het wel,’ en daarmede nam het Mugje aan het voorhek een minzaam
afscheid van de gasten.
Inderdaad, men kon evengoed eens elders zoeken en het werd gedaan:
De Pension Grimaldi zag er uitwendig nog al aantrekkelijk uit, maar inwendig
was men nog aan het inrichten bezig; met eenige dagen zou alles gereed zijn. Eene
preutsche dame
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stelt hare voorwaarden: tien franken daags zonder den wijn. Het is er veel min schoon
dan bij madame Vincent.
In de nabijheid was nog eene kans te wagen: Pension Joliet, groot, hoog, met den
gevel schuins naar de straat, de voorzijde in de zon, een tuin met wuivende palmen
daarvoor.
De portier in livrei gaat den eigenaar verwittigen. Sieraadplanten en witte marmeren
beelden staan in de vestibule; twee Engelsche dames, blootshoofds, met een wollen
sjaal over de schouders, leelijk als monsters, stijgen in den ascenseur naar boven.
Mijnheer Joliet komt bij: zijn Fransch duidt eenen Duitscher aan. Hij is gitzwart
van haar, zeer rood, met toegeknepen lippen. Het kostgeld is veertien franken daags,
‘dat zijn mijne prijzen, mijnheer,’ zegt hij, als uitdagend op eene opmerking des
bezoekers, ‘en wie ze niet betalen wil, moet het maar weten, ik heb eene schoone
cliënteele.’
‘Die gij niet zeker zijt van te behouden,’ antwoordt mijnheer de Poortere geraakt,
‘indien gij ze met niet meer beleefdheidsvormen aanspreekt.’ En men vertrekt.
Vervolgens gaat men nog binnen in een bijzonder huis bij een dametje, dat ook
eene pension houdt: er zijn Engelsche ladies. De kamers zijn op de derde verdieping.
Livie, wrevelig, wil ze niet mede gaan zien en wacht in het salon, dat als een ijskelder
is. Hare reisgezellen, benedenkomend, aarzelen; zij raadt het af in het Vlaamsch.
Livie heeft zich eene vijandin gemaakt: het dametje werpt haar een boozen oogslag
toe, als zij de woon verlaten.
In de Pension Anglaise, waar zij ook geweest waren, zat het insgelijks vol
Engelschen. Dat zoeken verveelt nog meer dan het vermoeit. Het huis, de tuin en
heel de inrichting bij madame Vincent verkrijgen door de vergelijking eene onweer-
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staanbare aantrekkingskracht, en elk der drie bekent aan de anderen, dat hij, ware
hij alleen geweest, van in den beginne niet zou geaarzeld hebben; en met enthusiasme
trekt men er heen en stelt zich in pension.
‘Voor hoelang wel?’ vraagt het Muggejuffertje.
‘Misschien voor heel den winter, indien Nice ons aanstaat.’
In geval men weggaat, wordt men verzocht eenige dagen op voorhand te willen
waarschuwen.
Dadelijk vertrekt een bediende - Constantin - met eenen wagen om de drie koffers
af te halen, welke in bewaring in het station gebleven zijn; en des avonds staan de
namen der drie Belgen onder de nummers 20 en 30 onderaan op de tabel der tijdelijk
verblijvenden in Pension Cosmopolite, die in de vestibule hangt.
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Zevende kapittel.
Bij madame Vincent. - Siebenbürger. - De IJsberg. - De Pacha. Mijnheer Ibsen. - Het kaartspel. - Kindermeiden. - Miss Tilt. - La
Promenade des Anglais. - De Paillon. - Cimiez. - De roulette. - Het
spel.
Er waren een vijf en twintigtal vreemden in de pension, later klom dat getal wel tot
het dubbel. Den eersten dag gevoelden de nieuw aangekomenen zich een weinig
vreemd, men hield zich van weerskanten op zijne hoede. Onder elkander gingen de
oudere inwonenden op vriendschappelijken voet om, nagenoeg als gasten, die samen
op hetzelfde buitengoed verblijven; maar er heerschte nog wat meer vrijheid: de
eenen waren gansch onafhankelijk van de anderen.
Nevens Livie, rechts, aan het diner zat een jongmensch; aan hare andere hand had
zij mevrouw de Poortere; verder achter mijnheer de Poortere was de lange tafel voor
het oogenblik ledig. Onder het eten schonk de jonge man haar water en wijn in en
sprak haar eindelijk aan: in het Fransch. Zij hoorde dadelijk, dat hij een Duitscher
was en antwoordde hem in zijne moedertaal, wat misschien niet beleefd was, zij
dacht het eerst later.
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Hij zelf scheen zeer beschaafd, stil van glimlach en spreektoon. Zijn haar was boven
het voorhoofd kort gesneden; zijne oogen waren groot en puilden wat uit; zij stonden
te ver vaneen, dat was het misschien, wat er iets weifelends aan bijzette; hij had maar
een zeer dun snorbaardje en het was niet waarschijnlijk, dat er nu nog veel bijkomen
zou: hij moest wel vier of vijf en twintig jaar oud zijn. De lippen waren dik, het
aangezicht, nog al vol, droeg niet den blos der gezondheid of der levenskracht;
tusschen de tanden, goed geborsteld, blonk reeds een gouddraad; hij was smal van
schouders en eng van borst. Het linnen aan hals en polsen was stijf en glimmend wit.
Geheel zijn wezen deed aan zwakheid maar reinheid, bescheidenheid en goedheid
denken.
Van het eerste oogenblik gevoelde Livie sympathie voor hem. Het was een
Oostenrijker, uit het Salzkammergut: zijn naam was Wolfgang Siebenbürger, dit
stond te lezen op het visietkaartje, dat hij, na afloop van het maal, aan madame de
Poortere overreikte.
Nevens hem zat de ‘Toren’, wiens reuzengestalt Livie in het salon bij haar eerste
bezoek reeds getroffen had. Zij moest weten, wie hij was en of zij goed geraden had.
‘Een Zweed, niet waar?’ vroeg zij aan Siebenbürger.
‘Neen, een Duitsche baron: von Kulm, uit Posen. Zijn vader bewoont eene villa
te Nizza, maar hij verblijft hier: hij vindt het vermakelijker in groot gezelschap te
zijn. Waarom meendet gij, dat het een Zweed was?’
‘Wel, omdat hij zoo bijzonder groot en statig is, juist als een denneboom uit het
Noorden.’ Zij dorst niet zeggen, dat zij hem den ‘Toren’ noemde.
Deze zat overigens ter zijde te kijken: hij luisterde het gesprek af en werd gewaar,
dat het over hem liep.
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Veel belang stelde Livie ook in hare buren van rechtover: eene dame, die de laatste
der rij aan de verder onbezette tafel uitmaakte:
Zij had eenen berg sneeuwwitte krulletjes op het hoofd; donkere, langwimperige
blauwe oogen en een regelmatig, mat bleek gelaat, dat nog niets van de rondheid der
jeugd verloren had; hare gestalte was beter gevuld, maar slank als die van een jong
meisje; diamanten schitterden in hare ooren; gouden banden en edelgesteenten blonken
om haren pols; donzige kantenlobben bedekten hare borst; zijde ruischte bij elke
harer bewegingen: natuur en kunst hadden hier saamgewerkt om eene der liefelijkste
verschijningen voort te brengen, welke ooit de tafel eener badstad tot sieraad hebben
verstrekt. Ondanks dit alles scheen zij nadenkend of bedroefd: de glimlach verscheen
wel soms op hare lippen, maar breidde zich nooit over het aangezicht uit. Het was
wellicht om hare koelheid of om het witte haar, dat Livie haar den ‘IJsberg’ noemde.
De heer, die nevens haar zat, had een even karakteristiek voorkomen: groot, kloek,
met eenen neus, die, van boven sterk gekromd, in rechte lijn neerdaalde; zwarte
oogen; een schrander voorhoofd; zwarte en witte strepen langs en onder den spitsen
baard: eene ontzagwekkende persoonlijkheid. Wat heerlijke koning of keizer of
voorzitter eener republiek ware hij geweest! Hij droeg eene donkerroode Grieksche
muts met den kwast op den eenen kant. Madame de Poortere doopte hem met den
naam van ‘Pacha’. Zij vroeg, wie die twee waren aan Siebenbürger. ‘Man en vrouw,
mijnheer en madame Andrews, Australiërs.’
Er drong een hond onder de tafel, tusschen de zittenden door, een schoone, groote
hond, geheel wit en wollig als een
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schaap met een zwarten neus en hangende ooren, dezelfde, dien zij bij hun eerste
bezoek in het salon hadden gezien. Het was Faro, de hond van den baron. Livie gaf
hem beetjes en hij bleef bij haar staan.
Na afloop van den maaltijd ging elk naar het salon. De drie Belgen ook. In den
fumoir werden zij achterhaald en aangesproken door een oud, diepbuigend heer met
een pruikje op:
‘Gij zijt Franschen?’ vroeg hij in het Fransch.
‘Neen, wij zijn van België,’ zei madame de Poortere.
‘Om het even, ik ben gewend met de kaart te spelen, en daar het zondag is, heb ik
niemand voor mijne whistpartij: gij weet, dat de Engelschen niet spelen op feestdagen.
Mag ik mij aan u voorstellen,’ met eene nog diepere buiging, ‘ik ben een Deen,
mijnheer Ibsen, ik heb lang in Frankrijk gewoond.’
Hij sprak vrij goed Fransch voor eenen Deen.
Dat was eene gelukkige aanwinst: zij hadden zich reeds afgevraagd, hoe zij een
vierden man voor het kaartspel zouden vinden; daar viel er een uit de lucht.
Madame de Poortere had kaarten, fiches en doosjes medegebracht en ging ze op
hare kamer halen.
In het salon zaten de overige gasten in halven kring rond de twee haarden, waarin
een houtvuur vlamde, in stil gesprek.
Mijnheer Ibsen bracht - ondanks zijne zes of achtenzeventig jaren - vlug als een
jongmensch een tafeltje bij, verzocht met diepe buiging eene der vreemde dames
wat te willen nader toeschuiven, opdat de flikkering van het vuur hem niet hinderen
zou en plaatste zijnen stoel derwijze,dat het gaslicht in zijn kaartspel viel; Livie recht-
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over hem, zag nauwelijks het hare; maar dat hinderde hem niet. Hij kende niets dan
het Engelsche whist; hij nam een vijftal fiches en zette de doosjes met de rest als
overbodig op den anderen disch achter zich. Hij speelde voor geen geld, verklaarde
hij.
Mijnheer Ibsen had dus in alles zijnen zin. Hij gaf de kaarten en het ontging Livie
niet, dat hij ze gestadig nat maakte. Ondanks dat hulpmiddel misdeelde hij een paar
malen, voordat elk een behoorlijk getal kaarten had; en dan speelde hij mis, excuus
vragend, zijne reeds neergeworpen kaart weer opnemend, als hij vermoedde, dat
eene andere beter geschikt was, of nadat hij deze van zijne tegenpartij had gezien.
‘Ik speel maar tot mijn genoegen,’ zei hij, - dat bleek wel zonneklaar - ‘ik let
weinig op het spel, ik wil mijn hoofd niet vermoeien.’
Maar hij vermoeide de drie anderen en maakte hen wrevelig:
‘Het is kinderspel,’ zeiden zij in 't Vlaamsch.
Het duurde overigens niet lang. Nadat de thee binnengebracht was, legde de oude
heer zijne kaarten neder:
‘Mesdames et monsieur, ik heb er genoeg van, hartelijk dank,’ zei hij, de twee
handen onder het diepe groeten op de tafel steunend. Dan ging hij rond en groette
ook achter al de ruggen der neerzittenden, met evengroote buigingen.
Ik weet niet, wie van de drie het meest misnoegd was:
‘Wij zijn als zijne kindermeiden geweest,’ zei Livie.
‘Hij houdt ons voor den gek,’ meende mijnheer de Poortere.
‘Of hij is zelf half gek,’ geloofde zijne vrouw.
Genoeg, zij namen zich wel voor 's anderdaags eene uitvlucht te zoeken, om het
aanbod van mijnheer Ibsen af te
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slaan. Doch het bleek volstrekt niet noodig. De oude Deen groette hen wel tot op
den grond, maar zij zagen hem aan de kaarttafel plaats nemen met zijne gewone
speelsters: eene bejaarde Engelsche en mister en mistress Jones, Amerikanen.
Mijnheer Ibsen had de Belgen niet meer noodig.
Hij logeerde niet in de pension, hij had elders eene kamer en kwam er enkel het
middagmaal nemen.
Nizza - in 't Noorden door bergen beschut - is in halven kring aan eene golf gebouwd:
la Baie des Anges genaamd. ‘De Engelenbaai’ wat schoone naam! en zij verdient
hem. Daar langs, ook in halven kring, loopt een dijk, de Promenade des Anglais: aan
den eenen kant prachtige villas en hôtels, aan den anderen de blauwe, onafzienbare
zee. Deze wandeling is met oleanders en dadelpalmen in dubbele reeks beplant. De
oleanders zijn wat door den wind verwrongen en vele palmen zien er eenigszins dor
uit; maar zij hebben ook onlangs veel door stormen geleden, ettelijke zijn half
ontworteld geweest; de dijk zelf is beschadigd: groote holen zijn er door de baren
ingeslagen en men arbeidt druk aan de herstellingswerken.
De zee blijft bij kalm weder op eenige meters afstand van den opgemetselden en
met eene balustrade voorzienen dijkmuur; eene breede trap leidt naar beneen; maar
wie zou er gebruik van maken? De geheele plek, die het water naakt laat, is met keien
en hoekige steenen gevuld. Eene wandeling dicht bij de baren - die groote
aantrekkelijkheid van onze badplaatsen in 't Noorden, - vermist men dus hier. Houten
banken met eene beweegbare leuning, die men naar believen langs den eenen of den
anderen kant kan leggen, staan van afstand tot afstand op den dijk. Deze is breed
genoeg voor
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rijtuigen: bij schoon weer is er veel beweging. Een openbare tuin, donkergroen, dient
ook tot verzamelplaats; dagelijks worden er in den namiddag muziekstukken
uitgevoerd.
Dagbladverkoopers roepen onophoudelijk:
‘Le Soleil du Midi! Le petit Niçois! Le petit Marseillais! Le petit Provençal!’
Weder schijnt het woord petit eene aanbeveling.
Wie heeft er ook tijd en lust om zich hier in een lang dagbladartikel te verdiepen
of over politieken strijd te bekommeren?
De Paillon verdeelt Nizza in twee ongelijke deelen: de oude stad op zijn linker, en
de nieuwe op zijn rechter oever.
Zijne bedding is zeer breed, ondiep en ligt vol keien en steenen; want de stroom,
tenzij hij door gesmolten sneeuw van de bergen of stortregens aangezwollen is, laat
ze bijna gansch droog. Zijn water slingert, zeegroen, schuimend en borrelend in het
midden, zich soms in twee armen verdeelend om een eind verder weder samen te
komen, en werpt zich eindelijk onder eene overwelfde plaats met boomgewassen
beplant - de Square Masséna, waar ook het standbeeld van dien krijgsman staat - in
de baai, waarop Nizza gebouwd is. Dat water van den Paillon schijnt zoo ondiep,
dat men in den waan verkeert, alsof het niet moeielijk ware er door te waden. Wee
dengene, die het beproeven zou! beweren deskundigen, hij zou door het geweld van
den stroom al dadelijk meegesleept en omgeworpen worden.
De bedding der rivier levert in het begin der week een eigenaardig gezicht op: het
is daar, dat de waschvrouwen het linnen reinigen; zij zitten langs de kronkelingen
op de
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knieën of neergehurkt in eenen korf, die gediend heeft om, op het hoofd geplaatst,
het goed aan te brengen. Livie telde er eens over de honderd in eene rij. Vlijtig
arbeiden zij onder vroolijk praten. Hare mouwen zijn hoog omgeslagen. Met een
groot stuk Marseilsche witte zeep wrijven zij op het linnen, schrobben het met eenen
borstel, soms met eenen steen, tot schade der eigenaren, tot telkens vernieuwd gewin
der handelaars in witgoed. Hagelblank komt het van onder hare kundige hand. Het
stijfsel en blauwsel staat nevens haar. Koorden zijn aan staken tusschen de oevers
der rivier zelve over de keien gespannen en daar wappert en waait en droogt het in
den wind.
‘Wascht gij in koud water?’ vroeg Livie eens aan een zeer jong meisje, dat even
buiten de stad, op de knieën liggend, haar linnen wreef aan een smal, snelvlietend
stroompje, van den Mont-Boron afkomend.
‘In koud water?’ herhaalde zij, opziende met dien zachten, bescheiden blik en op
dien beschaafden toon, welke eigen is zelfs aan de armsten onder de Zuiderlingen.
‘Madame, het is gesmolten ijs!’
Livie trok den handschoen uit en voelde.
Eene rilling overliep haar bij de aanraking.
Zij zijn daaraan gewoon en schijnen er niet door te lijden.
De wandelingen rond Nizza zijn zeer aantrekkelijk. Van den eersten dag bezochten
zij Cimiez: eene wijk der stad op de hoogte; men wandelt er tusschen muren; hier
en daar ziet men eene vermolmde poort; men kijkt door de spleten: daarachter zijn
boomgaarden van oranjes. Meest zijn zulke poorten toe; soms kan men ze openduwen:
daarbinnen is geen mensen te zien, geen huis te ontwaren. De boomen
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staan met stokken onder de zwaarbeladen takken gesteund: het is alles goud, wat er
tusschen het groen of er op blinkt; hier en daar liggen vruchten te rotten rond den
stam.
Op de hoogte van Cimiez is er een overblijfsel van amphitheater; er zijn ook
plaatsen vol groote olijfboomen, die, zonderling gekromd, gansch hol van stam tot
beneden toe, in drie, vier verdeeld schijnen. Men vindt er prachtige villa's, meest
onbewoond voor het oogenblik. Tusschen de openingen der boomen en muren heen,
ontwaart men verrassend schoone zichten op de stad en de zee. Weinig wandelaren;
nu en dan hoort men een rijtuig den bergweg afkomen. Het opgeschroefd wiel, dat
niet draaien kan en sleept, maakt een klagend geluid. Op Cimiez groeien ook
citroenboomen met bleekgele vruchten. De citroen eischt een paar graden meer
warmte dan de oranjeappel om tot rijpheid te komen. Het is er inderdaad heet tusschen
die gesloten muren, achter de tamelijk hooge bergen: men heeft er een degelijk goed
zonnescherm noodig.
Toen zij van Cimiez terugkwamen, was het nog een half uur te vroeg voor het diner.
Livie begaf zich naar het salon. Daar zat de Toren rechtover den Oostenrijker aan
een tafeltje. Zij wierpen met de dobbelsteenen op een papieren blad, dat met roode
en zwarte cijfers bedekt was.
Zij zag toe. Toen stond de Toren recht en boog:
‘Mijn naam is von Kulm,’ zei hij.
‘Baron von Kulm?’
‘Ja.’
Siebenbürger, dien zij reeds kende, stond ook op en groette sprakeloos.
De beiden hadden zich dadelijk weder gezet. Zij wilden
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haar doen medespelen; maar er was haar van kindsbeen af een geweldige schrik voor
het hazardspel ingeplant. Zij dankte.
‘Het is niet voor geld,’ zei de baron.
Zij oefenden zich voor de roulette. Er lag een boekje, daarover handelend, naast
hen op de tafel. Zij moesten het middel vinden om door berekeningen de Bank te
doen verliezen.
‘Intusschen heeft het ons reeds duur gekost,’ zei de baron met een beduidenisvollen
blik.
Zij gingen wekelijks een paar malen naar Monte-Carlo hun geluk met de roulette
beproeven.
Siebenbürger had er ‘telkens verloren,’ vertelde hij later aan het maal, met een
zenuwachtigen glimlach, die den gouddraad in zijnen mond ontblootte.
‘Het is misschien een geluk,’ meende Livie, ‘nu zal u de lust benomen zijn om
nog de kans te wagen.’
‘Toch niet. Het is bewonderenswaardig,’ zei hij, ‘hoe die gewone spelers van
Monte-Carlo onverschillig blijven, wanneer zij op een enkelen slag eene groote
somme gelds verbeuren.’
‘Ik bewonder dat niet,’ zei Livie, ‘en acht het beter door arbeid en volharding geld
te verdienen dan er anderen van te berooven, of wat anderen voor u vergaard hebben
roekeloos weg te werpen.’
Maar dat begreep hij niet: ‘Dit is juist hetgeen de aantrekkelijkheid van het spel
uitmaakt,’ beweerde hij.
Des anderdaags morgens verschenen de IJsberg en de Pacha reisvaardig aan het
ontbijt. Hij had zijn langen winterfrak aan; zij stond geheel in het bruin met een
goudgele veder op den hoogen hoed.
‘Zouden zij reeds vertrekken?’ dacht Livie met eene
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zekere spijt: men hecht zich op reis zoo ras hoewel oppervlakkig aan sommigen
dergenen, met wie het toeval ons samenbrengt. Zij had het reeds noodig hen aan tafel
te zien.
Neen, zij hoorde hen van het uur der treinen spreken en berekenen, wanneer zij 's
avonds konden weder zijn.
‘Zij ook gaan naar Monte-Carlo,’ dacht zij. Het woord tot hen richten deed zij
niet: die twee boezemden haar ontzag in.
Maar des morgens daarna was het de IJsberg, die haar aan het ontbijt aansprak:
‘Wij zijn naar Monte-Carlo geweest.’
‘Is het daar schoon?’
‘O zeer schoon,’ met de oogen en de hand omhoog. Mistress Andrews bezat niet
veel beschrijvingsvermogen.
‘Wij hebben gespeeld,’ zei de Pacha op luchtigen toon tot mistress Sherlock, eene
andere Australische dame, die aan zijn overkant wat verder aan de tafel zat. Zij
verbleef in de pension met haren man, twee volwassen zonen, twee volwassen dochters
en een nichtje, - eene rijke wees - dat haar overal vergezelde.
‘Verloren?’ vroeg mistress Sherlock. Zij bezat eene bijzonder zoete, welluidende
stem.
‘Altijd,’ lachte hij, maar wilde niet zeggen hoeveel.
Aan de lunchtafel ontbrak de baron.
‘Ik heb hem in le Crédit Lyonnais zien binnengaan,’ zei iemand.
‘Is hij gaan spelen?’ vroeg elk aan Siebenbürger.
Deze wilde zijnen vriend niet verraden en deed een twijfelend teeken met de
schouders; maar hij was er heen, zei hij aan Livie en hij zelf moest er hem gaan halen.
‘Ik zal weer verliezen,’ voorspelde hij trotsend.
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‘Gij hebt mij gezegd, dat gij vandaag naar uw huis geschreven hebt,’ zei Livie, ‘vertelt
gij aan uwe ouders, wat u te Monte-Carlo wedervaart?’
‘Neen, ik schrijf, dat het hier koud is, dat ik heel stilletjes leef, maar dat alles zeer
duur kost,’ en hij lachte sluw met eenen glimlach, die den gouddraad tusschen zijne
tanden ontblootte.
Des avonds speelde mistress Sherlock gewoonlijk schaak met den Toren. Dien dag
wachtte zij ook op hem in het salon: het bord en de figuren stonden voor haar; maar
hij verscheen niet. Toen vroeg Livie, of zij intusschentijd met haar eene partij wilde
doen. Het was zulk eene aanminnige dame, gezellig en helder van gemoed. Zij had
veel haar, en dat was reeds gansch grijs, ofschoon zij nog niet oud scheen.
Zij hield hare twee gesloten vuistjes - met een pionnetje in elk - aan Livie voor,
opdat het toeval der keuze beslissen zou, wie de witte of roode kreeg. Livie had nooit
schoonere handjes gezien: klein, fijngevormd, mollig en blank. De vingers staken
vol ringen: die Australische dames beminden de schittering en de pracht.
Het was een miniatuur-schaakspel, en aldus waren ook de figuren; van onder
hadden zij een pinnetje, waarmede men ze op het bord in een gaatje vaststak.
‘Een geschenk van mijnen man, een opzettelijk vervaardigd schaakspel voor de
lange zeereis en de beweging van het schip.’
Livie had waarschijnlijk nooit anders dan met zeer middelmatige tegenpartijen
gespeeld en verkeerde daardoor in den waan, dat zij eene gewisse bekwaamheid op
het schaakbord
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bezat; hoe werd zij ontgoocheld! Mistress Sherlock speelde niet in het wilde als zij,
maar berekende hare slagen lang vooruit, en behaalde dan ook eene driemaal
vernieuwde zegepraal.
Ondanks dat groeide de sympathie van Livie voor haar al meer en meer. Zij had
zulk eene minzame, bescheiden manier van winnen, juist alsof zij verschooning voor
hare oppermacht had hoeven te vragen:
‘De figuren zijn zoo klein, ik ben er aan gewend en gij niet, dat vermindert uwe
kans,’ beweerde zij.
Maar Livie wist wel, dat het niet daaraan lag.
De Pacha stond toe te zien: ‘Gij meet u met mistress Sherlock!’ zei hij. ‘Mistress
Sherlock heeft eene reputatie als schaakspeelster in Melbourne.’
Thans kwam de baron, gevolgd door Siebenbürger, binnen. Het maakte een
zonderling contrast: de een zoo goed geëvenredigd in alle deelen, dat men hem bij
anderen moest zien om waarlijk getroffen te zijn door zijne grootte; zijn frak was tot
boven toe, en twee rijen knoopen daalden met versmallenden afstand tot in zijn
middel, als om zijne hooge borst nog te verbreeden. De Oostenrijker, bijna
middelmatig van gestalte, scheen een nieteling nevens dien reus. Faro volgde hem
op de hielen.
Beiden waren zeer opgewekt, en het kwam Livie voor, dat von Kulm wat gedronken
had. ‘Gewonnen!’ berichtte hij fier.
‘En gij?’ vroeg mistress Sherlock aan Siebenbürger.
‘Verloren,’ zei deze met een zenuwachtigen lach.
De baron nam plaats voor de sofa,waarop Maud, het nichtje van mistress Sherlock,
met haar gekleurd stikwerk gezeten was.
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De misses Sherlock Mattie en Grace waren bij ook te Nice verblijvende vriendinnen
op een avondfeestje.
Livie had reeds bemerkt, dat deze twee eenen hekel aan von Kulm schenen te
hebben, en dat Maud integendeel slechts oogen voor hem bezat en hij haar openlijk
het hof maakte.
Maud kon een jaar of twee en twintig oud zijn; 's avonds bij het licht zag zij er
soms heel mooi uit: dit had Siebenbürger aan Livie doen opmerken. Hare trekken
waren regelmatig en fijn; hare donkere olijfgroene oogen groot; maar hare gestalte
was zoo mager en hare kleur was zoo bloedloos, dat men letterlijk kon verschrikken
bij den aanblik.
Dien avond was zij vrij levendig. Von Kulm zag haar aan met iets liederlijks in
het oog; en met zijne verwaarloosde uitspraak - wat hem onaangenaam kenschetste
en misschien oorzaak was, dat hij scheen gedronken te hebben - zette hij haar de
wisselvalligheden van het spel uiteen. Hij sprak slecht Fransch, hij was overmoedig
en schertste op eene wijze, die den Oostenrijker pijnlijk lachen deed, en in zijne
verwaandheid maakte hij kwinkslagen op dezes verlies.
‘Ik twee honderd gewonnen, gij twee honderd verloren, dat brengt de zaak effen,’
zei hij.
Dan deed hij Maud Duitsch uitspreken en vertaalde haar sommige zinsneden. Hij
deed haar daarbij Du en Dick en Dir tot hem zeggen. En zij - was het coquetterie of
onwetendheid? - zag er heel onschuldig uit, als zij hem aldus aansprak.
Siebenbürger ook lachte en hielp haar misslagen begaan.
‘Dat betaamt niet,’ zei Livie stil tot dezen.
‘Och, het is zoo prettig,’ meende hij, ‘zij is om te stelen, als zij ons zoo
vertrouwelijk Du noemt.’
‘Ik vind het niet wel gedaan,’ zei Livie. Er ontstond
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in haar eene opwelling om miss Maud te waarschuwen; maar miss Maud was niet
als de twee misses Sherlock: zij sprak nooit tot haar en groette haar nauwelijks weder.
Overigens zij was zoo in haar schik, als die Toren zich met haar bezighield, en die
benamingen klonken inderdaad zoo naief uit haren mond en de scherts - in het bijzijn
harer tante - was van zoo weinig belang, dat Livie het niet waagde hier stoornis te
brengen.
Zij riep Faro bij. Die hond was de verpersoonlijkte zelfzucht. Hij week niet van
haren stoel aan de tafel, en gunde haar elders geene kwispeling van zijnen staart.
‘Faro is een onbeleefde hond,’ zei zij aan den baron.
‘Juist als zijn meester,’ antwoordde deze met snoevend zelfwelgevallen.
Hij was geen goede kameraad voor dien jeugdigen Oostenrijker; deze liet zich
medesleepen door hem naar het spel en werd de bondgenoot zijner jongelingsgrappen.
Het was voorzeker niet het overwicht van von Kulm's verstand, dat Siebenbürger
beheerschte, het was het prestige van den baronstitel en misschien nog veel meer de
onverklaarbare macht, die de sterkgebouwde soms op den zwakkere uitoefent.
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Achtste kapittel.
Nieuwe tafelgenooten. - Mister Fairban. - De hertogin di Luciola. Het kerkhof. - Gambetta's graf. - Ernst's standbeeld. - Garibaldi's
monument. - Regen. - Het napspel. - Miss Tilt in haar hoekje. - Het
roulettespel in de pension. - Nog mijnheer Ibsen. - Miss Tilt is niet
interessant.
Er waren twee nieuwe tafelgenooten bijgekomen. De een zat bijna rechtover Livie
nevens den IJsberg. Zij had hem in de eetzaal zien binnentreden: hij was lang van
gestalte; de grijze kleur overheerschte reeds de donkere op zijn hoofd; zijn
kortgesneden baard begon te spikkelen; de snor was nog bruin en hing zwaar naar
beneden, aan de uiteinden natuurlijk gekruld; het gelaat was lang en smal; de neus
dun; de oogen klein en blauw; hooge onderscheiding sprak uit zijn doen en wezen.
Hij zat ernstig en zwijgend aan het maal en scheen op niemand acht te slaan.
Wie was hij, welke was zijne nationaliteit? want wij stellen onwillekeurig belang
in degenen, met wie het toeval ons aan denzelfden disch plaatst.
‘Een Engelschman.’ Livie deelde hare ontdekking aan
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hare vriendin mede: zij had hem een verzoek in het Engelsch aan den garçon hooren
toesturen.
‘Wie is die vreemde heer?’ vroeg zij aan mademoiselle Jeanne, het Muggejuffertje.
‘Mister Fairban, van Londen; het is reeds de derde winter, dat hij hier komt.’
De andere nieuwelinge was eene vrouw, eene zoogezegde hoog adelijke dame,
eene geruïneerde hertogin. Zij had eene parel op het linker oog; was bruin van huid
en dik van aangezicht, eerder oud dan jong; in het zwart gekleed: madame di Luciola,
eene Italiaansche.
Zij zat nevens mijnheer de Poortere; zij sprak Fransch en had al dadelijk hare
geschiedenis verhaald, en hoe haar overleden echtgenoot in den ondergang van den
koning van Napels was medegesleept geworden, en zij nu in eene pension haren
intrek moest nemen in stede van eene eigene villa te bezitten.
Al te spoedige vertrouwelijkheid sluit vaak de sympathie buiten: men voelt zich
onwaardig met de geheimen bekend gemaakt te worden van iemand, dien men voor
de eerste maal ziet, en vindt er tevens een gebrek aan eigenwaarde bij den verteller
in.
Op eenen namiddag wandelden de drie Vlamingen naar het kerkhof op den berg. Er
zijn trappen tusschen het eene deel en het andere. Daar ligt Gambetta. Het graf is
vierkant kegelvormig, bedekt met paarlenkronen van allen omvang. Er is eene houten
omheinig op tamelijken afstand rond; aan de binnenzijde hangen kransen, groot als
wagenwielen, het zijn niets dan strookringen meer. Wind en regen hebben er de
bloemen van verspreid: de tijd laat niet na zijn werk der vernieling te doen. Het is
overigens maar een voorloopig monument, dat op iets duurzamers wacht.
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Op 't hoogtste van 't kerkhof staat op eene grafstede zonder opschrift het bronzen
standbeeld van eenen man. In potlood leest men er verzen met den naam van Ernst
op. Is het de violonist? ‘Ja,’ zegt hun reisgids, dien zij later raadpleegden. Er is veel
en van allerlei door bezoekers op geschreven. Dit beeld zonder verdere aanduiding
maakt de nieuwsgierigheid gaande, te meer daar het blijkbaar geene statue maar een
portret is; het staat op eene nog al verheven voetzuil.
Al de grafsteden zijn van wit marmer, met schoone beelden op sommige: dit geeft
iets heiligs en tevens feestelijks aan het kerkhof.
Garibaldi, insgelijks te Nizza geboren, doch op het eiland Caprera begraven, bezit
er eene herinneringszuil: het schijnt een eenvoudig graf met eenen palmtak en
rouwkronen en draagt een gebeiteld, grootsprakig opschrift in het Italiaansch. In
bas-relief staan twee portretten van hem op verschillenden leeftijd.
In het terugkeeren was de lucht overtrokken; des avonds regende het: niet als in
Vlaanderen, zacht sijpelend, maar geweldig, bij stroomen, als eene onweersvlaag en
aanhoudend: men weet, dat er in 't Zuiden van Frankrijk, op een kleiner getal
regendagen, jaarlijks gemiddeld ongeveer 0,82 cent. water valt, terwijl het cijfer in
het noordelijk gedeelte maar omstreeks 0,54 is.
De regen had een paar dagen met korte tusschenpoozen aangehouden; de bergen,
anders zoo scherp op den blauwen hemel afgeteekend, waren niet te zien geweest;
de lucht was grauw als in Vlaanderen; elk bleef binnen. Livie en madame de Poortere
zaten in gezellig gesprek op dezer kamer en hielden zich met handwerk onledig of
schreven eenige
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postkaarten en wenschten om er ook te krijgen. Nieuws van 't vaderland doet altijd
genoegen.
Koud was het niet; het venster stond open. Nu en dan kwam een kleine Italiaan,
die beneden een zonderling gezang aanhief, steeds naar boven ziende of niemand
hem sous toewerpen zou; of een vader met zijn klein meisje nevens hem - beiden
doorweekt, - speelde op de guitaar en zong een eigenaardig, opgewekt lied, begeleid
door de scherpere tonen van het kind, dat plechtstatig wachtte tot het einde, aleer het
zich naar den kiezelweg bukte om de koperstukjes op te rapen.
Een paar dagen thuis zitten heeft ook zijne aantrekkelijkheden, als men in den
vreemde vertoeft: de geest en het lichaam rusten uit.
Livie had al dien tijd niets in haar boekje meer geschreven; en toen zij het opnam,
moest zij te harer schande daarin stellen, dat ze schaak gespeeld had met den baron,
den Pacha en mistress Sherlock en - bij uitzondering van ééne partij - altijd verloren
had, zij die zich inbeeldde, dat ze sterk genoeg was om hen allen te verslaan!
Zij had nog een ander nieuws: hare vrienden en zij hadden met de kaart gespeeld
met mister Fairban, zij speelden thans alle avonden met hem; maar zij kon zich niet
meer herinneren, hoe het gekomen was; zij wist, dat hij haar eens aangesproken had,
des morgens bij den haard, dat hij gezegd had: ‘Ik ontbijt gewoonlijk boven op mijne
kamer, maar het was heden zoo koud, dat ik liefst benedenkwam;’ waarop zij
geantwoord had, dat zij het beneden gezelliger vond; en dat zij hem sedert ook altijd
aan de tafel had gezien: een bewijs, dat zij hem alreede tot hare meening moest
bekeerd hebben.
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Hij had eerst whist gespeeld en hun dan een nieuw spel geleerd: Napoleon, bij
verkorting Nap, of Nep, zooals hij het uitsprak. Men speelde dat met vieren: elk had
vijf kaarten en zei beurtelings, hoeveel slagen hij maken kon; wie het hoogste aanbod
deed, mocht spelen. Zag men kans om alle vijf de slagen op te halen, dan ging men
Nap - men deed zooals Napoleon I, die het al inpalmde, men won heel den pot, of
verloor alles: een echt Waterloo.
Mevrouw de Poortere, mister Fairban en Livie maakten altijd deel van de partij.
‘Madame,’ heette Mister Fairban Livie in het begin.
‘Miss, miss Lane,’ verbeterde mistress Sherlock eens.
‘Yes, I know,’ antwoordde hij, zich minzaam tot de persoon in quaestie wendend;
‘maar het komt mij zoo zonderling voor eene lady van reeds gevorderden leeftijd als
gij “miss” te noemen.’
Zijne oprechtheid, wars van alle complimentzucht, namen Livie geheel voor hem
in. Mijnheer de Poortere ging in den fumoir om er zijne sigaar te rooken; mistress
Sherlock of mistress Andrews was de vierde. Livie noemde deze laatste niet meer
den IJsberg: men geeft geene leelijke bijnamen aan degenen,die men liefkrijgt. Miss
Tilt - eene Engelsche - had ook een paar malen de kaarten opgenomen, maar verklaard,
dat zij ongaarne voor geld speelde; zij deed het overigens niet goed; daarom liet men
haar in haar hoekje, zoodra men iemand anders had. Zij zat altijd in dat hoekje, dicht
bij den haard; zij haastte zich altijd het eerst weg na het maal om er te gaan zitten.
Miss Tilt was vijf of acht en dertig jaar, grof van trekken, zacht van toon, stil en
groot, kloekgeschouderd, hoog van borst. Zij antwoordde maar, als iemand haar
aansprak. Mijnheer de Poortere bewees zich
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zeer hoffelijk met haar en leende haar zijn Fransch dagblad, dat zij le pâpier noemde.
Zij kon eenige woorden in 't Fransch zeggen, maar verstond anderen niet; dan
verklaarde zij: ‘Je souis trop stioupide,’ en lachte, en haar mond was zoo wijd, dat
hare twee en dertig schoone tanden te voorschijn kwamen. Zij leerde echter vlijtig
Fransch; al die vreemdelingen leerden om het ijverigst en geen hunner scheen eenigen
voortgang te maken. Mistress Jones, de Amerikaansche bankiersvrouw, stond op
zekere dagen in de week vroeg op en ging met haar tienjarig dochtertje Florence om
lessen in de stad; hare twee oudere knapen - aan honden gelijk - zaten Fransch van
buiten te leeren; Livie ontmoette meermalen miss Tilt, van de les komend, met eene
rol papier - hare exercises - in de hand; mister Fairban had heel de Fransche
spraakkunst doorworsteld.
De Pacha was de onderwijzer zijner vrouw en aan het nagerecht werd de les
gegeven, altijd dezelfde: casse-noisette, leerde hij haar: de keuze van het eerste woord
was zonderling; ingewikkeld kon men het onderricht niet noemen, en echter scheen
het nog boven het taalkundig begrip van mistress Andrews: ‘Casse-?’ zei ze, den
notenkraker voorhoudend, haren man onschuldig vragend aanziende met hare schoone
blauwe oogen, maar noisette moest hij toevoegen.
De misses Sherlock insgelijks; Maud maakte 's avonds hare devoirs in het salon
en von Kulm, die ook Fransch onderwijs kreeg, hielp haar; het was kluchtig om dien
reus van Posen en dat tengere Australische meisje traag hun eigenaardig Fransch te
hooren spreken!
Eens had zij eene oefening op het vervrouwlijken der woorden en hij leerde het
haar, te goeder trouw ditmaal:
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un chat - une chatte; un loup - une louppe; un cheval - une chevalle; en Maud schreef
dat; en het zonderlingste was, dat hare meesteres gevonden had, dat zij voortgang
deed. Wat moesten dus hare oefeningen zonder de hulp van den Duitscher wel zijn!
Maar hij gaf haar niet altijd les; hij zat voor haar op eenen stoel naast de sofa en hield
de wol voor haar stikwerk, terwijl zij het opwond, of schertste met haar; dan stond
hij in eens recht, ging heen - Faro volgde hem altijd op de hielen - en men hoorde
de tonen van het klavier en zijne heldere stem gedempt tot in het salon. Dikwijls ook
speelde hij schaak met hare tante, scheidde er wrevelig uit, nadat hij een paar partijen
verloren had en ging verder aan een tafeltje zich op de roulette oefenen. Op andere
avonden dansten de jongelui in den fumoir: de Sherlocks; de juffrouwen Vincent:
Jeanne en Madeleine; een paar jeugdige Duitschsprekenden en hunne zuster,
waaronder een stille jongeling met eenen schaapskop, uit Amerika en de baron: dat
vertelde Siebenbürger aan Livie; hij zelf was een driftig danser. En hij vertelde nog
iets anders - in vertrouwen: zij speelden 's nachts heimelijk het roulettespel in de
pension, voor niet veel - voor sous - maar er was toch nog dertig, veertig franken
verlies of winst; madame Vincent was eene der geweldigste. Men bleef op tot twee,
drie uren van den nacht. De jonge meisjes namen daar echter geen deel aan.
Om acht uren werd de thee in het salon gebracht; daarna sloop de eene na den
andere heen, meest onbemerkt. Miss Tilt was vaak de eerste. Gebeurde het, dat
iemand van de kaarttafel opzag, dan groette zij, het hoofd buigend, anders stoorde
zij de spelers niet; zoo vertrokken allen. Het was slechts de Deen, die de ronde deed
naar alle tafeltjes,
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achter alle groepjes, buigend, rechts en links omdraaiend: ‘Bonsoir, mesdames!
bonsoir, messieurs!’
‘Hoe komt het,’ vroeg Livie eens aan mistress Jones, zijne medespeelster, ‘dat
uwe partij soms zoo kort is?’ want er waren avonden, dat zij geen half uur duurde,
op andere wel twee uren.
Zij glimlachte: ‘Mijnheer Ibsen wil altijd winnen, zoodra hij verliest, legt hij zijne
kaarten neder; hij heeft dan genoeg van het spel. Het is als een kind.’
Gelukkige mijnheer Ibsen, die zulke dienstwillige kindermeiden vond!
Den zondag vroeg hij aan de Vlamingen weder, of zij kaarten wilden, maar zij
hadden ergens eene uitvlucht.
‘Mister Fairban is een oprechte gentleman,’ zei Mrs Sherlock.
‘Niet waar?’ antwoordde Livie, ‘hij is zoo eerbiedig met de dames. Ik stel hem
mij voor als de type der Engelsche degelijkheid.’
‘Ja, dat moet hij wezen; ook de jongens hebben hem lief, hij gaat met hen
wandelen.’ Livie had hem inderdaad reeds een paar malen met de jonge Sherlocks
op den zeedijk of langs de straat ontmoet. Zij deden zelfs lange voettochten samen
buiten de stad. Van verre kon zij reeds ondanks hare kortzichtigheid zijne hooge,
smalle silhouette onderscheiden.
Toen werd ook van miss Tilt gesproken: ‘Het is eene goede uffrouw, maar zij is
niet zeer interessant,’ meende mistress Sherlock.
Hebt gij het ook reeds bemerkt, dat het woord goed op iemand toegepast, alle
geestesgaven schijnt buiten te sluit en?
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Livie kon niet zeggen, dat ze geen belang in haar stelde: die stille juffrouw,
overweldigd van gezondheid; met kanten en bloemen op de borst; die weinig sprak;
die wel niet treurig scheen, maar toch peinzend in het vuur zat te kijken, en geene
behoefte had om met iemand nauwer kennis aan te knoopen, bezat iets sympathieks
voor haar: ‘niet interessant,’ zei mistress Sherlock; maar de vonk ligt in den steen,
het komt maar op den kei aan, die ze er uit weet te trekken.
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Negende kapittel.
De kei en de steen. - Nachtelijke gesprekken. - Vertrouwelijkheid. Een clergyman. - Slapeloosheid. - Nog mister Fairban. - Gaat gij
naar de kerk. - Geloofsbelijdenis.
Wanneer het gebeurde, dat miss Tilt uit hoffelijkheid de kaarten van madame de
Poortere, die wel eens vroeg slapen ging, wilde overnemen, verloor zij altijd: zij
wijdde ook weinig aandacht aan het spel.
‘Malheureuse au jeu, heureuse en amour,’ zei mijnheer de Poortere, eens dat hij
toezag.
Zij verstond het niet, Livie moest het vertalen. ‘Ja, ja, dat is het,’ voegde zij er bij
om miss Tilt te plagen.
Er lag iets treurigs in haar oog en de wijze, waarop de Engelsche haar hoofd
schudde: ‘No. no,’ antwoordde zij.
En wanneer zij aldus laat aan het spel waren gebleven en de twee oude juffrouwen
samen boven gingen, bleven zij soms wat praten aan de kamerdeur van Livie; en
onder het praten kwam miss Tilt eindelijk binnen en zij zaten op de sofa. Gewoonlijk
werd intusschen het gas in de gang uitgedoofd. Dan ging Livie mede met hare bougie
tot aan de
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kamer van miss Tilt, aan het uiteinde van de gang gelegen, om haar licht te ontsteken,
ofschoon ze zei, dat ze de lucifers op haar schouwbord wist te vinden. Bijwijlen werd
nog daar het onderhoud verlengd; maar het was er zoo klein, en er stond maar één
stoel, zoodat eene van beiden tusschen het bed en de kast op den koffer zitten moest.
‘Noem mij bij mijnen naam: ik heet Charlotte, maar noem mij Lottie.’
‘Dan moet ge ook Livie zeggen.’
Lottie werd vertrouwelijk: zij had geen tehuis en verbleef meest in het buitenland.
Of dat op den duur niet treurig scheen, vroeg Livie.
Ja, soms verlangde zij naar iets onbepaalds, naar het familieleven, naar nauwere
betrekkingen dan de oppervlakkige, die ze op reis aanknoopte.
Eens zegde zij, des avonds laat, op dat geheimzinnig uur tusschen elf en
middernacht, in het halfduister der ééne brandende bougie, op de sofa nevens elkaar
zittend, elk voor de koude in haar wollen sjaal gewikkeld, want Livie's kamer lag in
't Noorden en er was geen vuur:
‘Ik heb op het trouwen gestaan, nu vier jaar geleden.’
En daar Livie met haar antwoord draalde, voegde zij er bij:
‘Hij is gestorven.’
‘Wie was het?’
‘Een clergyman.’ En zij vertelde, dat hij op zijn sterfbed naar heur had gevraagd
en zij bij hem was geweest.
‘Ik heb het bemerkt,’ zei Livie, ‘dat eene blijvende, droeve gedachte u bezighield,
terwijl gij afgetrokken in de kolen staardet.’
‘Ik denk nog wel aan hem,’ antwoordde miss Tilt
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oprecht, ‘maar zonder hartewee. Het was een eerlijk man, ouder dan ik, met hem zou
ik waarschijnlijk gelukkig zijn geweest; maar hij was het van ons beiden, die beminde,
ik beantwoordde enkel - in geringere mate - zijne liefde.’
Zij zei dat zoo natuurlijk, zonder het romantische van dat verlies op den voorgrond
te stellen, zonder aanspraak daarop te maken een slachtoffer van het noodlot te zijn.
Livie greep hare hand, deze was groot en zacht.
Miss Tilt stond op: ‘Ik ben terughoudend van karakter, en toch heb ik behoefte
aan gezelligheid; men heeft het mij vaak gezegd, dat als men niet tot de menschen
gaat, zij ook niet tot ons komen. Ik knoop geene kennissen aan in de pensions, waar
ik mijn leven doorbreng. Gij maakt uitzondering, ik weet niet waarom.’
De vonk was uit den steen gesprongen! Livie vatte eene ware genegenheid voor
de Engelsche juffrouw op.
Een andermaal zeide haar deze: ‘Ik bemin iemand.’
‘Welaan dan moet gij trouwen,’ lachte Livie.
‘Ik kan niet, het is eene treurige geschiedenis, die ik u eenmaal verhalen zal, maar
dan moet ge beloven er aan niemand ooit van te spreken.’
Het beeld van mister Fairban stond in eens voor Livie op: ‘Is hij het?’ vroeg ze.
‘Oh no, ik heb hem vroeger niet gekend, ik heb hem hier voor het eerst in Nice
ontmoet. Overigens hoe zou ik mijne zinnen op iemand stellen, die al zijne aandacht
aan eene andere wijdt?’
‘Aan wie?’
‘Aan u,’ zei miss Tilt.
Livie keek verwonderd op: die koddige inval deed haar lachen.
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Het komt wel meermaals voor, dat vreemdelingen in Nizza niet slapen kunnen; zoo
ging 't ook Livie: die lucht was te sterk voor haar, dat opwekkend leven maakte haar
zenuwachtig, het scheen zelfs als behoefde zij geene nachtrust; maar het was toch
vervelend; in Hyères had zij moeite gehad om in te sluimeren; zij klaagde, als zij tot
twaalf of één uur wakker lag: maar hier! Zij had soms om vier, vijf uren in den
morgen nog geen oog geloken.
Zij hoorde geen klokje luiden, geene pendule slaan; zij ontstak nu en dan een
lucifer om op haar zakuurwerk te kijken; sloot de oogen of spalkte ze open in het
duister, opdat de wimpers vermoeid neervallen zouden; telde tot honderd en duizend:
alles te vergeefs; toen stond ze op en zette zich op de sofa tot de kou haar huiveren
deed; of waschte handen en aangezicht: alle middelen, die men aanprijst. Zij ging
aan 't venster staan: schitterend pinkten de sterren van den noorderhemel; later kwam
er maneschijn; de schijf kon ze niet ontwaren, maar het werd zoo hel 's nachts, dat
ze geene lucifers meer hoefde aan te strijken om het uur te zien. Tusschen twee
purperachtige, verre bergtoppen blonk als zilver de spitse top van eenen sneeuwberg;
de daken en gevels der stad stonden rood en wit en doodsch met donkere schaduwen
in de spookachtige klaarte; de oranjeappels glinsterden als lichtjes in het zwarte
loover en een hooge, overgroote boom als een treurwilg, bij dag wat geelachtig, hing
schijnbaar groen en weelderig tot op den grond.
Als men niet slapen kan, denkt men aan allerlei en de gedachten zijn meest niet
rozenkleurig: men leeft in het verleden en graaft dooden en herinneringen, die men
ook dood zou wenschen, onwillig op.
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Maar het tegenwoordige overweldigde, gelukkig voor Livie, het verleden gansch.
Zij dacht aan wat zij had gezien op reis; zij dacht aan den kring, waarin zij leefde,
aan de menschen rondom haar en zij ging hare gewaarwordingen en de handelwijze
van anderen na:
Zij dacht aan mister Fairban en wat miss Tilt gezegd had. Inderdaad hij was wel
zeer voorkomend. Hij was een recht goede kameraad voor haar. En zij had hem lief
zooals men eenen vriend liefheeft. Het gevoel van sympathie, dat haar tot hem trok,
was echter zoo stil, zoo zeker, zoo onbewust gekomen, dat zij het eerst ontdekt had,
nadat miss Tilt er haar opmerkzaam op had gemaakt. Het was een mengsel van
verwondering over de voorkeur, die hij haar altijd en overal bewees; een soort van
dankbaarheid voor den eerbied, waarmede zij gepaard ging; een vertrouwen zonder
grens in de degelijkheid van zijn karakter.
Aan tafel sprak zij veel met hem, en als zij met den Oostenrijker schertste, zat hij
te kijken; hij verstond geen Duitsch, en toen hield Livie op, als hadde zij hem ontzien
en geweten, dat zulks hem mishaagde.
Den tweeden zondag van hun verblijf was iets aan haar en hare vrienden wat vreemd
voorgekomen: het gezelschap was dien morgen talrijk aan de ontbijttafel:
‘Gaat gij naar de kerk, miss Lane?’ vroeg mister Fairban. Zij had die vraag niet
verwacht: een Vlaming zou ze niet stellen; maar zij had geenen lust om hier eene
geloofsbelijdenis af te leggen of geenen tijd om haar antwoord te overwegen: ‘Ik
denk ja,’ zei ze.
‘Gij behoort tot den catholieken godsdienst?’
‘Ja, mister Fairban.’

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

88
‘Ik ben lid van de High Church: dat is een soort van protestantsch catholicismus: de
pastoors mogen trouwen, maar doen 't gewoonlijk niet; men heeft de biecht, de
ornamenten, zekere ceremoniëen. Deze godsdienst wint veel veld in Engeland en
nadert meer en meer tot het catholicismus. De Lon Church is er de tegenstelling van:
het afschaffen van alle uitwendige teekenen.’
De Pacha was binnengekomen: ‘Gaat gij naar de kerk?’ vroeg hij insgelijks van
over de tafel aan mijnheer de Poortere.
Deze ontweek het antwoord: ‘Denkt gij niet, dat men den goeden God even wel
kan aanbidden te zijnent (chez soi) als in de kerk?’
Doch de Australiër, die zelf de vraag in 't Fransch had gedaan, maar wiens oor
niet aan de Fransche taal was gewend, verstond hem verkeerd: ‘Ik vrees maar,’ zei
hij met een luiden, gedwongen lach, ‘dat, indien gij dezen morgen niet gaat, gij het
vanavond (ce soir) ook vergeten zult.’
Mistress Sherlock kwam binnen: ‘Gaat gij naar de kerk, miss Lane?’ vroeg ook
zij.
Het bracht haar waarlijk in verlegenheid herhaaldelijk te moeten huichelen.
‘Wellicht,’ antwoordde Livie.
Na het ontbijt wandelde zij met mevrouw de Poortere op den kiezelgrond heen en
weer voor de pension. De groote oranjeboomen stonden vol vruchten; de kleinere
mandarinestruiken groeiden er tusschen:
‘Ziet gij niet, hoe zij verhoogd zijn in kleur sedert onze aankomst?’ deed Livie
hare vriendin opmerken.
Daar was het warm in de zon; de eucalyptus bewoog
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lichtelijk zijne bladeren en de wilde kastanjeboom geurde als hagedoorn. Mister
Sherlock voegde zich bij de twee dames en wandelde pratend heen en weer met haar.
Nu kwam mistress Jones met kleine Florence uit het huis; zij hadden hoed en
mantel aan en staken hun zonnescherm op:
‘Gaat gij ter kerk?’ vroeg ook de Amerikaansche bankiersvrouw in het voorbijgaan.
‘Ik geloof het niet,’ sprak Livie.
‘Zijt gij naar de kerk geweest?’ was weder het eerste woord aan het lunch. Wat
hadden die protestanten toch? Het werd letterlijk eene inbreuk op de vrijheid van
geweten:
‘Neen,’ antwoordde Livie, ‘en gij?’
De Pacha was geweest; miss Tilt ook; mistress Andrews had aan de zee gewandeld;
mistress Sherlock had de kinderen alleen laten gaan; mister Sherlock vond dat elk
vrij moest zijn.
Het verbeterde: de onverdraagzaamheid en de dwang waren niet zoo groot als
Livie meende.
Zij voelde zich echter gedrongen een woord van uitlegging met mister Fairban
daarover te hebben. Tegen hunne gewoonte gingen hare reisgezellen in het salon en
zij volgde hen.
Mister Fairban zat er reeds. Hij stond op en kwam tot haar:
‘Ik heb u gezegd, dat ik naar de kerk ging,’ sprak ze, ‘ik kon dat in het openbaar
niet uiteenzetten; maar ik wil oprecht met u wezen: ik ben in den Roomschen
godsdienst geboren maar belijd hem niet.’
Hij scheen noch verwonderd noch teleurgesteld:

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

90
‘Zeg mij, ik heb er reeds vaak van gehoord, wie en wat zijn uwe vrijdenkers in
België?’
‘Gij meent al degenen, die openlijk met den godsdienst hebben afgebroken?’
‘Ja, degenen, welke de Godheid loochenen.’
‘Mister Fairban,’ zei Livie, ‘in België zijn degenen, die de catholieke ceremoniën
weigeren, daarom geene godsloochenaren. Hunne handelwijze spruit niet altijd uit
ongeloof voort: zij is eerder eene openbare hulde aan de vrijheid van geweten, eene
protestatie tegen de priesterheerschappij, die in ons land alles dreigt te overweldigen.
Onder hen vindt men er, die vast vertrouwen op een ander leven en de eeuwige
rechtvaardigheid. Het zijn over het algemeen degelijke, achtbare, ontwikkelde
menschen, meest uit den hoogen burgerstand. Enkelen, die hun bestaan gewijd hebben
aan het bestrijden van de dwingelandij der geestelijken en die deze op hun sterfbed
doen roepen, verwerven de medelijdende minachting hunner politieke geloofsgenooten
en worden als in tegenspraak met zich zelven, of als afvalligen aangezien.’
Maar mister Fairban hield zich niet daarmede tevreden:
‘Ik begrijp de vrijdenkerij bij den individu, maar moet ze afkeuren bij eene geheele
natie. Een volk, dat geen bepaalden godsdienst belijdt, is tot een gewissen ondergang
gedoemd: zie het Engelsche volk en het Fransche volk: dit laatste vermindert in getal;
geestelijk en lichamelijk vervalt het meer en meer als ras. Waarom? Uit oorzaak
zijner ongegeloovigheid. Spot met alles wat heilig is ontbindt de samenleving.
Engeland wint in macht en aanzien: ons volk verspreidt zich over geheel den
aardbodem, onze taal zal de wereldtaal worden; wij zijn op zedelijk en stoffelijk
gebied
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alle andere natiën vooruit, waarom? - omdat ons volk gelooft en vertrouwt: onze
godsdienst maakt de grootheid van Engeland uit.’
‘Verwart gij niet den godsdienst met de zedelijkheid?’
‘Dat juist: de godsdienst moet de steunpilaar der zedelijkheid zijn. De eeredienst
is er de belijdenis van. Door het geloof moet de maatschappij saamgehouden worden.’
‘Het geloof is eene gave, die niet aan elk is gegeven,’ zei Livie.
‘Groote geesten hebben geloofd.’
‘Groote geesten hebben ook getwijfeld of geloochend.’
‘Er ligt in den mensch zooveel aandrang naar iets hoogers, zooveel dorst naar
rechtvaardigheid, zooveel behoefte aan geluk. Wat hier op aarde niet kan bevredigd
worden, moet ons elders gegeven zijn.’
‘Gelukkig wie gelooven kan,’ zei Livie, ‘maar het geloof aan iets is ons geene
waarborg voor het bestaan van dat iets; en hoeveel aardsche verlangens liggen er
niet in den mensch, hoevele rechtmatige wenschen vormt hij hier niet, welke nooit
bevredigd worden! Kan het niet evenzoo gesteld zijn met de noodwendigheden onzer
ziel? Wie zegt ons dat God - in den zin zooals men de Godheid opvat - almachtig en
goed is? Zien wij niet de onrechtvaardigheid heerschen? Is heel de natuur niet op
gruwzaamheid en zelfzucht gegrondvest?’
‘Wij weten niet waarom,’ sprak mister Fairban, ‘wij zijn omgeven door geheimen;
maar in ons hart - en hij legde de hand op het zijne - ligt het besef van goed en kwaad,
dáár is een rechter, die noch eigenliefde ontziet noch vergoelijking kent en die onze
daden veroordeelt of billijkt, dáár spreekt eene stem tot ons, die anderen niet hooren,
het
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is de stem van God, die ons waarschuwt en aanmoedigt. Ik geloof in haar,’ besloot
hij. Zijn aangezicht was bezield, hij was waarlijk schoon van uitdrukking op dit
oogenblik.
‘Welaan, dan moet die overtuiging u genoeg wezen,’
‘Neen, er hoeft een bepaalden vorm aan die verheerlijking van een wezen boven
ons te worden gegeven, en die vorm is de uitwendige band, die de menschheid aan
God verbindt.’
Livie richtte hem persoonlijk eene vraag toe:
‘Is het geloof eene weldaad u door de natuur geschonken, of eene overtuiging door
de opvoeding ingeplant?’
‘Ik geloof na rijp onderzoek, na de philosofen en Darwin te hebben gelezen.’
Miss Tilt hoorde toe, verwonderd. Livie vroeg haar:
‘En gelooft gij ook aan een ander leven?’
Zij zeide ja; maar het was blijkbaar, dat ze nooit over geloof of ongeloof had
nagedacht.
Het gesprek werd zoo levendig gevoerd, dat de eenen na de anderen reeds weg
waren, voordat zij het bemerkten.
Mijnheer en mevrouw de Poortere hadden geduldig een dagblad genomen, doch
nu stelde deze zachtmanend voor uit te gaan. Het weer was zoo heerlijk: de hemel
was als een doorzichtige blauwe edelsteen, die hoog daarbuiten de stad overwelfde.
De zon scheen op het roode vloertapijt.
Ja, het was tijd en Livie stond op.
Mistress Jones deed de deur open, binnen kijkend:
‘Miss Lane, gaat gij mede naar den Vallon Obscur?’
Mister Fairban had haar reeds meermalen van die wandeling verteld, dat ze zoo
schoon was, en zij had wel lust ze te doen; maar... zij mocht hare reisgezellen niet
verlaten.
‘Wel, laat ze ook medekomen,’ zei mistress Jones.
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Zij begeerden het niet: het was hun te ver: ‘Ga gij,’ drongen zij aan.
‘Neen, gij hebt nu zoolang op mij gewacht, wij blijven te zamen.’
‘Livie,’ zei madame de Poortere, ‘indien gij mij niet verlaten wilt, dwingt gij mij
met u mede te gaan, en eene zoo lange wandeling schrikt mij af.’
Dit was een beslissend argument. Livie liep de trappen op om hoed en mantel te
halen.
Mister Fairban en miss Tilt werden niet medegevraagd, de laatste was ook geene
wakkere voetgangster.
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Tiende kapittel.
De Vallon Obscur. - De schoone Niçoise. - Mistress Fuchs. - Lucien.
- Een schrikkelijke tocht. - Verbeeldingskracht van mistress Fuchs.
- Wat mistress Jones gedacht had. - Mattie had schrik gehad. - Livie
was boos geweest. - Onrust in de pension.
In de vestibule wachtte mistress Jones met Mattie en eene andere dame: ‘Mag ik u
aan elkaar voorstellen: mistress Fuchs, miss Lane,’ zei ze.
Mistress Fuchs was eene jonge vrouw, hoogstens acht en twintig jaar oud, met
eenen knijpbril op, waarvan de glazen niet in een cirkel gevat waren; met eene tengere
gelaatskleur, uitspringende kin en wakkere bewegingen. Zij droeg een rond hoedje
van grijs vossevel en een kort, sluitend manteltje met hetzelfde bont omzoomd. Livie
gaf eerst weinig acht op haar.
Er was veel volk ter been. De vier dames namen den tram tot aan St-Maurice;
maar hij zat zoo vol, dat ze moesten staan. De tramwachter wees haar bij het uitstijgen
den weg: ‘Altijd links af.’
Dat deden zij, maar ondervonden dra, dat ze verkeerd
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waren geloopen; zij vroegen weder den weg aan andere wandelaren: ‘Rechts,’ heette
het nu. De bewoners van Nizza zijn zeer beschaafd en beleefd, maar in hun verlangen
om dienstvaardig te zijn zullen zij u wel eens verkeerde inlichtingen geven.
Onderweg, terwijl de dames aarzelden en twijfelden, kwam mistress Fuchs recht
naar Livie:
‘Ik ben eene Amerikaansche schrijfster,’ zei ze, ‘gij zijt ook eene authoress (hoe
wist ze dit?!) ik geloof recht op uwe sympathie te hebben.’
Zij had behalve artikelen in tijdschriften nog maar één boek uitgegeven.
‘Wat onderwerp?’
‘Vreemde typen en gebruiken.’ - Om deze studie voort te zetten, was ze nu ten
tweeden male naar Europa gekomen. Haar man was een phlegmatieke Duitscher,
beambte in een handelshuis; zij hadden geene kinderen. Zij was door den aard der
zaken gedwongen hare huishouding te verwaarloozen. Zij vertelde op luchtigen toon
van hare onderhandelingen en knibbelarijen met de uitgevers.
Zij maakte op Livie den indruk eener origineele, vernuftige vrouw.
Mistress Jones en Mattie wachtten intusschen aan eene bergop-plantage van
oranjeboomen op de twee achtergeblevenen. Onder de boomen stond een meisje:
‘Vraag haar eenige vruchten,’ zei mistress Jones aan Livie.
‘Zijn zij rijp?’ vroeg Livie in het Italiaansch. Maar in Nizza spreekt de bevolking
liever Fransch:
‘Ja,’ antwoordde het meisje toeschietelijk, ‘begeert gij er eenige?’
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Zij trok niet éenen appel alleen maar heele takjes af.
‘Hoeveel?’
‘O! wat gij wilt geven.’
Zij kreeg eenige sous. Mistress Jones droeg de vruchten als eenen bloemtuil, met
dit verschil, dat ze door hun gewicht naar omlaag hingen.
‘Wie is die jonge Amerikaansche dame?’ vroeg haar Livie stil.
‘Ik ken ze niet; mademoiselle Vincent heeft mij verzocht mij harer wat aan te
trekken, omdat ze hier gansch alleen is.’
Vier menschen van alle kanten der wereld samengewaaid, die een gezelschap
uitmaakten en elkander volkomen vreemd waren!
De tocht wordt vervolgd. Tamelijk hooge bergen versperren het uitzicht. De baan
daartusschen vernauwt, groote keien bedekken den grond; hier en daar ligt er water
tusschen.
Aan wie den weg gevraagd? er is geen mensch meer te zien. Ha daar komt een
oud vrouwtje:
‘Waar is de Vallon Obscur?’ in 't Italiaansch.
Zij glimlacht met haar rimpelig aangezicht; zij wil toonen dat ze Fransch kent, zij
spreekt het nauw verstaanbaar:
‘Ze Valoun Escour? lieve dametjes, wat verder? maar ga er niet heen, gij zoudt u
nat trappen en aan de steenen bezeeren; keert terug, want ginder kunt ge niet over
de bergen.’
Het is zonderling, dat de mensch nooit van de ondervinding van anderen wil
gebruik maken en geenen raad wil volgen, die in tegenstrijdigheid met zijne wenschen
is.
De dames zijn niet overtuigd, maar zetten zich op den rotsigen kant om hare
appelsienen op te eten.
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Daar nadert een jong paar: het moeten Engelschen zijn, en Mattie wordt met de
boodschap gelast hen aan te spreken.
Maar zij verstaan haar niet en Livie neemt het woord in 't Fransch:
‘De Vallon Obscur?’ zegt de dame, ‘wel gij zijt er in, komt met ons mede, wij
zullen hem ten einde gaan.’
De aanduidingen van het oud vrouwtje zijn niet gansch uit het geheugen gewischt:
‘Maar is het er niet nat? Is het niet te ver? Kunnen wij over den berg terugkeeren?’
‘Neen, neen! -ja, ja!’ en men gaat in groep vooruit.
‘Zie toch, hoe schoon zij is,’ fluistert de Amerikaansche schrijfster Livie in het
oor.
Zij was het inderdaad: misschien twintig jaar, pas gehuwd; hij een jaar ouder, stil.
Lucien noemde zij hem, hij was reeds gansch onder hare heerschappij.
Hoe verder men kwam, hoe smaller werd de weg, hoe hooger de rotsen, hoe
scherper de keiachtige steenen, hoe meer water er tusschen stroomde.
‘Maar dat is geen begaanbaar pad!’
‘Komt maar mede,’ zeide zij, dapper vooruitschrijdend van den eenen steen op
den anderen.
De overigen volgden; er groeiden doornige struiken en braamranken op de oevers,
de rokken bleven er in haken; de plaats daarnevens was soms zoo klein en glad, dat
de voet uitgleed en men tegen den rotskant aanviel. Wanneer men het evenwicht
verliest, strekt men de hand uit om steun te vinden en deze kwam wel eens op
scherpere hoeken en stekeliger takken terecht dan wenschelijk was.
‘Ik heb nieuwe bottienen aan,’ zei Livie.
‘Ik ook,’ antwoordde de schoone dame. Livie had het
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reeds aan hare zolen gezien, als zij van den eenen steen op den anderen sprong.
Maar het werd al te erg: er waren geene steenen meer, die boven het water uitstaken,
dat borrelend en schuimend vloeide: men waadde er letterlijk tot over de enkels door.
Terugkeeren of verder gaan? Water achter en water voor. Wat waren dat voor
menschen en waarom leidden zij vier vreemde dames in zulk eenen bergstroom?
‘Wij zijn er bijna door,’ stelde de dame hen gerust en de jonge man, dien zij Lucien
noemde, voegde er bij:
‘Als men hier komt, moet men de voorzorg hebben een armen knaap of een arm
meisje van de streek mede te nemen, die eene plank dragen en hier en daar over 't
water leggen; trouwens in dit seizoen ligt er wat veel om er zich nog in te wagen.’
‘Maar waarom leidt gij er ons dan heen?’ was de vraag, die in Livie en de anderen
opkwam en die niemand stellen dorst.
Nu was de geweldig stroomende beek zoo eng tusschen twee torenhooge,
muurrechte of liever van boven naar elkaar hellende wanden, dat het er waarlijk
halfduister was. Men zou met geen twee te gelijk door dat gangetje hebben kunnen
gaan. Magere, fijne varenkruiden - venushaar - hingen in de vochtige rotsklovetjes.
Lucien en de dame hielpen om het meest: zij reikten de handen aan de springende
en uitglibberende vreemdelingen. Livie was gansch uit haar humeur en dorst het niet
toonen, wat des te pijnlijker is. Hare bottienen waagde zij niet te bezien; het ware
overigens niet mogelijk geweest: zij staken onder het water.
In het engste achterhaalde een kleine, schrikkelijk leelijke
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knaap het gezelschap. Hij droeg eene glimmende zeis en drong omkijkend voorbij;
nu en dan galmde een ver gefluit in de bergen. Er liep een groote hond heen en weer,
die meer dan eens den weg versperde.
Eindelijk was men er uit: een trapje, in de rots uitgehouwen, leidde naar omhoog,
steil als eene torentrap. Een ontzaglijk hooge berg sneed hen den weg af.
De aanblik moet van de plaats, waar zij stonden, heerlijk zijn; maar Livie was veel
te toornig en veel te vermoeid om het te willen bemerken; nochtans, ondanks zich
zelve, bleef haar later de herinnering bij van groote, kromme olijven; van grillig
gekante rotsen; van de blauwe, tintelende zee tusschen twee diep neerdalende heuvels
beneden; van den hemel daarachter met de matroode zon, die gloeiend in rozig
avondwaas neerzonk....
Maar zij keek wanhopig den berg op: veel hooger, bijna regelrecht boven het
gezelschap, stond reeds Lucien, die hen wenkte.
‘Moeten wij nu nog daarover?’ kreet zij achteruitdeinzend.
‘Neen, neen,’ lachte de schoone Niçoise, ‘enkel een drie honderd meters hoog.’
Gerechtige God, wat hadden zij misdaan om zulke folteringen te moeten verduren?
Het zigzag bergpad is zeer steil, niet breed, langs de rots en daarnevens de diepte,
wel geen eigenlijke afgrond, maar die toch duizelig maakt.
De twee Amerikaansche dames zijn de onversaagdste, Mattie de goedhartigste.
Zij geeft Livie den ring van haren parasol in de hand en trekt ze naar boven.
O, dat klimmen! Livie voelt haar aangezicht in gloed; de
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slapen kloppen; het harte bonst met versnelden slag: ‘Ik wil niet meer verder,’ zegt
ze in eens, hijgend, en staat stil; ‘ik blijf hier geheel den nacht liever dan nog voort
te gaan.’
Er was in de rots eene spelonk uitgehouwen, waar de arbeiders schuilen of wellicht
de kudden slapen. Daar wilde zij in. Livie meende het gewis niet; maar zij zei het in
eene opwelling van wrok: het doet waarlijk goed eens recht onredelijk te wezen,
wanneer men lijdt en gevoelt, dat men bij toegeeflijke menschen is.
Wat zou ze teleurgesteld geweest zijn en hare verdiende straf gekregen hebben,
had men haar bij haar woord genomen en haar ginder alleen achtergelaten!
Maar zij waren allen veel beter en redelijker dan Livie. Zij baden haar dat niet te
doen; zij moedigden haar aan: men was overigens op het hoogste, nu moest men
maar meer afstijgen.
Dat was nog het slechtste: de avond was gansch gevallen, het werd zwartdonker
onder de olijfboomen; men zag niet meer, waar men den voet stelde; steenen en keien
rolden er onder heen naar beneden.
De Amerikaansche schrijfster, die voorop ging, viel een paar malen in hare volle
lengte. Lucien gaf beurtelings aan de dames eene helpende hand; hij had nog zijne
glacé handschoenen aan: op zulk eene wandeling! men strompelde en klaagde! de
voeten zwikten, de hielen haperden tusschen de kloven:
‘Gij zult allen een bezoek bij den schoenmaker moeten afleggen,’ vergenoegde
hij zich op te merken. ‘Ziet ge, om zulke tochten te doen, behoeft men een bijzonder
schoeisel te hebben.’
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Maar waarom diende hij dan tot leidsman aan dames, die zulk geen schoeisel aan
hadden?
Livie geloofde, dat zij nooit uit dien slechten strik zouden geraakt zijn; maar men
geraakt uit zeer veel slechte strikken zoo niet uit alle. Eindelijk waren zij op vasten
grond en zagen zij als eene reddingsbaken het roode licht van den gebenedijden
tramway!
De dame en Lucien brachten hunne slachtoffers er heen; en nu moesten zij met
het hart vol ontevredenheid die twee nog danken; het was Livie, die de taak op zich
nam: men moet zich in het leven zoo vaak erkentelijk toonen voor iets, dat ongenoegen
wekt.
De jonge vrouw had een uitgedacht antwoord gereed: ‘Het is gaarne gedaan,’ zei
ze op emphatieken, zelftevreden toon, ‘gij wenschtet den Vallon Obscur te zien en
wij hebben hem u getoond. Het moet een algemeene regel zijn vreemden op den
rechten weg te helpen; dat grondbeginsel hebben wij op u toegepast en ik wensch
niets anders dan, dat mij elders bij gelegenheid hetzelfde geschiede.’
Roekelooze wensch! neen, wat wrok Livie ook voelde, zooveel euvel zou ze haar
niet gegund hebben.
Wat waren dat voor menschen?
De Amerikaansche schrijfster beweerde, o dat het verkleede bandieten waren; de
smalle doorgang en de berg: een roovershol; de jongen met de zeis: een medeplichtige
met het moordenaarstuig; de hond: er op afgericht om op het eerste teeken aan te
vallen; het gefluit, een verkenningssein.
Geheel het helsche plan echter door een onbekend toeval omgeworpen.... niet later
dan vannacht ging zij het gebeurde opstellen en naar een dagblad van Boston zenden,
waarvan zij correspondente was; het artikel zou haar duur
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betaald worden tegen klinkende dollars. Zij was als buiten zich zelve van opgewekten
schrijflust.
Mistress Jones had maar éene gedachte gehad: namelijk kleine Florence; denkt
eens, had dat arme kind van dien tocht moeten deelmaken! Zij was gelukkiglijk door
de Andrews op een rijtoertje medegevraagd!...
Mattie lachte thans om het voorval, maar had toch in het duister onder de olijven
schrik en wantrouwen gehad; nu was het over.
Livie was boos geweest: dit gevoel sluit alle andere buiten; doch nu bekende zij
aan hare gezellinnen, dat ze al haar reisgeld in goud en bankbriefjes in een zakje
genaaid op de borst verborgen zitten had; wat deze huiveren, en in het midden van
het goed verlichte Nizza den stap verhaasten deed.
In de pension was men reeds aan het nagerecht. Daar had het uitblijven der dames
opschudding verwekt. Het wederzien was des te vroolijker. Mevrouw de Poortere
had eerst gemeend, dat de heeren mede waren, maar nu zij den baron en Siebenbürger
en mister Fairban, den eene na den andere in de eetzaal had zien komen, begon zij
aan een ongeluk te gelooven.
Dat was een vertellen en een klagen:
‘O mister Fairban, wat vreeselijke wandeling!’ zei Livie, nog gansch ontsteld,
over de tafel naar hem toe ziende.
Hoe nam hij die woorden wel op?
‘Miss Lane,’ antwoordde hij, ‘ik zelf ben ongerust geweest, ik verdien geen
verwijt.’
Het was er geen, verzekerde zij hem, verwonderd over zijnen toon, en nu eerst
dacht zij, dat hij die wandeling aangeprezen had.
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‘Indien gij een beteren gids medegenomen hadt, zou hij u tot aan den Vallon Obscur
niet er in geleid hebben,’ zei hij, na eenige oogenblikken stilte. Lag er ook verwijt
in deze zinspeling op de mogelijkheid van zijn gezelschap daarheen?
Wat of dat alles te beduiden had? wat waren dat voor lieden? Die vraag werd
weder gesteld.
‘Niets; brave dwaze menschen,’ zei mister Fairban, ‘toeschietelijkheid en gebrek
aan oordeel: het is niet de eerste maal, dat ik iets dergelijks bij de bevolking van
Nizza waarneem.’
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Elfde kapittel.
De hertogin di Luciola. - Haar bezoek. - De zes tafels. - Zij moet
eigenwaarde toonen. - Het concert. - De Italiaansche muzikant. Madame di Luciola ontmoet nieuwe onaangenaamheden.
Het uur der maaltijden is gewoonlijk zeer aangenaam in eene pension, wanneer men
goed gezeten is; het is het uur der oprechte gezelligheid. Zoo was het niet voor
mijnheer de Poortere. Sedert een drietal dagen, dat de hertogin di Luciola aan zijne
zijde zat, had hij geene rust meer: die dame leed aan eene ongeneeslijke kwaal,
waarvan sommige mannen en vele vrouwen zijn aangetast, eene kwaal, die deze
eigenaardigheid aanbiedt, dat zij het genot van den lijder en de foltering zijner
omgeving uitmaakt: madame di Luciola was praatziek, en hij haar onmiddellijk
slachtoffer. Eerst had de natuurlijke beleefdheid, die hem kenschetst en welke de
opvoeding nog verhoogd heeft, hem genoopt haar te aanhooren en te antwoorden, dit laatste weinig; want een oprechte veelspreker, verlangt en duldt het niet anders maar juist genoeg om haar belangstelling te toonen. Hij had daarenboven de
onvoorzichtigheid begaan haar zijn
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kaartje met zijnen naam en dien zijner vrouw te overhandigen en madame di Luciola
had gevraagd om welk uur men haar wederbezoek ontvangen kon.
‘Gij moet ook tegenwoordig zijn,’ zei mevrouw de Poortere tot Livie.
Praatzuchtige menschen zijn altijd de schrik van Livie's leven geweest; zij wilde
niet, maar werd er lachend toe gedwongen. De samenkomst had 's morgens om elf
uren in het gemeenschappelijk salon plaats.
De hertogin verscheen met den paarl op haar oog; met haar groot, bruin, regelmatig
aangezicht; zonder handschoenen, maar met hoed en pelsmantel aan, gansch in het
zwart gekleed.
Het valt hier op te merken, dat ze nooit van iets anders dan van zich zelve sprak;
zij uitte klachten; men had haar gekrenkt in de pension: zij had aan madame Vincent
gevraagd haar nog eene tafel te geven, en madame Vincent had geantwoord, dat er
reeds vijf in hare kamer stonden en er geene tafels genoeg in de pension waren om
er aan elk zulk een buitensporig getal te bezorgen.
‘Maar indien ik er zes noodig heb!’ verontschuldigde zij zich, bijna krijtend: eene
voor het portret van den hertog, ce cher duc! eene voor het hare: dat was toch wel
een billijke wensch hare plaats nevens die van haren gemaal in te nemen! eene voor
hare toiletbenoodigdheden; eene voor haar werkmandje; eene voor het kooitje van
haren kanarievogel en nu eene voor haren bloemtuil. Men weigert eene tafel om
eenen bloemtuil op te stellen in de bloemenstad zelve! indien men mij geene
bevrediging geeft en excuses maakt, neem ik elders mijnen intrek.’
Het gebeurt soms, wanneer de nood groot is, dat de schip-
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per in den duisteren nacht eene reddingsbaken ziet, of de drenkeling, ondergaande,
op eene plank stuit, die hij vastgrijpen kan.
Aldus ook hier: zij sprak van weggaan! eene reddingsplank! en mijnheer de Poortere
greep ze vast.
‘Madame,’ zei hij, ‘men heeft u gekwetst; gij zijt gebelgd, rechtmatig gebelgd, en
ik kan niets dan uw besluit goedkeuren.’
‘Zulk eene weigering is voldoende om iemand eenen tegenzin in het aangenaamste
verblijf te doen krijgen,’ bevestigde mevrouw de Poortere.
Ofschoon geen der drie eenen blik gewisseld hadden, begrepen zij elkander:
mijnheer de Poortere wilde zijne tafelgenoote los worden en zijne gezellinnen snelden
hem trouw ter hulpe:
‘Na het gebeurde zoudt gij hier geen oogenblik genoegen meer smaken,’ verzekerde
haar nu Livie.
Madame di Luciola scheen verwonderd over den weerklank, dien hare klachten
vonden: ‘Och neen, neen, zoo erg is het toch niet. Overigens madame Vincent heeft
beloofd het mogelijke te doen en zal mij morgen of overmorgen eene tafel...’
Maar mijnheer de Poortere viel haar in de rede: ‘Verschoon mij, madame; wat
gebeurd is, kan niet hersteld worden; en wie waarborgt u, dat indien men u thans
bevrediging gaf, morgen een dergelijk feit zich niet vernieuwen zou? Hoe lief uw
gezelschap mij ook is, - en hij boog diep - kan ik u niets anders zeggen dan: uw
gevoel van eigenwaarde gebiedt u te vertrekken.’
‘Zeker, zeker,’ riepen mevrouw de Poortere en Livie in koor.
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‘Indien ik hier blijf,’ zei de Italiaansche signora met eene poging om door vleierij
de strengheid harer rechters te vermurwen, ‘is het om der wille van uw gezelschap,
dat ik op zoo hoogen prijs stel; want er valt mij hier nog iets anders tegen: de gang
naar mijne kamer is zeer smal.’
‘Heeft men het ooit geweten,’ riep mijnheer de Poortere verontwaardigd, ‘dat men
eene dame van uwen rang in eenen vleugel van het gebouw huisvest, waar de gang
zoo smal is, dat men er schier niet door kan! Ik ben zeker, dat, indien de hertog nog
leefde, hij dat niet dulden zou.’
‘De hertog? och hij was zulk een goede man, hij....’
‘Om het even: gij zijt beleedigd en moet handelen ingevolge.’
‘Helaas ja,’ bevestigden de twee dames.
Madame di Luciola nam afscheid, zij was als bedwelmd over de wending, welke
de zaak nam. Het was blijkbaar, dat ze niet den minsten lust had de Pension
Cosmopolite voor eene andere te verruilen; zij zou er eens op nadenken, beloofde
zij in 't henengaan, maar waagde, zich omkeerend, nog eene onderstelling: ‘In geval
men mij alle voldoening gave, in geval men...’
‘Neen, neen,’ onderbrak weder mijnheer de Poortere, ‘niets kan uw slechten indruk
uitwisschen; en’ voegde hij er glimlachend bij, ‘men zal voor u immers de gang niet
wijder maken.’
Dat was een argument, waartegen zij niets scheen te kunnen inbrengen.
‘Hoor,’ ging hij voort, ‘ik heb reeds uw karakter bestudeerd,’ - zij sloeg gevleid
met halven glimlach de oogen neder - ‘gij zijt eene zeer gevoelige dame....’
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‘O ja, ik....’
‘Veroorloof mij, - gij voelt, zeg ik, zeer juist en zeer diep; luister naar mijne
voorspelling: uw wrok zal en moet noodzakelijkerwijze met elk oogenblik toenemen;
vergeven zult gij, vergeten of blijven niet.’
Des avonds ging er een beschreven blaadje aan de tafel van hand tot hand rond: het
programma van een concert, dat in den fumoir na het diner moest plaats hebben.
‘Wij zullen er ons kaartspel niet voor laten, niet waar?’ zei mister Fairban.
De muzikanten, mannen en vrouwen, zes of acht in getal, zaten in twee rijen, toen
juffrouw Lane met het olijfhouten schoteltje voor de fiches, en de kaarten in hare
hand, die altijd met het oog op de aldaar verblijvende kinderen voorzichtigheidshalve
werden meegenomen naar boven, van de trap kwam. Zij bespeelden ik weet niet
meer welke instrumenten, en op het einde van de zaal, nevens de piano, stond een
man hevig te gesticuleeren: hij zong het gekend aria uit Il Barbiere. Al de gasten van
het hôtel hadden er plaats genomen op stoelen, behalve de gewone napspelers.
Na eenigen tijd, terwijl de geweldige roulades van eene zangeres tot bij hen
doordrongen, verscheen de hertogin in groote ontsteltenis: zij was hare diamanten
broche kwijt! Zij was in het salon geweest, voordat het concert aanving en had ze
hier of in de eetzaal verloren. Geheel het tafeltje moest op en zoeken.
Daar kwam Herbert - de oberkellner - triomfant binnen. Hij hield het kleinood in
de hand: een der muzikanten had het in de vestibule op den grond zien blinken en
dadelijk
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weergegeven. Braaf ras: dat van Italië - wat men er ook van zegge en hoezeer ook
gelasterd!
Dit verdiende eene belooning en madame di Luciola gaf aan Herbert twee franken
voor den muzikant.
Het was inderdaad eene schoone broche: zij verbeeldde een insect: het borststuk
was louter diamantstof, de vlerken smaragd en de kop een robijn. Hoe licht had de
vinder ze kunnen wegsmokkelen: geen mensch dacht er aan ze in de vestibule te
zoeken!
Mijnheer Ibsen had den fumoir verlaten een weinig vóór het einde van het concert:
‘Mijnheeren en dames,’ zei hij diep groetend tot de spelenden, ‘dadelijk zal men de
ronde doen; ik vrees, dat wellicht een der muzikanten ook met zijn schoteltje tot hier
zal komen, en vind niet, dat degenen, welke als gij afwezig waart, iets behoeven te
geven; ik mag mij rekenen als zijnde in hetzelfde geval: ik heb het einde niet
bijgewoond.’
O mijnheer Ibsen, gij zijt een huichelaar, een egoïst en daarbij nog een gierigaard!
en waarmede zouden de arme rondreizenden dan leven, indien elk deed en sprak als
gij?
De Engelschen hadden hem zeker niet verstaan - hij had dat in het Fransch gezegd
- of hij had hen niet overtuigd; althans toen het jonge zwartharige meisje met hare
groote parelbollen aan den hals, met hare donkere, langwimperige oogen en haar
frisschen, wijden mond treurig de ronde deed, schonk mister Fairban haar eene milde
gift en de andere spelers legden ook hunne gave in het blikken schoteltje. Mijnheer
Ibsen alleen maakte een afwijzend gebaar met de hand en schudde het hoofd.
‘Ziet ge wel, dat mijne landgenooten eerlijke menschen
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zijn,’ hoorde Livie madame di Luciola in het Engelsch - want deze sprak ook die
taal - met fierheid zeggen tot mistress Sherlock, die intusschen met al de anderen
was binnengekomen. Tot haar ook sprak de praatzieke hertogin van de tafels, en dat
zij er eene te weinig bezat en hoe men haar door eene weigering gekrenkt had; maar
zij voegde er bij, dat ze den smaad vergeven zou uit genegenheid voor het gezelschap,
dat haar beviel en dat ze blijven zou. Dit was maar een slecht nieuws, dat Livie aan
hare vrienden mede te deelen had.
's Anderdaags was de kaart weder gekeerd: madame di Luciola richtte bittere
klachten tot mijnheer de Poortere aan het maal: wel had men haar nu eene zesde tafel
gegeven; maar de gang was bepaald te nauw en gedurende den nacht was zij in haren
slaap verstoord geweest: naast hare kamer - enkel met een beschot vaneen gescheiden
- was er een dubbel geronk opgegaan, dat tot in den morgen aangehouden had. Of
dat betaamde? En zij wees de schuldigen aan, nieuwgekomenen: een man en eene
vrouw met sterk geteekende jodentypen, zeer bejaard: hij was reeds gansch wit, wat
gekromd; zij had een groot, vierkant gelaat, geel als eene waskaars, uitgemergelde
wangen en eenen haviksneus met zwarte vlerken. Zij geleek op sommige doode,
oude vrouwen, zooals Livie - die als kind naar alle overledenen van het dorp ging
zien - er ijzingwekkend in haar geheugen geprent had. Alleen de oogen duidden het
leven aan: zwarte onheilspellende oogen als die eener tooverheks. Die beiden zaten
aan den overkant der tafel, de jodin nevens mister Fairban.
Ja dat was onuitstaanbaar, zei mijnheer de Poortere aan madame di Luciola, eene
dame van haren rang mocht zulke
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storing niet dulden; nu moest zij heen, en hij wist het haar zoo goed aan te praten,
en zooveel medelijden met haar zelve op te wekken, dat ze bijna schreide en nog
vóór den avond haren intrek in het hôtel Beau Rivage nam. Geheel de colonie
verademde.
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Twaalfde kapittel.
Mister Sherlock spreekt over Australië. - Het verdriet van mistress
Andrews. - Weder de Amerikaansche schrijfster. - Luchtspiegeling.
- Kunstgevoel en grofheid. - Siebenbürger is verliefd. - Mister Fairban
is kwaad. - Honden in eene pension. - De twee joden. - Diamanten.
Mister Sherlock sprak wel eens over Australië. Hij was a barrister - een advocaat.
- Hij woonde te Melbourne; daar heeft men de eerste modes evenvroeg als in Parijs
en is zeer op de kleederen gesteld. Hij had ook buiten gewoond; de afstanden zijn
zóó groot, dat men soms twee uren ver om eenen dokter moet, en de bevolking zóó
dun gezaaid, dat men op een uur afstand geene buren heeft. De streek is er onveilig
door de slangen: het is gevaarlijk de hand in een groenen struik te steken, omdat ze
zich daarin verschuilen. Het omliggende van Nice heeft gelijkenis met zekere deelen
van Australië: ‘Hebt gij hier den Vallon de St. André gezien?’
‘Ja: de diepe vallei, waarin gansch laag de Garbe stroomt, waar het water te allen
kant uit de rots borrelt en waar die schoone reeks eucalyptussen staat.’
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‘Juist; deze herinnert mij aan de natuur van mijn geboorteland. Wat gij hier echter
niet hebt, dat zijn de papegaaien.’
‘In dierentuinen en in kooien,’ zei Livie.
‘In 't wild bij ons; het zijn gevaarlijke roofvogels; zij nestelen in de rotsgebergten,
maar komen in benden naar bevolkte plaatsen; zij eten het fruit en het zaaigraan op,
en wee waar zij zich nederzetten! Het is zeer moeielijk ze te schieten: zoodra zij een
geweer zien, zijn ze weg. Hun vleesch is echter lekker; maar ik zou geenen papegaai
willen dooden: hun geklaag gelijkt aan dat van een gewonden mensch; wie het heeft
gehoord, vergeet het nimmer.’
‘Zijn er slaven in Australië?’
‘De blanke man verdrijft elk ander ras: waar hij zich vestigt, is hij welhaast
alleenheerscher; eene der oorzaken daarvan is, dat de inlanders de slechte driften der
Europeanen aannemen: zij drinken brandewijn en sterven aan longtering. Op dit
oogenblik zijn de inboorlingen bijna uitgeroeid in Australië.
Hij sprak ook van de Andrews. Zij waren zeer rijk: behalve hunne aandeelen in
groote ondernemingen, bezaten zij landelijke goederen en wel vijftig duizend schapen
- dat weet de eigenaar zelf ginder soms op eenige duizenden niet; de woluitvoer is
er zeer belangrijk.
‘Dat sneeuwwit haar staat mistress Andrews zoo mooi. Zij spreekt weinig, is zij
altijd zoo stil?’ Dat Livie haar voor wat dom hield, dorst ze hem niet zeggen.
‘Ja, dat sneeuwwit haar en die stilheid, weet gij waarvan zij voortkomen? De
Andrews hebben eenen zoon gehad, een uitstekend leerling - hij was op de school
met mijnen Regy - en hij is bijna in eens weggerukt door den typhus,
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nu een jaar of drie geleden. Om dat verdriet te vermeesteren, heeft Andrews zijne
vrouw naar Europa gebracht. Hij overlaadt haar met geschenken. Zij mint de pracht,
maar het harte bloedt nog.’
Ik weet niet welk nauw verneembaar gerucht de sprekenden naar omhoog deed
zien - want Livie en mister Sherlock wandelden voor het huis, als dit onderhoud
plaats had. Daarboven op het balkon der eerste verdieping stond mistress Andrews
in een wit, donzig, sleepend morgenkleed; zij hield de blanke hand uitgestrekt, als
om te voelen of er regen viel, want de lucht was grauw betrokken.
Zij verschrikten beiden: had zij de geschiedenis van haar eigen zielewee gehoord,
of was ze maar juist buiten gekomen? Livie hoopte het laatste; maar het groote
donkerblauwe oog onder de zwarte als met een penseel geteekende wenkbrauwen
scheen haar nog ernstiger dan naar gewoonte; en het witte haar wekte eerbied: het
was niet langer de ontijdige wintersneeuw, maar wel het lijkgewaad der doode
moederweelde, wat haar nog jeugdig hoofd bedekte.
‘Ik heb u na het lunch telkens te vergeefs in het salon gezocht,’ zei de Amerikaansche
schrijfster, eenige dagen na hunne wandeling in den Vallon Obscur aan Livie,
‘wanneer en waar kan ik met u eens over letterkunde spreken?’
‘Vanavond om vijf uren in het salon,’ zei Livie.
Zij had mistress Fuchs wel niet opzettelijk ontweken, maar ook niet opgezocht.
Enkel aan het maal hoorde zij telkens van verre hare luidruchtige stem.
Livie was er op het gestelde uur en zat op de sofa. Mister Fairban nam plaats voor
haar op eenen zetel. Zij
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kwam daar gewoonlijk niet en geloofde hem eene uitlegging te moeten geven:
‘Ik wacht op de Amerikaansche schrijfster,’ zei ze.
Zijn aangezicht betrok; het was een zonderling gelaat: men kon er dadelijk alle
indrukken op zien. Zijne kleine oogen lieten tot in het diepste zijner ziel lezen: zij
waren ernstig, maar lachten met zijnen glimlach mede, wanneer hij vroolijk was;
thans lag er iets misprijzend in:
‘Die excentrieke vrouw, welke alles doet om de aandacht op zich te trekken!’
Mistress Fuchs kwam binnen met haar pince-nez op. Zij had een wit, reeds wat
bezoedeld zijden kleed aan - voorzeker haar trouwkleed; de mouwen spanden rond
hare armenstokken en deden hare hoekige ellebogen scherp uitkomen. Haar sleep
was zoo lang, dat hij - met looden gewichtjes neergehouden - wel twee meters verre
achter haar bleef.
Zij zette zich en sloeg hem met eene rassche beweging der hand voor haar heen,
zoodat hij eene geheele ronde op het tapijt beschreef.
Mister Fairban groette haar niet, stond op en ontruimde de plaats. Siebenbürger
en de baron keken haar bevreemd van ter zijde aan.
De Amerikaansche dame en Livie spraken over literatuur; over de vreugd, die er
in ligt anderen te ontroeren en mede te slepen, ze te doen lachen of weenen al naar
willekeur; over de keuze en de macht van het onderwerp. Mistress Fuchs hield staan,
dat een schrijver zijn onderwerp kiezen, en steeds het oog op zijn publiek houden
moet; dat hij den smaak van dat publiek moet bestudeeren en hem geven, wat het
eischt: daarin ligt zijne waarborg van welgelukken en eene bron van geldgewin.
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Livie beweerde het tegenovergestelde: zij meende; dat de schrijver zelf door zijn
onderwerp moet beheerscht wezen, en het niet beheerschen mag: dat zijne pen als
het ware door eene onbekende macht bestuurd wordt. Blijft hij zelf koel en zijne
opvatting volkomen meester, hij zal den lezer ook koel laten. De vinding ontstaat in
hem; hij roept ze niet in het leven door een uitwerksel van zijnen wil. Terwijl hij
schrijft, vergeet hij zijn publiek: deszelfs goed- of afkeuring houdt hem niet bezig.
Mistress Fuchs opperde de meening, dat een schrijver nooit tevreden is over zijnen
arbeid, dat de opvatting altijd boven de uitvoering staat.
Juffrouw Lane moest haar weder tegenspreken: zij was overtuigd, dat gewoonlijk
de schrijver zeer met zijn werk is ingenomen en zijn eigen grootste bewonderaar is,
juist omdat hij er in weet liggen, wat anderen er niet altijd in vinden.
Kan eene schrijfster terzelfder tijd de goede hoedanigheden eener kundige
huisvrouw bezitten?
‘Ja,’ zei Livie, ‘eene vrouw hoeft vóór alle dingen den stoffelijken welstand van
haar en hare omgeving te bevorderen, en de ontwikkeling van den geest kan heel
wel met huishoudelijke gaven gepaard gaan.’
‘Neen,’ sprak mistress Fuchs, ‘het eene sluit het andere buiten: hooger streven
doet met minachting op lagere bezigheden nederzien.’
De etensbel klonk. Livie liet de Amerikaansche dame voorop gaan; zij moest er
zelfs heel verre achter blijven uit hoofde van den langen sleep. Het was een grappig
gezicht, die jonge, niet leelijke vrouw met hare wijde stappen, de zwierende
bewegingen harer armen en de kin omhoog, vooruitschrijdend. Mister Fairban stond
aan den ingang der eetzaal.
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Hij ook glimlachte, haar achternaziende, maar zeide toch ernstig:
‘Ik kan geene pretentieuse vrouwen verdragen.’
‘Zonderling, niet waar? ’ merkte Livie op, ‘ dat de natuur, die het verstand heeft
uitgedeeld, niet altijd tevens de noodige dosis wijsheid verleent om de houding en
het gedrag te regelen.’
Zij zette zich op hare plaats. Zij knikte naar miss Tilt, die binnenkwam, de
ongekunstelde, zachtzinnige miss Tilt, en Livie kon niet nalaten te denken, hoeveel
hooger de bescheidenheid en de eenvoud des harten bij eene vrouw te schatten zijn
dan het vernuft, indien het met aanmatiging en excentriciteit gepaard moet gaan.
Het was een regenachtige dag geweest. De hemel was grauw en ongestuimig, hier
en daar verschenen en verdwenen blauwe plaatsen in de lucht; de baren schuimden
en sprongen hoog, huilend tegen de rotsen aan; de meeuwen vlogen in de verte. De
zon kwam eensklaps van achter de wolken en verlichtte de zee met waterachtige
tinten.
De Vlamingen gingen eens tot aan de Promenade des Anglais. Er waren niet veel
vreemdelingen te zien en Livie stapte met de oogen ten gronde, in droomen verdiept.
In eens rezen twee gestalten van eene zitbank op: het waren mister Fairban en
Siebenbürger, die aldaar met den rug naar het water gekeerd, gerust hadden. Livie's
vrienden waren reeds blijven staan en zij ook wendde zich thans om; maar zij had
den tijd niet om hunnen groet te beantwoorden: ‘Ziet, ziet!’ riep zij uit, naar den
gezichteinder wijzend.
Een zeldzaam schouwspel trof hun oog: dáár, in de donkere
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wolken, over de zee, stond geheel Nizza wit, met scherpe lijnen afgeteekend: de
huizen, de schoorsteenen, de torens, tot zelfs de bergen, die het omzoomen. Het was
eene luchtspiegeling, de eerste die Livie zag. Maar het duurde niet lang: nauw hadden
zij den tijd om zich over het schouwspel te bevreemden. De uitkanten smolten reeds,
de zon zonk achter de wolken en alles werd weder grauw.
‘O, vandaag heb ik eene nog veel duidelijker luchtspiegeling gezien, juist op
dezelfde plaats,’ vertelde mister Fairban haar 's anderdaags, ‘wat heb ik gewenscht,
dat gij daar waart! Moet gij dan immer met uwe vrienden uitgaan?’
‘Ja,’ antwoordde Livie, ‘wij zijn samen gekomen en behooren te zamen.’
‘In Engeland is het gebruikelijk, dat een heer en eene dame, die elkaar vreemd
zijn, wel eens alleen wandelen,’ zei hij.
Zij begreep zijn onuitgesproken wensch, maar bleef het antwoord schuldig.
Op eenen voormiddag vond Livie von Kulm aan het teekenen op een klein tafeltje
in de eetzaal: zij keek over zijnen schouder en hij richtte zijn hoofd op en trok zijne
breede gestalte achteruit om haar zijn werk te laten zien:
Het was een madonnabeeld; het model lag er nevens en Livie zag met verbazing,
hoe wondergoed hij in zijne navolging was gelukt: men moest ze nauwkeurig
beschouwen om het eene van het andere te kunnen onderscheiden.
Zij zei het hem: het is een genot iets schoons te vinden, en het genot wordt dubbel
groot, als men den kunstenaar bij de hand heeft om hem oprecht te mogen loven.
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Maar hij scheen niet tevreden: ‘Ja,’ zei hij, ‘navolging, lijn voor lijn nabootsen, met
nauwgezetheid de evenredigheden in acht nemen, maar scheppen, iets bezielen, iets
van het mijne er bijvoegen, dat heb ik nooit kunnen doen en zal het nooit kunnen,’
en met ongehuicheld misnoegen wierp hij zijne stomp op de tafel.
Livie sprak niet meer en dacht er over na, hoe het hare wanhoop had uitgemaakt,
als zij teekenlessen nam, nooit getrouw te kunnen blijven aan het model, en nooit de
voldoening genoten te hebben iets gelijkends weer te geven; en hoe kwellend het is
den lust tot eigen scheppingen zonder de gave van uitwerking te bezitten.
Maud kwam binnen en sprak von Kulm aan en zonder meer plichtplegingen wendde
hij Livie den rug toe om zich met de jonge Australische alleen bezig te houden. Er
lag een zonderling mengsel van grofheid, eigenwaan, flegma en kunstgevoel in dien
mensch. Hij kon soms onbeschoft zijn: nooit groette hij madame de Poortere en zij
kon hem niet verdragen en wilde hem ook niet meer bezien.
‘Maud is onbeleefd,’ zei Livie des middags aan Siebenbürger, want deze had haar
ook niet aangekeken.
Hij scheen verwonderd over dat ongunstig oordeel: ‘Met mij is ze heel vriendelijk,’
antwoordde hij. Wij beoordeelen altijd de menschen naar hetgeen zij voor ons, niet
voor anderen zijn.
‘Zij spreekt enkel tegen de heeren, ik geloof dat ze verliefd is op den baron.’
‘Of hij op haar of beiden op elkander,’ antwoordde hij lachend.
Er volgde eene pauze.
‘Gij zijt mij genegen, niet waar?’ vroeg hij in eens.
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‘Ja,’ antwoordde zij, ‘het is mij bijna, alsof ik uwe tante was en gij mijn neef waart.’
‘Ik weet het; welnu ik moet u eene bekentenis doen, ik heb gedacht, dat ik het u
vertrouwen moest: ik ook ben verliefd.’
‘Op Jeanne?’ vroeg Livie, want zij had hem reeds een paar malen in de gang en
de vestibule zien staan schertsen met haar,
‘Fräulein Vincent? o neen!’
‘Op Maud dan?’.
‘Evenmin; ik zou toch den baron de concurentie niet doen.’
‘Op Grace of Mattie?’
‘Grace en Mattie hebben een goed hart voorzeker, maar neen, neen; het is eene
dame van rijperen leeftijd. Het is een zonderling gevoel: half aanbidding, half eerbied,
iets onverklaarbaars; doch ik geloof, dat die vrouw mij in alles blind aan haar zou
kunnen doen gehoorzamen.’ Hij sprak eerder ernstig dan jokkend, bijna beschaamd.
Livie was hoogst benieuwd en moest het wel schijnen, want toen hij haar fluisterde:
‘Het is Frau Andrews,’ bemerkte de Pacua de levendigheid van het gesprek en vroeg
wat het was.
Livie antwoordde onbedacht: ‘Mijnheer Siebenbürger bekent mij, dat hij....’
‘Maar om Godswil!’ riep de jonge man waarlijk verontrust, ‘vertel dat niet verder
aan anderen.’
‘Ik zou niemand genoemd hebben,’ verzekerde zij.
Maar nu wilde de Pacha volstrekt weten, wat er gezegd was. Mistress Andrews,
het onschuldige voorwerp van Siebenbürgers aanbidding, keek bevreemd en vragend
haren
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man en Livie aan. Het was slechts mister Fairban, die een onverschillig gezicht zette,
als kon hem alles niet schelen.
De baron had echter iets van het gesprek afgeluisterd en, moedwillig, om zijnen
vriend in de verlegenheid te stellen, bracht hij het uit:
‘Siebenbürger ist verliebt,’ zei hij met zijne slordige uitspraak.
De Pacha verstond het woord niet. Maud evenmin. Men vroeg het aan miss Lane
en deze om hen allen te plagen, gaf thans voor, dat ze het niet vertalen mocht.
Mijnheer Ibsen had het echter gehoord: ‘Verliebt is amoureux, oui, oui, amoureux,’
zei hij naar den Australiër buigend.
Ha, nu was het een genoegen en Siebenbürger werd bestormd en men wilde weten
met wie hij in love was.
Elk keek en luisterde, zelfs de jood, die verder zat met uitzondering van mister
Fairban, vrijwillig uit alles zich sluitend, deftig voortetend. Die algemeene vreugde
scheen hem bepaald te mishagen.
De goede mistress Andrews, aan wie haar man het in 't Engelsch had vertaald,
hief glimlachend hare twee handen omhoog om hare vroolijke verbazing uit te
drukken. Zij zag er zoo lief uit met haren berg van sneeuwwitte haren, de stille
donkerblauwe oogen, en de rozenkleurige pelerine, - een geschenk van Jeanne, door
deze zelve gehaakt - welke eene warmere tint op hare bleeke wangen wierp.
Dien avond scheen mister Fairban niet zoo haastig als gewoonlijk om eene goede
plaats en een tafeltje in het salon, dat reeds vol menschen was, te bemachtigen. Livie
zat al een heelen tijd met de kaarten in de hand met mistress Jones en miss Tilt te
praten, terwijl hij nog immer een in
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't oog vallend druk onderhoud met mistress Sherlock had. Hij scheen het spel
volkomen vergeten te hebben. De baron kwam mistress Sherlock voor het schaakbord
opeischen. Mistress Jones en miss Tilt gingen met den Deen naar een ander tafeltje;
en nu zat Livie gansch alleen bij den haard, toen mevrouw de Poortere, die in
afwachting een dagblad genomen had, zich omkeerend, met bevreemding vroeg, of
men dan heden niet kaarten zou.
Livie moest antwoorden, dat ze 't niet wist. Zij begreep niets van mister Fairban's
handelwijze.
Eindelijk kwam hij nader met zijn trouwhartig aangezicht: ‘Zijt gij gereed, ladies?’
‘Ja - reeds lang,’ kon Livie niet nalaten hem toe te voegen.
En het spel begon. Siebenbürger speelde ditmaal mede, wat mister Fairban's
aangezicht weer betrekken deed. Hij scheen nu ook eenen hekel aan dien jongen man
te hebben gekregen: een soort van rassenhaat, als den weerzin, dien hij von Kulm
toonde.
Ja, mister Fairban kon wel korzelig zijn; dien avond keerde zijne goede luim niet
weder. Het was tamelijk koud en het salon aanvankelijk niet goed verwarmd; de
dames hadden hare sjaals over de schouders. Er werd gestadig in-en uitgegaan en
gewoonlijk liet elk de deur open of half open, wat tocht veroorzaakte:
‘Please, doe de deur toe,’ bad hij, telkens omziende.
‘Please, doe de deur toe,’ herhaalde hij zonder de stem te verheffen en op gelijken
toon, als het ondanks zijn verzoek niet geschiedde. Enkele malen stond hij zelf op
en ging ze sluiten.
Faro was onder de tafel gekropen en of hij nu meende, dat
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er iets te eten was, of eens in zijn leven eene vriendelijke ingeving had, die door
geene eigenbaat was teweeggebracht, althans hij wreef zijne kin op de knieën van
Livie als om haar te berichten, dat hij daar was, stak dan den kop vooruit en zag haar
aan.
Beleefdheden van eene weerbarstige natuur - al is het ook maar een hond - worden
dubbel op prijs gesteld: Livie streelde Faro een paar malen over het wollig voorhoofd
en den rug.
‘Ik weet niet,’ maakte mister Fairban de opmerking en keerde zich om naar den
baron, die aandachtig over zijn spel gebogen zat, als om waar te nemen of hij het
hoorde en zonder den toon te verlagen, ‘ik weet niet, hoe madame Vincent het duldt,
dat pensionnairen hier honden medebrengen, die in de gemeenzaamheid met de
menschen leven. Ik ken hôtels in Engeland, waar voor eenen hond eene halve guinje
daags wordt geëischt en dit om den lust tot het medebrengen van zulke gasten te
doen vergaan. Wat eene huishouding zou het hier worden, indien elk onzer eenen
hond medehad?’
Een ieder knikte toestemmend.
Livie ontzag hem: zij verwijderde Faro met de hand. Had dezes meester den uitval
gehoord? Hij stond van het schaakspel op, riep zijnen hond, opende de deur en joeg
hem vrij onzacht met eenen schop buiten. Zijne ontevredenheid over mister Fairban's
woorden werd op het slachtoffer zelf gewroken. Het gaat wel vaak aldus in deze
wereld.
Evenmin kon mister Fairban vreemde inmenging in het gewoon gezelschap of
stoornis in het spel verdragen.
De jodin met de doodverf op het gelaat en de akelige zwarte oogen zat met den
rug naar de kaartspelers bij de
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groote tafel te lezen. Doch naar aanleiding van eenige luide uitroepingen over een
gewonnen of verloren nap, sloot zij haar boek, stond eerst toe te zien, en trok dan
haren stoel bij om in het spel van Siebenbürger te kijken. Zij en haar man waren uit
Noord-Amerika maar bewoonden Brazilië; hunne taal was het Engelsch. Zij
verklaarde, dat zij ook het napspel kende en haar uitgedoofd oog schoot een straal
van verlangen. In Amerika speelde men het met zooveel personen als men wilde:
hoe grooter hoop hoe aangenamer.
Dat was eene zelfaanbeveling; Siebenbürger en mevrouw de Poortere verstonden
haar niet. Mister Fairban en Livie zwegen.
De jodin gaf door teekens raad aan den Oostenrijker, dan antwoordde de
Engelschman heel droog:
‘Mister Siebenbürger kent het spel.’
Maar zij vatte de bedoeling niet of liet zich door hare drift medeslepen: ‘Zie, dàt,
die kaart,’ zei ze levendig met haar opgekrulden, verdroogden vingertop er eene in
zijne hand aanwijzend, die hij werpen moest; hetgeen hij deed.
‘Mister Siebenbürger kent genoeg van het spel om vreemde hulp te kunnen
ontberen,’ hernam mister Fairban traag en snijdend als een mes.
Ditmaal was zij geraakt; zij stond op en verliet de kamer, gevolgd door haren
echtgenoot, die sedert een paar minuten ook bij de tafel was gekomen.
‘Ik vrees, dat ik ruw ben geweest, niet waar, het was te sterk?’ vroeg hij met twijfel
bij het scheiden aan Livie.
‘Een gentleman is nooit ruw,’ ontweek deze eene rechtstreeksche oordeelvelling,
‘wat er ruws in den grond ligt, verzacht hij door de beleefdheid van den vorm.’
‘Heb dank,’ zei hij als bevrijdden hare woorden hem van zelfverwijt, het slechtste
aller verwijten.
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De Andrews kondigden hun vertrek naar Australië aan: zij moesten den 14 Januari
te Napels inschepen en wilden nog eerst eenigen tijd in Rome verblijven. Het speet
Livie, zij kon zich de tafel zonder hen niet voorstellen: ‘Gij zijt onze koningin,’ zei
zij eens aan mistress Andrews, en deze leek er inderdaad op eene.
Ook Siebenbürger beklaagde het, dat hij haar niet meer zien en in stilte aanbidden
zou. De Pacha zat nu in afwachting Italiaansch te leeren: hij had een conversatieboekje
gekocht en las het noodigste om te weten luidop: Cameriere-waiter.
Vetturino-coachman, en dan kon hij hartelijk lachen om het voor hem zoo zonderlinge
dier namen.
Daags vóór hun vertrek troonde mistress Andrews Livie mede naar het salon:
‘Mijn naam is Martha, wilt gij mij eenige herinneringsregels schrijven?’
‘Ja.’
Zij vatte Livie's hand en werd mededeelzaaam: zij sprak van haren zoon: Richard,
dien men bij verkleining Dick noemde (wie kan uitleggen, waarom de verkleining
van Richard bij de Engelschen ‘Dick’ is?). Hij was veertien jaar, toen hij stierf.... En
met zenuwachtige haast trok zij een medaillon, in goud gevat en met diamanten
omzet, uit hare borst: ‘Zijn portret, toen hij drie jaar oud was.’ Ontroering verkropte
hare stem. Het stelde een gewoon kindergelaat voor vol eenvoud en naïveteit: ‘Hij
was te goed voor deze wereld,’ zuchtte zij en streelde het medaillon met het oog.
‘Zie, het is mijn man, die het zoo kostbaar heeft doen versieren: diamanten van het
zuiverste water!’ Er viel een andere diamant op, een nog zuiverder, een diamant van
geknakte hoop, van eeuwigtreurende moedersmart....
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Dertiende kapittel.
Miss Tilt weet iets slechts van Livie. - De garçons. - Een gewond been.
- De pensionnairen. - De keuken. - Rosa. - Constantijn wascht de
schotels. - Schoone dagen. - Baron en baronet. - The greatness of
England. - Yankee.
‘Ik heb iets slechts van u vernomen,’ zei miss Tilt aan Livie.
‘Wat dan?’
‘Wel, mister Sherlock heeft het mij gezegd: gij zijt eene schrijfster, niet waar?’
‘Ja.’
Dan vroeg zij in welke taal Livie schreef: ‘O, ik zou het willen lezen; maar.... gij
zult ons zeker eens in een uwer verhalen zetten, mij en mister Fairban?’
‘Waarom niet?’ lachte Livie. ‘Gij zoudt er eene schoone plaats in bekleeden.’
Wie had het verklapt, hoe had de Amerikaansche schrijfster het geweten? Livie
sprak daar nooit het eerst noch thuis noch in haar gewonen kring aan iemand van;
hier had ze 't evenmin gedaan.
Misschien had mijnheer de Poortere er een woord van gerept en de pensionnairen
het aan elkaar voortverteld.
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Mister Fairban maakte geene toespelingen daarop, maar miss Tilt zei hem eens:
‘Weet gij, dat miss Lane eene schrijfster is?’
‘Ja,’ antwoordde hij kortaf en zijn gelaat versomberde.
Hij sprak niet veel van zijne aangelegenheden en vroeg Livie overigens nimmer
naar de hare, en zij herinnert zich niet hem ooit iets van hare familie te hebben gezegd.
Nochtans had zij van hem vernomen, dat hij de jongste van een talrijk huisgezin, en
laatst alleen bij zijne moeder gebleven was.
Om acht uren des avonds bracht men de thee. De dienstdoende garçon stelde altijd
een kopje voor Livie op de kaarttafel nevens dat van mister Fairban; maar zij deed
het hem telkens wegnemen, de thee maakte haar zenuwachtig.
Eens echter - de thee rook zoo goed en zij kon toch niet slapen, of zij er dronk of
niet - riep zij hem weder: ‘Herbert!’
Hij kwam met een ander kopje:
‘Hoe kent gij zijnen naam?’ vroeg mister Fairban verwonderd.
‘Wel ik ken de namen van de vier garçons,’ was haar antwoord.
Men lachte.
‘Kent gij hen niet?’ vroeg hem Livie.
‘Ik zie nooit degenen aan die mij dienen,’ antwoordde hij met hoogheid; maar
dadelijk liet hij er verbeterend op volgen, ‘dat komt wijl de gave van opmerkzaamheid
mij niet is geschonken.’ En hij wendde zich vriendelijk tot zijne landgenoote: ‘Kent
gij hen, miss Tilt?’
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‘Ik ken ze wel van gezicht maar weet ze niet te noemen.’
Toen zei Livie:
Herbert is de groote ginder met zijn ernstig gelaat en zijn teleurgesteld voorkomen,
wanneer hem eene opmerking wordt gemaakt; degene, die de specialiteit heeft vóór
de anderen toe te schieten om den stoel onder de knieën te schuiven. André is de
kleine, zooals de overige bedienden hem noemen.’
‘De zwarte met eene uitdrukking van braafheid op het aangezicht?’
‘Ja en tevens met iets slims in den oogopslag en den glimlach.’
‘Dan is er Jozef, de blonde rozenkleurige, degene die niet ouder schijnt dan zestien
jaar met het voorkomen van eenen koorknaap.’
‘En hoe heet de laatstgekomene met zijn uitstekenden mond als een trompetter?’
‘En zijne groote blonde whiskers, die één uitmaken met zijnen snorbaard,’ sprak
miss Tilt.
‘Ja, hij bevalt mij niet; hoe heet hij?’ vroeg mister Fairban.
‘Fritz,’ zei Livie.
‘En de kamermeiden?’
‘De eene - degene die op onzen vleugel werkzaam is - heet Rosa, de andere Lina.’
Hare wetenschap maakte Livie fier.
‘En de schoenpoetser?’ vroeg mister Fairban schertsend.
‘Die heet Constantin,’ zei ze triomfant.
‘En de koks?’ lachte hij om haar in 't nauw te dringen.
Zij moest het antwoord schuldig blijven: ‘De koks...
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NIZZA, GEZIEN VAN OP LE CHÂTEAU.
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ja?...’ lispte zij, te vergeefs in haar geheugen zoekend; maar zij kwam er toch
zegepralend van af, want zij zeide: ‘De koks hebben geenen naam: men noemt ze
chef en sous-chef.’
‘Bravo! bravo! miss Lane onderschept en weet alles,’ verklaarde mistress Sherlock.
Alzoo lachten, en vermaakten zij zich om de eenvoudigste dingen.
Niet lang daarna gaf een klein ongeval gelegenheid om Livie met het inwendige
eener pensionskeuken bekend te maken: mevrouw de Poortere had - een voetbad
nemend - het waschbekken omgestooten en licht het been aan eenen scherf bezeerd.
Zij had het bloed afgedoopt en er verders niet veel acht meer opgegeven en was zelfs
dien dag met Livie eene wandeling in het oude Nizza gaan doen, in die smalle
straatjes, waar de huizen van vijf stagen hoog nauw de klaarte tot beneden laten
doordringen; waar geene vensters gelijkvloers zijn; waar alle mogelijke
voorraaduitstallingen half buiten den open gevel staan, terwijl het binnen bij helderen
hemel gansch donker is; waar niets aan den welstand of de pracht van het nieuw
Nizza herinnert, en zelden een vreemdeling den voet zet. Zij hadden er de kerk met
haar vergulden koepel bezocht, dien zij van op het plat der oude burcht - le Château
- hadden zien blinken, veel rondgeloopen en zich zeer vermoeid.
Des anderdaags morgens kon mevrouw de Poortere niet gaan: de wonde was door
die lange wandeling verergerd en haar been rond den enkel gezwollen en rood.
Livie verscheen alleen aan het ontbijt. Elk vroeg naar de afwezige. Mister Sherlock
voorspelde erge gevolgen en
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schreef op den rug van zijn kaartje eene remedie; de ontsteking kwam uit een
algemeenen toestand voort, zei hij, er moest een algemeen middel worden aangewend:
Eno's fruit salt.
Met dit bericht trok Livie boven. Maar het halen der medicijn werd nog uitgesteld.
Mevrouw de Poortere wilde geenen dokter, dit wist men, en na het lunch kwam
mister Fairban bij Livie: ‘Zou ik boven mogen gaan? zou zij er iets tegen hebben?
Ik ken wat van de medicijnen en zal misschien raad kunnen geven.’
Livie voelde zich verlicht bij dit aanbod. Hij ging voor haar de trappen op.
Siebenbürger was hem reeds vooruit, deze zat bij den zetel van mevrouw de Poortere.
Mister Fairban scheen eenigszins geërgerd daarover. Hij ook nam plaats, maar zei
niet veel, zoolang de Duitscher aanwezig was, die overigens aldra afscheid nam. Hij
onderzocht de wonde en gaf raad: er moest een ververschend middel aangewend, en
alle twee uren vernieuwd worden. Hij zelf ging beneden en kwam aldra terug, gevolgd
door Herbert, die het noodige droeg.
Er lag iets roerends in die toewijding van eenen vreemdeling tot andere
vreemdelingen. Met rassche behendigheid, zacht en zeker legde hij het verband. Hij
moest uitgaan, doch zou 's avond terug zijn. Intusschen gaf hij zijne aanduidingen
aan Livie; maar nadat de eene of andere der kellners haar bevel een paar malen
verkeerd uitgevoerd, en iets ongeschikts had bovengebracht, ging zij zelve naar de
keuken; dat was vijf en vijftig trappen af te dalen.
Madeleine - het tweede dochtertje van Vincent, nog kleiner en magerder dan Jeanne
- stond aan den ingang en Livie hoorde haar vrij ruw daarbinnen zeggen: ‘Gij moet
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het maar weten, gij moet maar maken, dat er genoeg is; gij moet het vleesch maar
snijden, dat elk een stuk heeft; mama zegt, dat de kok, die hier vóór u was, veel
minder gebruikte dan gij.’
De aangesprokene bromde iets tegen, dat Livie niet verstond.
Madeleine keerde zich om: haar gelaat nam eene lachende plooi en met honigzoete
stem sprak ze Livie aan, haar tevens vastberaden achteruitduwend; zij scheen zeer
bevreemd aldaar eene pensionnaire aan te treffen, en vroeg wat ze begeerde. ‘Pardon,’
zei ze, ‘de garçon zal u bereiden en boven dragen, wat ge verlangt.’
‘Pardon,’ zei Livie, stout op hare beurt, ‘het geldt eene zieke en de garçon doet
het verkeerd.’
Toen trad het juffertje terzijde om Livie door te laten: ‘Er is hier een weinig
wanorde, het is hier niet zeer net,’ ontschuldigde zij zich.
Een weinig wanorde! Er was er veel. Niet zeer net! ‘Hoegenaamd niet net,’ had
ze wel mogen zeggen. De plaats was ruim, eenige treden onder den grond; in het
midden stond de kachel, buitengewoon groot, vierkant en zonder schoorsteenpijp:
de rook werd van onderen weggeleid. Het was twijfelbaar of zij ooit opgewreven
was geweest, of zoo ja, dan moest het lang geleden zijn; groote rondten op de
bovenplaat waren ros uitgebrand.
Een reuzige bouillonpot stond er op. Daar om lagen gescheurde baalzakken, die
zeker reeds veel in hun leven hadden uitgestaan en nu nog tot overmaat van wee in
hun ouden dag met vet werden overspat. De kapblok had geene kleur meer. Twee
koks met groote witte ronde mutsen op het hoofd, met vuile witte vesten en
voorschooten aan en
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een mes in hunnen gordel, waren met koortsige haast aan het werk: de eene stak ia
het vuur geheele grepen ingewanden van de Paduasche kiekens, welke hij met
verbazende vlugheid en behendigheid uitruimde en, met hun slappen tros nog op het
hoofd, beurtelings in eene rij op de tafel boven afval van groenten neerlegde.
De andere kok schepte met een houten lepel eene soort van dampenden hutspot
uit eenen ketel in teljoren uit. Het was het uur van het middagmaal der bedienden:
deze zaten in de kamer daarnaast aan een plankenstel. Alle decorum was afgelegd:
Jozef en Herbert, die als bruidegommen gekleed met zwart habit en witte das zoo
deftig aan de tafel de pensionnaren dienden, zaten in de hemdsmouwen, met de twee
ellebogen op de plank gesteund, en stopten met de twee handen te gelijk den mond
vol groote stukken brood. André, die zoo sierlijk met het presenteerblad vol servies
op ééne hand over den schouder gehouden, de trappen naar de bovenste verdiepingen
op kon gaan, stond met den vinger eene sauspan uit te likken en had daartoe
voorzichtigheidshalve zijne hemdsmouwen omgeslagen. Fritz slokte zonder opzien
zijne soep binnen; Rosa, de Beiersche kamermeid, kwam met haar bord bij, maar
werd ruw door den kok afgewezen: ‘Er is niets meer,’ zei hij.
‘Ik heb nog niets gegeten,’ sprak het meisje zacht.
‘Ik kan het niet helpen, er is altijd te weinig,’ zei hij barsch; maar het was duidelijk,
dat zijne misnoegdheid niet tot haar was gericht en verder doelde. ‘De kleine
deugeniete’ - dat moest Madeleine zijn - ‘zegt, dat gij het maar moet weten, indien
er te weinig is. Gij kunt brood eten.’
Rosa zuchtte, wischte eenen traan weg en liet zich op
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eenen stoel vallen als iemand, die door vermoeienis en verdriet overweldigd wordt.
Maar Livie ontwarend, wreef zij hare oogen af en nam eenen handborstel om den
schijn te hebben, alsof ze iets deed.
Het was dus niet alles rozenkleur in dit huis van genot en vreugde; er was dus niet
voor allen weelde aan deze tafel van overvloed!
Livie vroeg eene pan aan den opperkok; doch deze was weder met den rug naar
haar aan het reinigen der nog overblijvende kippen gegaan en hoorde of luisterde
niet.
Toen zocht zij elders hulp. Zij keek achter het schutsel, waar het zoo donker was,
dat zelfs bij dag het gaslicht er brandde. Zij had beter gedaan niet te kijken, en veel
beter niet aan hare reisgezellen mede te deelen, wat zij gezien had: daar stond
Constantin voor een groot fornuis; hij hield eenen stok met een langen, druipenden,
morsigen lap in de hand en waschte de borden van het lunch in een sop zoo zwart
bijna als inkt, en zette die zonder te spoelen af te sijpelen in eene houten kuip. Het
bleef Livie een raadsel, hoe die borden het aanlegden om zoo glimmend en rein op
de tafel te verschijnen.
Constantin kon op hare vraag geen bescheid geven; maar Herbert had haar zien
zoeken; hij had uit gewoonte of een gevoel van betamelijkheid zijn galavest
aangeschoten en vroeg, wat zij begeerde.
‘Een pan.’
Hij haalde uit een achterkeukentje een blikken pot, die alle oorspronkelijke kleur
onder stof en vet was kwijtgeraakt en goot er water in; doch, tot zijne groote
onthutsing, liep een straal den bodem langs drie kanten te gelijk uit. Toen bracht de
opperkok eene pan, die maar door het
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aanklevend kopergroen alleen het metaal verried, waaruit zij bestond.
Livie vroeg brood.
Er was geen brood meer. Herbert geraakte weder in verlegenheid. Hij ging op
zoek en kwam terug met zes croissants - fijne broodjes in halve maan vorm - en
wilde er brokken van in de pan leggen.
‘Herbert,die korsten zijn niet geschikt voor eene wonde.’
Alsdan sneed hij de bruine kanten af en snoepte ze op.
Nood dwingt: Livie stelde geen onderzoek naar den oorsprong van zijnen buit in.
Nu moest de inhoud nog geroerd worden en het vuur was te zwak. De ingewanden
der kippen hadden den gloed wat gedempt. Herbert bedacht een middel: hij sprong
op den watersteen, en warmde aldus den pot over de gasvlam.
Het was zeer vreemd, maar de dagen die volgden, telden voor Livie onder de
schoonste van haar verblijf te Nizza. Zij was nuttig aan hare zieke vriendin en er lag
iets zoo troostends in het bewustzijn, dat zij daar, zooverre van het vaderland, in
eenen kring, waar zij gansch onbekend aangekomen waren, menschen vonden, die
belang in hen stelden, die troost en hulp boden, die zich tot deelgenooten van hunne
bekommernissen en hunnen tegenspoed maakten. Mister Fairban stond Livie trouw
ter zijde: alle dagen kwam hij twee- of driemaal naar boven - zijne kamer was op de
eerste verdieping - en verbond de wonde. Het was spijtig, dat hij en mevrouw de
Poortere elkaar zoo slecht verstonden. Zij had nog geene vorderingen in de Engelsche
taal gemaakt, omdat zij die taal niet leeren wilde; en het Fransch, dat ze sprak, ging
te rap voor zijn ongeoefend
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oor. Hoe zou een Engelschman - ondanks al zijne genomen lessen - zich van eene
vreemde taal leeren bedienen? overal ontmoet hij landgenooten en onderhoudt zich
met deze in zijne eigene taal. De garçons in de pension waren Duitschers. Zij konden
zelven geen Fransch (in Nizza!); maar spraken toch genoeg Engelsch om de
Engelschen te dienen.
Livie zat op een voetbankje neergeknield en hield het been vast, dat mister Fairban
omwond. Wanneer mevrouw de Poortere iets zei, keek hij zijne helpster vragend aan
om uitlegging, en toen vertaalde zij hem:
‘Mijne vriendin is u wel dankbaar over hetgeen gij voor haar doet;’ en zij was
dwaas genoeg om het overige van het gezegde er met dezelfde oprechtheid van
vertolkster ook bij te voegen: ‘Zij zegt, dat indien gij getrouwd waart, gij zeker wel
zeer goed met uwe vrouw zoudt handelen.’
‘Oh yes!’ antwoordde hij en lachte haar zoo vreemd aan, dat ze dan eerst dacht,
dat ze dit laatste beter niet overgebracht zou hebben.
Ja, ondanks den tegenspoed en het gedwongen thuis zitten waren het schoone
dagen. Het weer was warm; het venster stond open. In nog verhoogde
vertrouwelijkheid zaten de twee vrouwen te keuvelen met het een of ander handwerk
bezig; doornachtige bloesemgeur walmde binnen; het gezang der rondzwervende
Italianen - vroolijk en schel - klonk tot boven; van uit het raam zagen zij de Sherlocks
in hunne open rijtuigen - want zij moesten er twee hebben, omdat ze zoo talrijk waren
- feestelijk van de voorplaats wegrijden; miss Tilt, met eene rol papier in de hand,
zwaar stappend - van hare les terugkeerend - het ijzeren hek binnentreden; kleine
Florence met hare pop, - Victoria heette zij - onder de boomen spelen; soms
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ook de schoone voedster in vreemde kleederdracht, die bij een Russischen prins op
de eerste verdieping in dienst was, over den kiezelgrond het slapend prinsje in zijn
wagentje voortduwen; de jonge Jones beneden met luide Yankee-uitroepingen hun
photograaftoestel plaatsen; Siebenbürger, klein schijnend nevens de reuzengestalte
van von Kulm, 's namiddags naar Monte-Carlo trekken en Faro, die daar niet mede
mocht, terugjagen; en... mister Fairban uit wandelen gaan of weerkeeren. Hij liet
nooit na alsdan dadelijk boven te komen; geen geneesheer zou eene zieke beter
hebben verzorgd. Mijnheer de Poortere was hem wel erkentelijk en noemde hem
schertsend ‘dokter’.
Er was hier geen gevoel van verlatenheid of vreemdheid voor de gekwetste. Mister
Sherlock ging wel voort in zijne onheilsvoorspellingen, zoodra hij Livie ontmoette,
maar gelukte er niet meer in haar ongerust te maken. Hij scheen wat gebelgd, omdat
zijn raad niet was gevolgd: Eno's fruit salt, wondermiddel voor alles. Eindelijk
beperkte hij zich met te vragen, hoe het ging en het hoofd te schudden, omdat men
geenen dokter halen wilde.
Siebenbürger, mistress Sherlock, miss Tilt, Mattie en Grace kwamen tot bezoek.
Zelfs Maud vroeg eens om bij de kranke gelaten te worden. Het was alleen de baron,
die niet naar haar omzag en geen nieuws verlangde.
‘The baronet is minder vriendelijk dan de anderen,’ zei Livie eens.
‘Om Godswil noem hem geen baronet!’ riep mister Fairban uit, ‘een baronet is
een Engelsche titel van ouden adeldom.’
‘Een Duitsche of een Fransche baron,’ zei op hare beurt de stille miss Tilt
verontwaardigd, ‘dat is nieuwe of ge-
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kochte adel; een baronet van Engeland zou geen baron van het vasteland willen
bezien.’
Livie had hier wel veel op kunnen antwoorden, onder andere: dat de mensen zijne
eigene eeretitels door degelijkheid en uitmuntendheid verwerven moet, en zijne
waarde niet van het toeval zijner geboorte afhangt; maar redetwist beviel haar niet,
althans niet op dit oogenblik. Overigens, waarom eenen boom uit willen rukken, die
te vast staat? waarom hier zonder de vereischte wapenen een vooroordeel bestrijden,
dat van geslacht tot geslacht overgeplant in het hart van het volk wortelt?
Maar mister Fairban zelf ging er dieper in; hij had zijn stokpaardje beklommen:
the greatness of England! Het ontzag voor de overlevering, de eerbied voor het
bestaande: ‘Wie moet er bij ons niet voor buigen? zelfs de koninklijke familie. De
markies van Lome - de echtgenoot van prinses Louise - moet bij feestelijkheden door
eene andere deur binnen dan die der koninklijke familie; hij mag niet aan de eeretafel
zitten, omdat hij slechts een markies is. Prins Albert ligt te Frogmore in 't park van
Windsor begraven. Waarom niet in de Westminsterabdij? Het was niet geoorloofd,
omdat hij slechts de echtgenoot der koningin was. Al die formaliteiten schijnen nietig
en zonderling aan vreemden; maar zij waarborgen de bestaande verhoudingen; zij
zijn het symbool der Engelsche natie.’
Hij sprak met drift en miss Tilt knikte goedkeuring toe.
‘Het moet heel moeielijk zijn in sommige gevallen te weten, wie van de
genoodigden den voorrang dient te hebben,’ meende Livie.
‘Toch niet, er bestaan heraldieke agencies, die in geval van twijfel geraadpleegd
worden en alle noodige inlichtingen
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leveren over de bestaande titels en de eerbewijzen, die er aan verbonden zijn;
mitsgaders over de adellijke geslachten en den trap, dien zij op de heraldieke ladder
bekleeden.’
Wat Livie ook trof, was zijne minachting voor de Amerikaansche natie: ‘Wij zijn
hier met zóóveel Engelschen in de pension,’ zei hij eens, ze opsommend.
‘Met veel meer,’ antwoordde Livie, ‘indien gij er de Amerikanen bijrekent, die
ook uwe taal spreken.’
‘Neen,’ beweerde hij, verachtend glimlachend en het hoofd schuddend. ‘Luister,
is dat Engelsch?’
De Amerikaansche schrijfster was achter hunnen rug in luid gesprek met de
bezadigder mistress Jones, en Livie vormde nu eerst tot gedachten, wat haar buiten
haar weten getroffen had: namelijk de sterke neusklanken en het om zoo te zeggen
woorden uitduwend spreken der Amerikanen.
‘That horrid Yankee!’ fluisterde miss Tilt met ongenoegen.
‘Ja, inderdaad, gij en mister Fairban spreekt wat verschillend van de anderen,
‘deed Livie opmerken,’ de twee jonge Jones bij voorbeeld hebben een veel
onduidelijkeren toon.’
‘Ik versta ze niet;’ zei mister Fairban levendig; ‘ik moet het altijd een paar malen
hervragen, als ze mij iets zeggen.’
Livie had dit reeds waargenomen; maar het kwam haar voor, dat hij het deed om
hun de les te lezen, veelmeer dan uit noodzakelijkheid.
‘Bob en Regy ook,’ zei zij, niet bedenkend, dat zij hier geen compliment maakte,
en dat mistress Sherlock hunne moeder er bij zat.
‘Ja,’ antwoordde deze, ‘wij spreken allen nog wat
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anders dan in Engeland, eenigszins colonial; maar Regy begint het Yankee op te
nemen; hij deed het eerst voor de grap, maar hij zal het welhaast niet meer anders
kunnen. Dat is de schuld van de Amerikanen hier. Pray, Regy, don 't imitate them,’
bad ze, toen de schuldigen de zaal verlaten hadden.
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Veertiende kapittel.
De gouvernante. - De schrikkelijke Amerikaan. - Gesprekken. - Nog
Rosa. - Mister Fairban ziet niet gaarne souvenirs in haar. - Een
verlies van zes pond. - Half tropicale regens. - Cook's Office. - Een
brief uit België.
In de plaats van den Pacha en zijne vrouw zaten twee Engelsche juffertjes met de
gouvernante in 't midden; zij gingen op voet van vertrouwelijkheid en vriendschap
met haar om. Beiden hadden kroeskopjes van kort gesneden haar als waterhondjes:
de eene blond, de andere zwart. Deze, de jongste, scheen niet gansch wel: hare wangen
droegen roode vlekken en hare oogen blonken ongemeen. Zij was zeer tenger. Dikwijls
bleef hare plaats aan tafel open. Dan vroeg Livie aan de twee anderen: ‘How is the
young lady?’
Zij had eene verkoudheid, heette het, daarom bleef zij op hare kamer. Soms sprak
mister Fairban van over den ledigen stoel met de gouvernante: zij was eene slanke
vrouw met iets aantrekkelijks in den glimlach. Van verre scheen zij nog jong, van
dichterbij zag men, dat zij wel moest op het einde der dertig zijn:
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‘Zij is beminnelijk,’ zei Livie hem eens.
‘Livie, Livie,’ waarschuwde haar miss Tilt, met misprijzenden blik en opgeheven
vinger, zoodra zij alleen waren, ‘wat hebt gij gedaan!’
‘Wat dan?’ vroeg deze.
‘Gij moogt nooit aan eenen man, wiens genegenheid gij op prijs stelt, eene andere
vrouw loven.’
‘Maar ik meende, wat ik zeide.’
‘Dat is de quaestie niet, of liever dan hadt gij eene dubbele oorzaak om te zwijgen.
Zijt gij dan niet jaloersch van hem?’
‘Neen,’ zei Livie met oprechtheid.
Eens, toen men aan het maal ging, kwam een vreemd heer - wellicht door den garçon
verkeerd gewezen - zich tusschen Livie en Siebenbürger nederzetten. Zij waren zoo
verwonderd en moesten het zoo duidelijk door blikken en gebaren hebben uitgedrukt,
dat de vreemdeling eerstgenoemde onthutst aanzag en in het Engelsch vroeg: ‘Zal
ik heengaan?’ Zijne stem klonk hol en als beangstigd en zij had den moed niet te
antwoorden volgens haren wensch: ‘No no,’ zei ze en hij bleef zitten.
Het was een man van een veertigtal jaren, met een bleek, afgemagerd aangezicht,
een zwarten baard, die de kin en een deel der wangen bedekte en half horizontaal
naar voren stond. In zijne wijde oogen lag iets van schrikkelijk zieleleed. De sierlijk
gesneden frak van fijn, bruingespikkeld laken hing los aan zijne opgestoken schouders.
‘Amerikaan,’ zei hij eensklaps op denzelfden hollen graftoon, zich tot Livie
wendend en haar strak aanziende: en zij achtte het haren plicht te antwoorden:
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‘Van Belgie.’
Daarbij bleef het. Hij nam weinig op zijn bord en het bleef dan nog liggen. Vóór
het einde van het maal verliet hij de tafel en de kamer; maar eer het dessert weg was
genomen, stond hij daar weder met den rug naar het haardvuur, rechtover haar aan
den overkant van den disch. Hij keek door het raam, naar omhoog - in de lucht - met
dezelfde uitdrukking van lijden op het gelaat. Daar ook vertoefde hij niet lang: hij
scheen geene rust te hebben.
Wie was die man? De habitué's vroegen het aan elkander. Hij had nog met niemand
gesproken. Mistress Sherlock noemde hem den ‘Wandelenden Jood’ en Livie den
‘Schrikkelijken Amerikaan;’ maar zij wilde hem nevens haar niet meer, zei ze en
Siebenbürger zei, dat hij ook niet wilde. Hij riep Herbert en beval hem voortaan dien
vreemden heer zijne plaats aan tafel wat verder aan te duiden.
Des avonds stond zijn naam als Clarkson op het vreemdentableau aangeschreven.
Het was zonderling, welken indruk hij op Livie maakte. Het was een mengsel van
afgrijzen, van belangstelling, van vrees en medelijden; iets dat hare blikken on
weerstaanbaar tot hem trok, evenals men in eenen afgrond kijkt of een wangedrocht
aanziet, waarvan de aanblik boeit doch tevens lijden doet: ‘Hij is daar!’ fluisterde
zij beang stigd aan hare medespelers, wanneer hij binnenkwam. ‘Hij staat ginder!’
of met verlichting: ‘nu is hij weg! Indien hij maar niet weder nevens mij aan het
diner komt zitten!’ dacht zij. Doch hij was verder geplaatst, nevens de Amerikaansche
schrijfster, die hoog den toon voerde; wat hij echter maar met eenlettergrepige klanken
scheen te beantwoorden.
Was het een speler, die te Monte-Carlo alles verloren had?
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werd hij door wroeging gekweld? welk leed had hij te verduren?’ Livie wist het niet
en had het willen weten.
‘Zwijgende, eenzame vertwijfeling!’ fluisterde zij tot mistress Sherlock in het
salon aan het kaartspel, eens dat hij weder sprakeloos met den rug naar den haard
stond.
‘No, dyspepsia,’ antwoordde zij.
Slechte spijsverteering! was het zoo prosaïsch, wat Livie voor zielelijden had
aangezien? Zij keek om naar den schrikkelijken Amerikaan. Zij vergat de kaarten,
die zij in de hand hield.
‘Gij stelt wel veel belang in hem,’ sprak mister Fairban op een toon van blaam.
Livie zweeg, geheel van streek gebracht; maar de anderen namen het op als eene
grap:
‘Ja, ja dat wordt gevaarlijk,’ plaagde men haar lachend.
Mister Fairban behield zijnen ernst. Hij was even uitsluitend in zijne antipathie
als in zijne sympathie, en hij scheen eenen tegenzin in dien mensch en al wat hem
betrof te hebben.
‘Zijt gij nooit getrouwd geweest, mister Fairban?’ vroeg hem eens mistress Sherlock.
‘Neen, maar eens was ik het bijna: de ring was reeds gekocht,’ vertelde hij.
‘Gij spreekt daarvan op zulken vroolijken toon,’ wierp Livie op, ‘een afgesprongen
huwelijk is toch altijd iets treurigs, meen ik.’
‘Och, het is zoo lang geleden! ik was toen nog jong en naderhand heb ik ingezien,
dat het geen geschikt huwelijk was,’ en hij lachte weder. Indien hij er verdriet had
in gehad, was het blijkbaar volkomen vergeten.
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‘Mistress Sherlock,’ vroeg hij, ‘zoudt gij uw leven willen herbeginnen?’
Zij was eene nadenkende vrouw, die nooit lichtzinnig antwoordde; zij overwoog
het eenen oogenblik: ‘Ja, indien ik het mocht herbeginnen met de ondervinding, die
ik nu heb.’
‘Ik zou dagen en weken willen opnieuw herleven, maanden en jaren niet,’ zei
Livie ongevraagd.
Toen kwam de quaestie, wat wel de gelukkigste tijd van iemands leven mocht
wezen: de kindsheid, de jeugd of de rijpere jaren?
‘De tijd als de kinderen klein zijn, dat is de gelukkigste tijd, dat heb ik opgemerkt,’
zei hij, ‘dan bezitten de ouders nog al de illusiës, die later vaak op bittere
ontgoochelingen uitloopen.’
Mistress Sherlock was van eene andere meening: ‘Als de kinderen groot zijn,’
beweerde ze, ‘dan genieten de ouders de rust, de voldoening eener volbrachte taak.’
‘Kunnen huwelijken tusschen menschen van vreemde nationaliteiten gelukkig
zijn?’
‘Als men in de eerste jeugd trouwt: ja,’ zei Livie; ‘is het karakter gevormd, zijn
de gewoonten afzonderlijk genomen en ingeworteld: neen. Daar bestaan dan te veel
strijdige elementen: de eene moet noodzakelijker wijze zijnen wil voor den andere
afstaan en bestendig opofferingen doen.’
Intusschen zat mevrouw de Poortere nog immer boven; spijzen en drank werden haar
op hare kamer gedragen; maar alle eetlust was verdwenen: meest werden zij nauw
aangeroerd terzijde geschoven. Het was Rosa, die haar diende. Rosa, de vlijtige, zes
en twintigjarige Beiersche
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meid, die genoeg Fransch kende om zich te doen verstaan. Schoon mocht ze niet
heeten, daartoe was haar mond te wijd, daartoe waren haren lippen te dik; maar hare
groote oogen vol onderworpenheid wat waren ze braaf! wat was ze oplettend en
beleefd, tevens werkend als eene slavin! Wie vroeg op was, zag haar langs de trappen
met emmer en dweil, met blik en borstel bezig; stond erop de eerste verdieping eene
salondeur open, zoo hoorde of zag men Rosa daarbinnen aan het boenen of het vuur
aanleggen; had men zijne kamer verlaten en keerde men een kwartier later terug,
alles was reeds in orde: het stof afgenomen; het bed gemaakt; de moustiquaire met
zijne bruine koord sierlijk in 't midden opgeknoopt. Des zondags zelfs ging ze niet
uit, steeds ten dienste der vreemden blijvend.
Soms liep ze met roodbekreten oogen en eens had mevrouw de Poortere haar
gevraagd waarom en of ze hier niet tevreden was of heimwee had.
Och, werken deed ze gaarne, dat moest men overal; heimwee? Neen. Zij had geene
ouders meer, geene naastbestaanden in het vaderland, behalve eenen broeder, dien
ze in elf jaren niet had gezien: hij was veel ouder dan zij, sinds lang van huis en bezat
eene talrijke kinderschaar; naar wat of naar wien zou ze verlangen in het vaderland?...
Doch hare stem verkropte al meer en meer, terwijl ze dit zeide, vertelde mevrouw
de Poortere naderhand aan Livie, de tranen barstten uit haar oog.
Waarom dan weende zij? was het om hare ouders?
Och, neen! Ja zeker, ze beklaagde hunnen dood; zij had ze goed verzorgd, meende
zij en had ze lang betreurd; maar dat verdriet ook was eene aangenomen smart, eene
dergene, waarover zij getroost was....
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En eindelijk zei ze het: zie, dat was pijnlijk zich half dood te werken - en driftig
toonde zij hare vereelte handen - en dan nog te moeten hooren, dat ze lui en slordig
was!
Wie had zoo iets gezegd? vroeg mevrouw de Poortere, dat was eene lastering, dat
kon niemand beweren...
Jawel, de kleine, de slang, verweet haar dat!
Wie was de kleine, de slang? mademoiselle Jeanne?
Neen, mademoiselle Jeanne was beter, madame Vincent ook; het was de tweede:
Madeleine, o die! en Rosa balde de vuist, die zou heel het personeel wel weg krijgen,
zelfs tegen de chefs maakte zij ruzie; dat was eene gierige, die de menschen het eten
uit de mond benijdde.
Toen Livie bovenkwam, vond zij Rosa, rood van het weenen, met opgezwollen
oogleden, recht aan de tafel staande, nevens den zetel, waarin mevrouw de Poortere
zat. De kamermeid hield in de ééne hand een glas met wijn gevuld, in de andere eene
vork en at, bescheiden en gretig toch, de gesneden stukjes vleesch nog snikkend op:
‘Toe, Rosa, zet u,’ sprak hare weldoenster. Maar Rosa wilde niet:
‘Neen, madame,’ eene dienstbode mag niet zitten in tegenwoordigheid der
meesters,’ zeide zij ootmoedig, na een herhaald aandringen. Evenmin verstoutte zij
zich genoeg om van het op tafel staande stukje kip te eten: ‘Neen, neen, dank u; ander
vleesch ja, maar dat is geen kost voor ons.’
Met een goeden drinkpenning daarenboven door mevrouw de Poortere in de hand
gestopt, droeg zij weldra, voor 't oogenblik getroost, de ledige schotels naar beneden.
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Alle dagen gebruikte zij nu heimelijk de maaltijden der genezende.
Ja het moest wel waar zijn, wat ze vertelde, Livie had er immers zelve genoeg van
gehoord tijdens hare bezoeken aan de keuken!
Alle dienstdoenden kregen er te weinig, buiten de chefs, die wegstoppen konden,
wat ze begeerden: een garçon bracht de schotels tot aan het winket der eetzaal, daar
werden deze hem door de tafeldieners afgenomen. Madeleine hield de wacht: het
overschot - het lekkere - was voor haar en hare moeder en zuster. Van den afval werd
soep gekookt voor de bedienden. Zij kregen niets dan soep en brood voor hun diner,
benevens elk eene flesch wijn daags, zei Rosa. Vaak was er zelfs brood te kort. Alle
voorraad tot het bereiden der spijzen stak achter slot; boter werd alle dagen gebracht
voor de gasten in de noodig geoordeelde hoeveelheid; nooit proefden de garçons
eenige snoeperij.
Van dit alles was aan de tafel der vreemden natuurlijk niets te merken.
‘Wat schoone ring hebt ge daar!’ zei miss Tilt aan mistress Sherlock, en hield hare
hand, die de kaarten gaf, tegen. De vijf steenen schoten vonken. Zij deed hem af en
hij ging van hand tot hand. Toen liep het gesprek over diamanten in 't algemeen en
dat hun geschitter zoo gansch verschillend is van valsche of andere edelgesteenten.
Alle handen werden bezien. Mister Fairban droeg een zwaren gouden ring met
drie diamantsteenen in sterrenvorm gevat.
‘Heerlijk!’ bewonderde miss Tilt, en hij ook trok hem af
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en terwijl deze hem aan haar eigen vinger monsterde en glinsteren deed: ‘De prins
van Wales bezit er een gelijke,’ sprak hij gewichtig met een zweem van voldane
ijdelheid. Dan boog hij naar Livie:
‘Gij draagt een haren ring.’
‘Ja,’ zei ze en het was eene natuurlijke beweging hem hare hand voor te houden.
‘Er staan letters op,’ sprak hij, dichter kijkend. ‘Het is eene gedachtenis?’
‘Ja.’
‘Ik zie hem niet gaarne bij het napspel;... ik zie niet gaarne souvenirs in haar,’ liet
hij er op volgen.
Des anderdaags toen Livie den ring aan haren vinger wilde steken, herinnerde zij
zich zijne woorden, schier met een glimlach van zelfbevrediging.
Zij aarzelde.
Dan sloot zij hem in haar juweelendoosje, omdat mister Fairban niet gaarne
souvenirs in haar zag.
Des nachts had het gevrozen en Livie zat aan het ontbijt met den sjaal op de schouders,
zooals overigens alle dames in de pension deden. Er was niemand in de eetzaal,
buiten de dienstdoende garçons, die aan het uiteinde stonden, op bevelen wachtend;
mister Fairban, die rechtover haar zat en zijne geroostte toasts - sneden brood boterde, en den schrikkelijken Amerikaan achter hem. Deze stond met den rug naar
den haard, de handen achteruit warmend aan de vlam van het houtvuur. Hij zag zeer
bleek en keek in de ruimte door het venster, in de blauwe lucht. Livie kon hare oogen
van hem niet afwenden. Zij was als met eene soort van angst geslagen en antwoordde
schier niet op het weinige,
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dat mister Fairban, insgelijks gehinderd door zijne tegenwoordigheid, haar zei. Zij
had echter zulke behoefte om zich na afloop van den maaltijd wat te warmen, dat zij
ondanks alles den omweg rond de tafel maakte en naar den schoorsteen toe ging. De
Amerikaan schoot op als uit eenen droom, en met de uiterlijke wellevendheid, welke
zijne landgenooten nooit vergeten tegenover dames in acht te nemen, trok hij haastig
eenen stoel voor haar bij het vuur.
Zij zette zich.
Het was juist achter den rug van mister Fairban, wat voor beide partijen altijd zeer
onaangenaam is; maar het was te laat, toen zij het bemerkte.
‘Zeer koud,’ zei de Amerikaan, met zijnen graftoon.
‘Zeer koud,’ antwoordde Livie als een echo: zij verloor reeds een deel harer
geestvermogens, zoodra zij in tegenwoordigheid van den schrikkelijken mensch was,
en geraakte ze alle kwijt, nu hij haar aansprak.
‘Ik ben eerst in het Terminus Hôtel gelogeerd geweest,’ berichtte hij haar met
dezelfde somberheid, ‘ik ben er drie weken gebleven.’
‘Ha!’ dat was zoo heel wonderlijk niet.
Hij keek weder staroogend door het venster en dan: ‘Ik heb er zes pond verloren,’
zei hij nog trager en zag haar aan met eene uitdrukking van de bitterste verslagenheid.
Ziet ge wel, het was een speler, zooals Livie eerst gedacht had! Maar... zes pond,
dat was toch niet genoeg voor een rijk man, wat hij scheen, te oordeelen naar zijne
kleedij en zijn uiterlijk, om zulke blijvende wanhoop te billijken. Siebenbürger en
de baron hadden andere sommen te Monte-Carlo verspeeld en toch nog hun goed
humeur behouden!...
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Livie moest echter iets antwoorden: ‘Ja,’ zei ze, ‘dat roulettespel is eene bron van
verdriet, voor al wie er zijne kans op waagt.’
‘Ik heb niet gespeeld,’ sprak hij, ‘ik heb zes pond van mijn gewicht verloren
gedurende die drie weken in het Terminus Hôtel.’
Dat was inderdaad merkwaardig en droef.
‘En bevindt gij u hier beter?’
‘Dat weet ik nog niet,’ zei hij, steeds met zijne kwellende gedachte bezig en altijd
door het venster starend.
Neen, hij kon niet beter wezen met die opgestoken schouders, die akelige bleekheid
en die wanhoopvolle uitdrukking op het gelaat. Nergens bleef hij lang. Hij boog,
eens licht knikkend - zijn gewone groet - en ging.
Mister Fairban had geen woord gesproken; hij keerde zich eensklaps om naar
Livie: ‘Nu zijt gij volkomen gelukkig,’ zei hij bijna bitsig meteen duidelijken schijn
van misnoegen of verwijt.
‘Volkomen,’ antwoordde zij, gansch ontsteld over dien toon, waaraan zij niet
gewoon was. Zij was er ook niet aan gewoon, dat hij haar verliet, als zij te zamen
zaten. Hij wachtte steeds, totdat zij zelve het sein van 't scheiden gaf, nadat hij alles
aangewend had om het gesprek zoo lang mogelijk te rekken. Nu stond hij op, groette
even en ging uit de zaal.
Livie zat alleen, - de garçons stonden voortdurend aan het uiteinde te wachten op
degenen, die nog hun ontbijt moesten nemen - en keek in de vlam. Wat had zij hem
misdaan, waarin hem gebelgd? Was het omdat zij zich achter zijnen rug had gezet?
maar dan kon hij wel vroeger vertrokken zijn... En waarom ontzag zij hem derwijze,
dat
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het haar nu speet meer dan ja en neen aan den schrikkelijken Amerikaan geantwoord
te hebben?...
Het regende heel den dag kletsend, zonder verpoozen: ‘half tropicale regens,’ noemde
ze mister Sherlock. Het is zoel: de vensters staan open maar de hemel is grauw. De
tuin ziet er recht treurig uit. Mevrouw de Poortere, die nog niet goed kan gaan en
Livie komen niet van hare kamer. Tegen den avond schijnt het eenigszins op te
helderen, en deze laatste maakt van de gelegenheid gebruik om eens de lucht te
scheppen en tot aan het postkantoor te gaan. Zij moet zegels koopen en eenen brief
bestellen. De oranjeboomen druipen; de kiezels zijn vochtig en kraken grijnend onder
den voet. Buiten is de macadam in eenen modderpoel veranderd; de bottien schiet
er in. Er zijn ten behoeve der wandelaren, met het vooruitzicht op zulk weder, te
Nizza, rechte of schuinsche baantjes aangelegd, die de straat aan de kruiswegen
doorsnijden, waar het betrekkelijk beter is om gaan. Naarmate Livie haren weg
vervolgt, groeit de wind aan, en het regent opnieuw. Zij begint nat te worden, maar
wil toch eens tot aan de Promenade des Anglais om de zee ongestuimig te zien. Zij
kent wel de stormen op de Noordzee en de kust van den Atlantischen Oceaan, maar
deze in het Zuiden niet.
De Paillon stroomt met geweld; zijne bedding is vol; de zee is tot op grooten
afstand met eene half cirkelvormige blonde vlek - zijn ingestroomd water - overdekt;
elders is het water grauw; de baren slaan met gedonder tegen de trappen en den oever
aan; het schuim spat in de hoogte; en geene menschelijke weeklacht kan snerpender
zijn dan het ‘gezucht’ - of wat woord moet men er toe gebruiken? -
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der wegrollende keien, als de bare neerzinkt. Een paar mannen staan het schouwspel
aan te zien. Livie daalt eene trede of drie af. Het schuim zweept haar aangezicht;
haar regenscherm slaat over; het water stroomt langs hare schouders, langs hare
beenen, van boven hare bottienen in. Zij vlucht onder eenen palm, die machteloos
is om haar te beschutten en trekt haar regenscherm terecht. Wat heeft ze toch gedacht
in zulk een weder uit te gaan? waarom heeft men haar in de pension niet
gewaarschuwd?
Daar aan den overkant van den boulevard is het Office van Cook en zij loopt er
heen, zoo snel als de wind en de regen het haar veroorloven. Maar het water is met
zulke hevigheid neergestort, dat zij van den trottoirdrempel niet kan: het stroomt als
eene blonde beek vandaar tot in het midden der straat. Er valt hier niet te aarzelen
of te kiezen - met eene verdubbelde regenbui boven het hoofd - en zij stapt er maar
dapper door, tot aan de enkels in het nat.
In Cook's Office is aldra een heele plas rondom haar, die naar de deur begint te
kronkelen.
Zij maakt excuses. Zij moet wel iets verzinnen, zij vraagt inlichtingen voor eene
omreis in Italië en een man met zeer zwarte oogen en een neerslachtig voorkomen
geeft er haar, alsmede een gedrukt boekje met al de voorwaarden daartoe.
Te huis verwisselt zij van kleederen. Zij heeft het zoo warm, dat ze een katoenen
kleed aandoet. Hare kousen zijn even nat aan den bovenkant als aan de voeten.
Bij mevrouw de Poortere vindt zij mister Fairban neergezeten. Lachend vertelt zij
haar ongeval: ‘Miss Lane, indien gij het Zuiden kendet, zoudt gij binnen blijven in
zulk een stortvloed, en geene zomerkleederen dragen, dat is gevaarlijk in deze streek,’
aldus misprijst hij haar.
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‘Zijt gij niet uit geweest?’
‘Neen, ik heb alleen, heel alleen zitten lezen in het salon.’ Hij legde als het ware
een treurigen nadruk op het woord alleen.
Er is een brief van eene vriendin uit België en Livie leest dien:
‘Wat zijt gij gelukkig in die hemelsche streek! hier in Vlaanderen hebben wij regen
en koû; wat zou ik een vogeltje willen wezen om ginder te Nizza in de bloeiende
oranjeboomen rond te vliegen en te zingen; om mij te koesteren in den warmen
zonneschijn!...’
Onzin! er zijn hier geene vogeltjes. Ja toch, Livie hoort er altijd een van in hare
kamer; den eersten dag heeft zij zelfs over dien schoonen zang een woord in eene
briefkaart geschreven; maar zij hoort hem slechts dààr: zij begint te gelooven, dat
het een opgesloten kanarievogeltje is....
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Vijftiende kapittel.
Een weinig vleiend portret. - Wat Livie beloofd had niet te vertellen.
- Invloed van Cook's reisboekje. - Mevrouw de Poortere komt
beneden. - Wie heeft er schuld aan? - Een gevaarlijke nap. - Het
hoefijzer, dat geluk aanbrengt. - Cannes. - Ste Marguerite. - Het
afscheid der Sherlocks.
‘Zijt gij ziek geweest dezen nacht?’ vroeg eens miss Tilt aan mister Fairban onder
het kaartspelen.
‘Waarom?’
‘Wel, omdat het de waiter was, die mijn ontbijt boven bracht vanmorgen. En toen
ik daar later aan de kamermeid over klaagde, zei ze, dat ze den Engelschen heer had
moeten ter hulp snellen, die onpasselijk was.’
‘Welken heer?’ had miss Tilt gevraagd.
‘Een oude met grijs haar, très maigre.’ en de goede Tilt deed eene verlengende
beweging met de twee handen naar hare eigene bolle wangen en vandaar naar hare
knieën.
‘Neen, ik ben het niet geweest,’ antwoordde hij, maar zijn gelaat werd stroef bij
de beschrijving van het weinig vleiend portret, dat miss Tilt voor het zijne had
aangezien.
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‘Het zal de schrikkelijke Amerikaan zijn,’ wilde Livie verbeteren; het was eene
nieuwe dwaasheid:
‘Gij denkt altijd aan hem,’ verweet hij haar; maar de zonnige glimlach verhelderde
weldra weder zijne trekken.
‘Waarom heb ge hem dat gezegd?’ vroeg Livie aan miss Tilt, toen zij 's avonds
laat op hare kamer zaten.
‘O ja, hoe dom ben ik toch!’ beschuldigde zich de goede juffrouw, ‘ik heb hem
vernederd.’
‘Très maigre.’ lachte Livie.
‘Zwijg toch, ik heb er zooveel spijt over, ik zal er niet van kunnen slapen.’
‘Hij heeft het niet euvel opgenomen: hij zag u naderhand zoo minzaam aan.’
Maar een traan rolde uit het oog van miss Tilt. Toen begreep Livie, dat zij er
wezenlijk droevig om was, en begon haar te troosten: ‘Hij heeft het wel bemerkt, dat
gij het met geen kwaad inzicht zeidet: toe bekommer u daar niet over.’
‘O gij zijt goed, dat ge mij dat verzekert,’ sprak miss Tilt, ‘herhaal het mij
nogmaals, dat hij niet boos op mij is!’
Dan had zij een verwijt voor Livie: ‘Hij is niet meer, zooals hij placht met mij: hij
spreekt mij niet meer aan in het salon; hij stelt mij nooit meer voor te zamen te gaan
wandelen. Gij hebt hem mij onttrokken, hij heeft niemand meer noodig dan u;’ en
hare spijt verder drijvend, voegde zij er bij: ‘gij hebt Siebenbürger ook van mij
afgewend.’
Livie wist niet of ze lachen moest over eene dergelijke betichting of zich ernstig
verontschuldigen.
Miss Tilt legde hare groote, zachte hand op die van Livie: ‘'t Is gelijk, ik houd
toch veel meer van u dan van hen allen; ik gun u hunne voorkeur, indien gij mij uwe
vriendschap maar bewaart.’
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En na dien eersten uitval, als had het onrechtvaardige zelf er van eenen terugkeer
teweeggebracht, werd zij gansch vertrouwelijk: ‘Ik heb u beloofd, dat ik u eens de
geschiedenis van mijn harteleed verhalen zou, en gij hebt er mij nooit naar gevraagd.’
‘Neen,’ zei Livie, ‘zoo iets moet uit eigen beweging geschieden.’
Het moest wel bij middernacht zijn: de mistral huilde over het huis en schudde de
vensterblinden; er was geen vuur in den haard; ééne enkele bougie verspreidde een
bleeken schijn. De twee vrouwen zaten op de canapé, elk in haren sjaal gewikkeld.
Er heerschte eenige oogenblikken stilte, dan begon miss Tilt: ‘Een jaar of drie geleden
was ik ook in eene pension, in Engeland; daar maakte ik de kennis van eenen
vreemdeling, een man van groote persoonlijke waarde, zijn naam is door een lid
zijner familie in de politieke wereld bekend; gij moet dien nog wel gehoord hebben,
hij heette...’
‘O ja,’ riep Livie uit.
‘Het toeval had ons te zamen gebracht, het noodlot heeft ons gescheiden; luister
het is als een roman:
‘Hij, geleerd, man van de wereld, zocht mij stil, onbeduidend meisje overal in
gezelschap op; ik bemerkte het met evenveel verwondering als geluk; ik dacht...’
Toen Livie dienzelfden avond, vooraleer slapen te gaan, nog even met koortsige
haast al het vernomene in haar dagboekje begon te schrijven, hield zij schielijk op:
‘Indien het eens in andere handen viel!’ Zij had beloofd die geschiedenis aan niemand
te zullen verhalen.... Op eenen oogwenk wischte zij hare pen af en duwde zij het
deksel van haar reisinktkokertje toe.
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De Sherlocks gingen vertrekken naar Italië, daar moesten zij vriendinnen uit
Melbourne aantreffen: de drie misses Wetherby, van welke mistress Sherlock reeds
meermalen gesproken had; dat was slecht nieuws voor Livie en hare vriendin: de
weggaanden zijn als steenen, die uit een gebouw brokkelen, de eene sleepen de andere
mede, totdat eindelijk alles instort.
Toen Livie aan hare reisgezellen dat boekje uit Cook's Office medebracht, peinsde
zij er weinig op, welken invloed het doorbladeren er van op hun verblijf in den
vreemde hebben zou. Alles wat op aarde geschiedt, heeft eene voorbereidende werking
ondergaan, en zoo men deze niet immer naspeuren kan, toch bestaat zij. Elken morgen,
toen Livie opstond en mevrouw de Poortere haar vroeg, hoe ze geslapen had,
antwoordde zij: ‘O slecht, ik ben tot drie, tot vier, tot vijf uren wakker gebleven! gaat
het zoo voort, dan zal ik hier zonder twijfel een zenuwziekte opdoen.’
Eene herhaalde klacht eindigt met indruk te maken, te meer indien zij de waarheid
voor basis heeft. Madame de Poortere werd ongerust. Van een anderen kant verveelde
het haar niemand harer omgeving te verstaan, hoe voorkomend elk haar ook
bejegende; en mijnheer de Poortere, die veel gereisd had, sprak zoo geestdriftig over
Italië, dat hij wel had willen wederzien en aan zijne gezellinnen toonen, dat men
eene reis daarheen als eene gewenschte zaak begon te beschouwen en er als eene
mogelijkheid over te spreken.
Het bezeerde been was genezen: nog eenige voorzorgen en alle onrust zou van
dien kant uit den weg zijn geruimd. Mister Fairban wist tot dusverre niets van hunne
voornemens. Hij was zoo blij de eerste maal, toen zijne zieke beneden komen kon;
hij bracht een voetbankje; hij deed haar
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buiten den tocht zitten en vond het gevaarlijk, dat ze reeds sprak van uitstapjes te
wagen. Het binnenblijven verveelt echter, te meer als men gewoon is sinds weken
zijn leven om zoo te zeggen in de open lucht door te brengen.
Mister Fairban was als verslagen, toen hij hun aanstaande vertrek naar Italië vernam.
Livie had het hem niet durven zeggen, hij had het van miss Tilt gehoord.
‘Is het waar, miss Lane,’ dat gij heengaat?’ vroeg hij.
‘Ja.’
‘Waarom?’
‘Wel, omdat het klimaat ons niet gunstig is, omdat wij wenschen Italië te zien...’
‘Eéne enkele vraag: wie van u drieën heeft er de schuld aan?’
Livie bedacht zich een oogenblik, niet omdat zij twijfelde wie de plichtige was,
maar omdat zij aarzelde het hem te bekennen: ‘Ik,’ zei zij in eens openhartig. Zij
dorst hem niet meer aanzien, zoozeer ontstelden zijne trekken.
‘Hebben wij u eenig leed gedaan?’ stamelde hij.
‘O neen, neen, integendeel!’ verzekerde zij, ‘ik ben zoo gaarne te Nizza....’
‘Gij zijt er gaarne en gij gaat toch heen: het eene sluit het andere uit,’ zei hij
hoofdschuddend.
‘The hand that kindles cannot quench the flame,’ antwoordde zij den dichter na,
weemoedig lachend, ‘ik heb mijne vrienden opgewonden om heen te gaan, nu spijt
het mij, maar het is te laat...’
Er volgde eene pooze stilte en het trof Livie op dit oogenblik, hoe de mensch zoo
vaak door woorden en daden datgene teweegbrengt, wat juist met zijne innigste
wenschen
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in tweestrijd is. Waarom had zij hare vrienden van het verblijf te Nizza afgekeerd
door hare klachten over het klimaat, door hare realistische beschrijvingen van de
ondervindingen, die zij in de keuken had opgedaan? waarom had zij hunne
tevredenheid ondermijnd, terwijl zij zich zelve elken dag - ondanks alles - meer en
meer tevreden voelde?
‘Blijf,’ bad hij haar eensklaps.
‘Onmogelijk,’ zei Livie.
‘O indien ik met u naar Rome kon gaan!’ riep hij uit.
Maar zij sprak niet; zij wilde hem niet mede, al had zij weder niets vuriger
gewenscht dan Rome, dan heel Italië met hem te zien....
Geheimen van het menschelijk hart wie zal u ooit doorgronden! Indien zij verlangde
te blijven, waarom ging zij dan heen? Ja, zij ging, en zij bezat den moed haar
verlangen en hare spijt voor hare vrienden geheim te houden.
Herbert bracht de correspondentiën binnen en legde de brieven op de plaatsen hunner
bestemmelingen op den disch. Er was nog niemand aan de ontbijttafel buiten mister
Fairban en juffrouw Lane. Zelden kreeg hij iets met de post. Ditmaal was er ook een
brief voor hem. Hij bezag eens het opschrift, legde hem neder en zijne hand er op
en het gesprek werd voortgezet.
Hij vertelde haar van de gebruiken van Engeland: op Kerstdag wordt feest gevierd
in alle huizen, laat ze nog zoo arm zijn: de bemiddelden eten de gans en den
plum-pudding. Er wordt gedanst en onder den ingang der deur of onder de lamp
hangt een groene tak van de mistelplant - the mistletoe. De heeren hebben het
voorrecht de dames daaronder te kussen, en juist dat maakt de looze grap uit om ze
onbewust
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daaronder te krijgen. Hoe menigen schoonen, gezelligen Kerstavond had hij in zijne
jeugd in het vaderland niet beleefd!...
In zijn huis bestond de oude Engelsche gastvrijheid nog, een gebruik, dat thans
uit de mode is. - ‘Niemand kwam ten onzent,’ vertelde hij, ‘die niet dadelijk in de
keuken moest en de bedienden hadden het bevel brood, boter, bier en kaas voor te
zetten, zelfs aan den postbode: mijne moeder wilde dat; het is waar, dat ons verblijf
verre van andere woningen lag. Om vrienden op omliggende goederen te bezoeken,
moesten wij wel een uur rijden.’
Hij haalde eene photographie uit zijnen binnenzak en reikte die aan Livie over de
tafel: ‘Zij is het,’ zei hij. Haar aangezicht was lang en smal als het zijne; haar blik
had de stijfheid van den ouderdom. ‘Het is korts voor haren dood gemaakt: zij telde
toen twee en tachtig jaren.’ Zijne stem was bewogen; hij had de hand uitgestrekt
gehouden als om het portret gauw weer te eischen, en stak het haastig in den zak van
zijn vest. ‘Ik heb haar zeer betreurd; ik heb zooveel geweend, dat ik geen tranen meer
heb,’ voegde hij er bij.
Was het over dit verlies alleen, of had hij nog ander, grooter lijden gekend?
Livie vroeg het niet en hij zei niet verder.
Er volgde eene poos drukkende stilte.
‘Miss Lane, wat denkt gij van een huwelijk op laten leeftijd?’ vroeg hij in eens.
‘Ik denk,...’ zei ze na een oogenblik van verlegenheid, de vraag met eene scherts
afslaande, ‘ik denk, dat het een gevaarlijke nap is, mister Fairban.’
Hij glimlachte even: ‘Dat heb ik ook gedacht; ik vond,
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dat, indien men niet jong trouwt, men beter doet alleen te blijven... dat heb ik ook
gedacht...,’ herhaalde hij weifelend.
Zij stond op en groette: ‘Ik belet u uwen brief te lezen,’ en zij ging.
Des middags zag zij hem eene wijl vóór den maaltijd; hij toonde haar eenen omslag
met buitenlandsche, roode en purperen, sterk uitgestempelde postzegels: John Frank
Fairban. Esq. stond er op met zijn adres in Nice. Hij nam er een op de vier zijden
volgeschreven blad uit: ‘Een slecht geschrift, kunt gij het ontcijferen?’
Zij beproefde dit; maar het kostte moeite. Toen las hij zelf het einde, terwijl zij
ook op het blad bleef staren. Het was van hoop op wederzien en spijt over zijne
afwezigheid; de toon was warm, er lag iets aandoenlijks in. Het handteeken was eene
krabbeling: ‘Mary Kallendy,’ zei hij op zijn zoetsten toon. Er stak nog iets in den
omslag: een kerstkaartje, een met klimop omstrengeld hoefijzer: ‘Gij kent de
beteekenis?’ hernam hij ‘het hoefijzer, dat geluk aanbrengt.’
Wie was die Mary Kallendy, welke hem zulke teedere brieven schreef en wat had
hem genoopt dat aan Livie mede te deelen?... was het eene gehuwde zuster of eene
vriendin, en waarom was hij zoo weinig haastig om die brieven te lezen?..
Op den eersten zondagmorgen na de herstelling van mevrouw de Poertere was het
weder zoo mooi, de lucht zoo blauw, dat de drie Belgen in eens het besluit maakten
naar Cannes te gaan. Zij schikten dat, terwijl zij aan het ontbijt zaten. Mister Fairban
was niet te zien. Livie bemerkte, dat zijne tas nog ongebruikt stond en had hem wel
willen vaarwel zeggen; en zij herinnerde zich nu ook, dat hij haar mede-
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gevraagd, en zij toegestemd had om dien morgen samen in zijne kerk een Engelsch
sermoen te gaan hoeren. Zij kon hem niet waarschuwen en men vertrok.
Den weg tusschen Cannes en Nizza hadden zij reeds afgelegd in het komen; maar
hij scheen hun nu dubbel schoon, met zijne stedekens, zijne rotsen en bergen en
oranjenbosschen langsheen den oever der diepblauwe zee!
O welk een heerlijke dag was het, na de weeklange opsluiting; hoe mild was ginder
de lucht! hoe frisch het water! hoe prachtig het gezicht der stad Cannes van op het
eiland Ste Marguerite, dat ze met de stoomboot le Cannois bezochten; hoe treffend
grootsch het geheel door de scherp geteekende, blinkende, verre sneeuwbergen
ingelijst!
Het eiland is heuvelachtig, begroeid met korte struiken van als het ware kruipend
peperhout, wier bladerkens kloek en donker, en wier takjes roodbruin zijn; eenzame,
nauw door het wild gewas en den valen rotsgrond geteekende wegen loopen er over
de vlakte tot aan de bosschen.
Het eiland is schier onbewoond; maar er is eene bezetting en men ziet de roode
broeken der soldaten hier en daar in de verte tusschen de groene pijnboomen wemelen.
Op het eiland bezochten zij het fort; daar is nog de kamer, waar de man met het
‘ijzeren masker’ zeventien jaren is opgesloten geweest; drie zware, vierkante traliën
aan het raam beletten hem alle verkeer met de buitenwereld. Het zijn nog dezelfde
deuren, dezelfde groote sleutels, dezelfde sloten van destijds. In de gang mocht hij
wandelen; aan het uiteinde was de kapel, waar hij mis hoorde en zijne biecht sprak.
Voor de zaligheid zijner ziel werd gezorgd - zou men niet zeggen, dat iemands
zaligheid iets is, wat anderen meer aangaat dan den belanghebbende zelf? - terwijl
men anders
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diezelfde ziel de grootste foltering oplegde, welke denkbaar is. In de thans verplaatste
kapel staat zijn tabernakel, ook zijn stoel van een zonderling maaksel zonder rugsteun
met armleuningen op zijde: het brengt geluk bij er op neer te gaan zitten, zegt de
bewaakster, en daar de mensch zeer op het geluk gesteld is, en er weinig heeft, wil
bijna niemand die kans verzuimen, zoodat de stoel vele liefhebbers vindt.
Op Ste Marguerite wordt ook het huis van ex-maarschalk Bazaine getoond: het
bestaat uit slechts twee verdiepingen en heeft groene blinden; thans dient het voor
hospitaal.
De tijd ging veel te spoedig heen: weldra zou de boot daar terugzijn van St.
Honorat; en zij daalden den hollen weg af naar den kust: er is geene haven; van den
oever moet men eerst in een schuitje, vandaar in het stoomschip.
Op de helling der rots stond een houten kruis, zwart van regen en wind. Zou daar
wel eens een ongeluk gebeurd zijn? Juist op eenige stappen afstand zat, voor een
hutteken, dat met den achterkant naar de zee gekeerd was, een jong, zwartharig meisje
aardappelen te schillen. Mevrouw de Poortere vraagt het haar. Neen, er is geen
ongeluk gebeurd: dat kruis is hier vóór vier jaren op de kust geworpen; er is een
mensch aan vastgebonden geweest; haar vader heeft het ter herinnering op de rots
gesteld.
Oei, wat toovert het een akelig drama van geheimzinnig sterven, van zwalpende
verlatenheid en haaien op!...
Maar weg met zulke schrikkelijke voorstellingen! Daar loopen hennen met
bloedrooden kam en krabben in den grond:
‘Leggen zij goed?’ vraagt Livie.
‘Neen, in de winter niet,’ antwoordt het meisje.
Het is dan toch winter! Wie zou het vermoed hebben op dien heerlijken zondag
vol milde lucht en warmen zonne-
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schijn in het midden dier blauwe zee, onder die geurige groene pijnboomen op het
eiland Ste Marguerite!
Des anderdaags moesten de Sherlocks vertrekken. Het was reeds laat, toen de drie
reizigers van Cannes terugkeerden; de pensionnairen hadden juist de tafel verlaten.
In het midden van den fumoir zat de baron op een rieten stoel. Siebenbürger stond
nevens hem en hield voor de aardigheid eene paraplu over zijn hoofd en zij zongen
luid en indrukwekkend met hunne schoone stemmen het lied:
Wer weiss ob wir uns wiedersehn!
Dat was het afscheidslied en zij wilden het met het regenscherm - om de tranen op
te vangen - vervroolijken; maar er lag iets bedroevends in. Siebenbürger had zijn
zenuwachtigen lach, dien lach waarmede hij van Monte-Carlo thuis kwam, wanneer
hij verloren had. Rondom hen geschaard stonden de Sherlocks; Maud zag zoo bleek,
dat er als eene groene tint op haar gelaat lag en zij ook lachte; men zag al hare schoone
tanden, maar het was een pijnlijke dwanglach. Hij ging Livie door het hart. Maud
had zich zoozeer in hare jonge meisjes naïveteit aan dien baron gekleefd en hare
bloedverwanten hadden het niet tegengewerkt... en nu liet hij haar gaan, voorts, altijd
voorts op hare omreis door al de werelddeelen...
Het aanstaande vertrek van hen, die wellicht na een tijdelijk oponthoud voor eeuwig
het oord verlaten, waar hun hart wortel heeft geschoten in het hart van hen, die zij
er hebben ontmoet, en welker levenswegen te zeer uiteenloopen van die der blijvenden
om ze nog ooit weer te zien, bezit iets bijzonder aangrijpends.
Livie voelde het diep - minder voor haar zelve, want zij
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moest de Sherlocks in Rome terugvinden - dan voor die jonge lieden, die elkaar
zooveel voorkeur hadden betuigd en tusschen wie de liefde, ten minste van den éénen
kant, niet groot genoeg was om een duurzamen levensband te vormen.
Wer weiss oh wir uns wiedersehn!
Voor hoevelen is het antwoord op die vraag niet: ‘Neen - nooit,’ geweest en wat is
er niet te lijden, vooraleer het hart vergeten en weder rust verkrijgen kan!...
De Amerikaansche schrijfster met haar immer meer en meer bezoedeld wit
sleepkleed aan, miss Tilt, mister Fairban, mijnheer Ibsen, het Muggejuffertje, de jood
en de jodin, de Jones, en de drie Belgen: zij stonden allen te luisteren naar dien
galmenden zang. Enkelen schertsten, maar Maud was ernstig geworden; haar oog
scheen vochtig en nog vóór het lied ten einde was, sloop zij weg.
In het salon werd niet gekaart dien avond, vermits het zondag was. Mister Fairban
richtte aldra het woord tot Livie en zij moest hem vertellen, wat ze gezien en gedaan
had: O! den heerlijken rijtoer te Cannes in open gespan tusschen de villa's, door de
bosschen en op heel de lengte van La Croisette aan het strand der zee!
Hij luisterde, als ware het iets nieuws voor hem: ‘Cannes is een lief stadje; er is
eigenlijk maar ééne groote straat, zeer lang de: Rue d'Antibes. Er was eene soort van
markt in de open lucht; wat er echter meest verkocht werd waren schoenen van alle
maaksel en alle prijzen. Daar moet ge eens gaan,’ ried hem Livie.
Toen lachte hij: ‘Ik ga er alle jaren; voordat ik hier kwam, heb ik er weder eene
maand doorgebracht.’
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‘Waarom hebt gij mij dat niet gezegd?’ verweet hem Livie onthutst.
‘Ik hoor het u zoo gaarne verhalen, het is mij als beleefde ik het mede.’
‘Welaan, dan hebt ge ook Ste Marguerite bezocht?’
‘Zeker, ontelbare malen en insgelijks St-Honorat.’
‘En den kerker van het IJzeren Masker gezien?’
‘Ja.’
En toen werd door mistress Scherlock, die bij hen gekomen was, de vraag gesteld,
of het wel inderdaad een broeder van Lodewijk XIV zou geweest zijn.’
‘Om het even,’ meende Livie, ‘het vaststellen zijner identiteit komt er niet zoozeer
op aan: het is het ijselijke van zijn lot, het menschelijke van zijn lijden, wat het
belangwekkende er van uitmaakt. Hebt ge ook het huis van maarschalk Bazaine
gezien en de groeve in den muur, waarin de koorde naar beneen is gegleden, langs
welke hij is ontsnapt?’
‘Was het niet zijne vrouw zelve, die er beneden in eene boot op hem wachtte?’
vroeg iemand.
‘Ja.’
Mister Fairban hechtte geen geloof aan geheel die historie, dat alles was een
verzinsel, beweerde hij: maarschalk Bazaine was 's nachts met de toestemming van
het Fransch gouvernement heimelijk langs de groote poort uitgegaan.....
Gansch het oud gezelschap was vergaderd: het scheen, alsof het aanstaande afscheid
der Sherlocks iets solemneels aan die vereeniging bijzette: men sprak van fatalisme;
van voorgevoelens; van voorbestemming; van het eeuwig leven. De geest nam als
het ware eene hoogere, bovenaardsche vlucht;... maar de schrikkelijke Amerikaan
schaarde zich
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in den kring. Hij sprak geen enkel woord: hij was als de verpersoonlijking van al het
kwellende en gekwelde in onze wereld; hij stoorde door zijne tegenwoordigheid de
harmonie van dezen vertrouwelijken kring.
Mattie en Grace waren boven aan de koffers bezig geweest en kwamen vaarwel
zeggen.
‘Mister Fairban,’ zei mistress Sherlock, hem de hand drukkend, ‘ik hoop, dat wij
nog nieuws van u zullen hooren.’
‘Zend ons een bericht van uw huwelijk,’ voegde Mattie er bij.
‘En een stuk van den bruiloftskoek,’ zei Grace lachend, een bewijs, dat de geest
van plagerij haar nog niet geheel vreemd was.
Livie ging mede naar boven. In de slaapkamer stonden al de koffers, de doozen,
de reisbenoodigdheden van allen aard: wel twintig stuks, onder het matte geflikker
der bougie.
Mistress Sherlock haalde nog een album uit: daarin lagen onder andere teekeningen
harer oudste dochter, die eene schilderes was, de vier jaargetijden verbeeldend: de
winter werd voorgesteld door eenen jongeling en een meisje, welke - reeds gescheiden,
elk een anderen weg gaande - tranend naar elkaar omzien in het midden eener hevige
regenbui.
‘Eene eigenaardige opvatting van den winter! bij ons wordt hij voorgesteld door
eenen grijsaard met langen baard bij het vuur gezeten; of door sneeuw om goed het
koude en doodsche van dat seizoen weer te geven,’ zei Livie.
‘In Australië hebben we geene sneeuw en koud is het niet,’ zei mistress Sherlock.
Livie dacht er op na, dat de mensch noodzakelijker wijze
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steeds zijne vergelijkingen uit zijne omgeving kiest en eene andere omgeving andere
levensvoorstellingen teweegbrengt.
Intusschen was Maud in druk, en niet vroolijk gesprek met miss Tilt alleen aan
dezer kamerdeur.
Wat moest ze doen, hem vaarwel zeggen of niet?
De baron was namelijk stil weggeslopen zonder afscheid te nemen; Siebenbürger
had de tijding gebracht, dat hij een hevigen aanval van nevralgie had.
‘Ik zou mij niet bekreunen om hem,’ raadde miss Tilt.
Maar Maud beeldde zich in, dat het hare schuld was: dat hij zich op zijne kamer
had teruggetrokken, omdat ze aan de koffers was gaan werken. Zij wilde niet zoo
onvriendelijk van hem scheiden; zelve gaan kon ze niet; de zaak aan hare tante
kenbaar maken dorst zij evenmin, en Maud pinkte eenen traan weg. Nu raadde miss
Tilt Siebenbürger met een laatsten groet te zenden. En toen Livie korts daarop met
hare bougie tot in de kamer van miss Tilt ging om het licht aan te steken, vertelde
deze haar Maud's verlegenheid en hoorden zij de stem van Siebenbürger in het vertrek
daarnevens. Hij bestelde de boodschap der jonge Australische schoone aan den Toren
van Posen.
Des anderdaags morgens verhaalde mevrouw de Poortere, wier kamer op den
voorgevel lag, wat ze gezien had. Zij waren al vroeg vertrokken - Livie had koffers
hooren beneen dragen; bevelen geven; heen en weer loopen in de gang - in twee open
rijtuigen, gansch opgepropt met bagage. Siebenbürger had zich nuttig gemaakt; hen
helpen instijgen; op het laatste oogenblik had Jeanne eenen bouquet gebracht, eenen
reuzentuil met gele en witte rozen: ‘Van den baron!’ had men uitgeroepen en zij
waren weggereden, elk met zijne herinneringen aan het verblijf
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in Nizza, dat reeds tot het verledene behoorde. Grace en Mattie, blozend en
onverschillig, vol levenslust; de ouders en de broeders begeerig naar nieuwe
indrukken; Maud met den doorn van gekwetste liefde in het hart en den bouquet van
den baron in de hand....
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Zestiende kapittel.
Vriendschap. - Het opschuiven aan tafel. - Albumblaadjes. - Vreemde
talen. - Mevrouw de Poortere is kwaad geweest op Livie. - Een
blijvend aandenken van mevrouw de Poortere. - De Bloemenmarkt.
- Overprikkelbaarheid. - Mentone.
Nu sloten de overblijvenden zich nog enger aan elkaar en het was alsof de atmosfeer
om hen heen louter genoegen verbreidde.
Livie voelde zich beter, braver worden in dat midden van degelijkheid en kalmte.
Zij had zich in hare jeugd als een ieder door het schitterende van het uiterlijk bij
mannen en vrouwen laten verblinden; naderhand had zij de zedelijke waarde van
den mensch leeren schatten, maar die vaak - bij het op de proef zien stellen - te licht
bevonden; en er lag in haar hart meer dan één puinhoop van vroegere achting en
bewondering, meer dan ééne beeldzuil tot gruis vervallen. Zij wilde er geene nieuwe
oprichten; doch het was haar zoet die ruïnen door het frissche groen van herlevend
vertrouwen te laten overgroeien. Die fijne beschaving, gepaard
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aan deugd en eergevoel, die jonge vriendschap voor mister Fairban en miss Tilt, die
oude, ijzervaste bij mevrouw en mijnheer de Poortere deden haar voor het oogenblik
het leven in zijne schoonste kleuren zien.
De wandelingen bij dage zelf wonnen nog in aantrekkelijkheid met het vooruitzicht
op de avondvereenigingen: de genegenheid van mister Fairban was voor Livie als
een verborgen schat, dien de woekeraar zeker is op dezelfde plaats terug te zullen
vinden.
Die laatste veertien dagen waren de beste van hun verblijf te Nizza.
Het eigenaardige van mister Fairban's persoonlijkheid, het sterke van zijne
neigingen en zijnen tegenzin, het terughoudende - terugstootende met sommigen van zijn karakter, verhoogden nog de waarde van zijne oplettendheden en zijne
voorkeur.
‘Gelooft gij alles, wat de mannen zeggen?’ had Livie hem eens, ik weet niet meer
bij welke gelegenheid van twijfel over oprechtheid, aan mistress Sherlock hooren
vragen.
‘Ik geloof alles, wat een gentleman als gij zegt,’ had ze geantwoord, aldus haar
gunstig oordeel over hem in eenige woorden samenvattend.
Den eersten morgen na het vertrek der Sherlocks zei Herbert bij het ontbijt aan Livie:
‘Madame, hebt gij lust om van plaats te veranderen? gij weet, dat de
eerstgekomenen recht hebben om aan het hoofd der tafel te zitten.’
‘Neen, neen,’ antwoordde Livie, ‘ik blijf, waar ik ben.’
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‘Heel de tafel schuift op,’ berichtte mister Fairban.
‘Wel, dan schuif ik ook op,’ zei ze: het was haar om het even, waar ze zat, indien
hare gewone tafelgenooten maar bij haar bleven.
Doch aan het lunch was er eene volkomen omwenteling in de plaatsen: mijnheer,
mevrouw de Poortere en Livie hadden de hunne behouden, maar kleine Florence zat
nevens haar en mister Fairban heel verre bij den Deen, Siebenbürger en den baron,
die op het smalle einde de plaats van Maud uitgekozen had.
Arme Florence! het kind moest er voor boeten, dat Livie de teleurstelling ondervond
hare trouwe tafelburen kwijt te zijn: zij sprak niet tot de kleine, maar vroeg aan
Herbert, hoe die verandering gekomen was.
‘De baron wenschte ginder te zitten en Herr Siebenbürger is zijn vriend; ik heb
zijn couvert aldaar gelegd, omdat zij hier ook te zamen zaten; heel de Duitsche colonie
is nu vereenigd.’
Inderdaad, Livie ontwaarde er ook den Schaapskop met zijne moeder en zijne
zuster. Siebenbürger sprak zelfs vroolijk met het jonge meisje en knikte Livie van
verre minzaam doch tevreden toe. Zoo was het niet gesteld met mister Fairban: hij
scheen misnoegd en zag bestendig naar zijne Belgische vrienden, er lag verwijt in
zijn oog, maar het gold hen niet.
Na het maal, toen Livie in het salon kwam, hoorde zij hem driftig aan miss Tilt
zeggen: ‘Ik zal eene klacht aan madame Vincent doen. Ik weet niet, wie dien garçon
dat recht toekent. Wat? mijne plaats is rechtover mijnheer en madame de Poortere,
en hij ontneemt ze mij; hij zet mij in het midden van Duitschers, met welke ik geen
woord spreken kan.
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Miss Lane, dat zal de eerste on ook de laatste maal zijn: de tijd zal gauw genoeg
komen, dat ik u moet missen.’ Met deze woorden wendde hij zich tot haar. Hij was
gansch opgewonden.
Livie kon het aan zich zelve niet ontkennen: het was haar zoet hem aldus te hooren
spreken. Hij hechtte dus prijs aan zijne Belgische vrienden, hij was niet zooals
Siebenbürger, die zonder spijt van hen was gegaan....
Aan het diner was het anders, maar niet beter; nu zat hij tusschen de twee jonge
Jones, wel wat nader bij zijne oude tafelburen, maar toch buiten het bereik om een
onderhoud aan te knoopen.
Hij sprak weder opgewekt en kwaad tegen miss Tilt, die met mistress Jones
rechtover hem zat; Livie kon het niet verstaan.
Zij vroeg het later aan Lottie: ‘Wel,’ zei deze, ‘hoe vindt gij mister Fairban? hij
klaagde tegen ons, dat hij rechtover ons moest zitten! mistress Jones heeft het euvel
opgenomen en hem toegesnauwd: ‘Gij wilt ze terug hebben, men zal ze u teruggeven.’
‘Ik dwaze,’ lachte de goede miss Tilt, ‘die meende, dat hij nu niets meer te
verlangen had, nu hij rechtover mij - eene landgenoote - zat, en tevens met mistress
Jones zijne taal kon spreken!’
Livie lachte ook en met zelfvoldoening - helaas, het menschelijk hart is zoo slecht!
- om deze kleine schermutseling.
‘Zult gij niet boos zijn?’ vroeg Lottie haar, ‘ik zal u nog meer zeggen.’
‘Neen,’ antwoordde Livie.
‘Na het maal - gij waart reeds alle drie weg - moest

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

174
hij wel zijne bedreiging uitgevoerd, en eene der dames Vincent hebben doen roepen,
want toen ik terugkeerde in de zaal, waar ik mijn exercise-book vergeten had, stond
Jeanne bij hem: ‘Ik wil geen Yankee leeren,’ zei hij; ‘ik wil tusschen die kleine Jones
niet zitten; ik wensch mijne oude plaats aan de tafel rechtover mijnheer en madame
de Poortere te behouden.’
‘Jeanne wenkte Herbert, die gansch beteuterd keek, en gaf hem bevelen, en....
maar zult gij niet boos op mij zijn, dat ik het u ook overzeg?’ vroeg Lottie, nogmaals
aarzelend.
‘Neen, neen,’ antwoordde Livie benieuwd.
‘Welnu, Herbert zei achter den rug van Jeanne en mister Fairban aan den anderen
waiter: ‘Het is noch voor het Duitsch, noch voor het Yankee, dat de oude vrijgezel
zulk een spektakel maakt, maar hij wil niet verwijderd worden van madame Lane.’
Daar Von Kulm 's avonds niet uitging en met de kaart niet speelde, verdroot hij zich,
sedert mistress Sherlock en Maud heen waren. Deswegen was het zeker, dat hij eens
tot Livie kwam en zei:
‘Het is jammer, dat wij geen schaakbord meer bezitten; - want het was op datgene
van mistress Scherlock, dat Livie enkele keeren met hem had gespeeld - ik zou u
voorstellen eene partij te doen.’
Dat het Livie juist speet, kon ze niet beweren: het napspel bezat voor 't oogenblik
veel grootere bekoorlijkheden voor haar.
‘Wat dunkt u, indien wij er gezamenlijk een kochten? Ik heb er een zien staan aan
een raam van den prentenwinkel in Rue Paradis.’
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Livie had het ook gezien: 28 franken aangeteekend. Zij had geen trek om zijn voorstel
aan te nemen.
‘En wat zouden wij er naderhand mede doen, Herr Baron? wij kunnen toch geen
zoo groot schaakbord en deszelfs toebehooren op reis rondsleepen; overigens, hoe
zouden wij het verdeelen?’
‘Zóó meen ik het niet,’ hernam hij, ‘het spreekt van zelfs, dat wij het aan de pension
zouden laten.’
‘Och neen,’ zei Livie, ‘wij zouden er geen genot van hebben: mijne vrienden en
ik blijven hier niet.’
Zij streelde Faro om hare verlegenheid over het weigeren van zijn voorstel te
verhelen. Zij begon van iets anders te spreken.
Maar hij vertrok meesmuilend en floot zijnen hond, die wegsprong van onder hare
hand.
Mistress Andrews had vóór haar vertrek aan Livie gevraagd om haar eenige
herinneringsregels te schrijven. En of zij deze nu getoond, of er van gesproken had,
weet ik niet; doch de kleine Florence kwam bij haar en vroeg om ook iets op haar
album te hebben. Dit was een rood fluweelen, langwerpig boekje met eene grijze
satijnen kat op den buitenkant, van binnen hier en daar versierd met Kate
Greenaway-figuurtjes. Er stond reeds veel op: al de Sherlocks hadden iets geschreven,
en het trof Livie, hoe buitengewoon het was voor een kind, op tienjarigen leeftijd,
reeds herinneringen van allerlei schier onbekenden uit zoovele verschillende steden
van Europa en Amerika te bezitten. Zij vroeg zich af, of er wel iets van al het geziene
en beleefde in dat jong hoofdje overblijven zou. Er zijn planten, welke door overvloed
van groeistoffe sterven, aldus ook
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geestvermogens, die door al te veelzijdige middelen ter ontwikkeling ten onder gaan:
Florence scheen verstandelijk achteruit bij anderen van haren leeftijd.
Ja, ondanks hare reizen was Florence een zeer achterlijk kind, lichtgeloovig,
welmeenend en dat nog niets van zijne naïveteit verloren had. Wanneer zij uitging
of met de Andrews of de Sherlocks, die haar wel eens medevroegen, uitreed, had zij
altijd hare pop, die zij zeer vertroetelde, op den arm.
‘Floy,’ zei Livie eens, ‘wilt ge medegaan met mij naar België?’
‘Mama zou niet willen.’
‘Ik zal u afkoopen aan uwe mama: vraag haar hoeveel dollars zij voor u hebben
moet.’
‘Neen, zij zou mij voor geen geld laten, denk ik.’
‘Maar hebt gij geen lust om mede te komen naar België? ge zoudt er school gaan
en veel gemakkelijker Fransch leeren dan hier te Nizza.’
Zij schudde het hoofd, dat gemakkelijker Fransch leeren moest nochtans iets
bekorends zijn voor haar.
Om haar het aanbod nog aanlokkender te maken, zei Livie: ‘Gij moet niet in den
trein zitten aan het venstertje, wat u vervelen zou: er is plaats in mijnen koffer: ik
zal u daarin opsluiten.’
‘Ik zou er honger hebben.’
‘Bijlange niet: ik zou eenen postzegel op uwen mond plakken, dan hebt gij geen
eten meer noodig.’
Florence lachte, half ongeloovig.
‘Nu, vraag het uwe mama,’ en zij ging.
‘Ja, ik stem toe,’ zei mistress Jones, van de canapé opstaande en naderkomend.
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Florence stak streelend haar armpje onder den arm harer moeder, zag verwijtend op
naar deze, vlijde zich als eene kat tegen haar aan en zei:
‘Maar ik wil zelve niet medegaan; ik wil niet van u weg.’
Livie moest dus iets schrijven. Het verveelde haar. Zij liet het boekje eenige dagen
liggen. Zij vergat het tusschen hare papieren; maar toevallig kwam het onder hare
hand. En zij zette er een regel op:
Always remember jour loving Livie Larie.
Vóór het lunch nam zij het album mede beneden. Zij hield het in de hand om niet te
vergeten het af te geven. In het salon stond mister Fairban. Hij wees haar naar de
sofa en zij zetten zich:
‘Zie wat ik aan kleine Florence schrijf,’ zei ze.
Hij las het. Hij hield het boekje open en dan met zijn fijnen glimlach: ‘Waarom
hebt ge dat in 't Engelsch geschreven? Waarom niet in 't Fransch of in 't Vlaamsch?
dat zou er zooveel meer waarde door verkrijgen.’
Inderdaad, het was een misslag. Al de andere opdrachten waren in 't Engelsch en
het was haar niet eenmaal ingevallen het anders te doen. Nu speet het haar ook aan
mistress Andrews niet liever iets in hare moedertaal te hebben geschreven.
‘Gij moest er iets op zetten in de talen, die gij kent: hetzelfde motto, bij voorbeeld.
Dat zou eigenaardig zijn.
‘Maar zou er dat niet zoo aanmatigend uitzien?’
‘Volstrekt niet.’
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Met zijne gewone behendigheid scheurde hij het blad uit en gaf haar het album.
Schijnbaar achteloos hield hij het stukje papier in de hand, vouwde het zeer klein
onder het spreken en een oogenblik later zag Livie het niet meer.
De etensbel klonk en zij gingen binnen.
Toen schreef zij iets anders in het album: zij schreef het in de talen, die zij kende,
en brak zich nog het hoofd om er wat bij te stellen in degene, van welke zij maar een
zeer onvolledig begrip had.
‘Zie, dat is beter,’ zei mister Fairban, toen zij het hem toonde, en zij moest hem
alles vertalen.
Florence had haar nauwelijks gedankt, maar zat nu met haar album aan tafel, zooals
ze met haar pop placht te doen. Livie werd verlegen, toen zij mister Fairban, bijna
fier als gold het hem zelven, ik weet niet meer hoeveel vingers naar mister Jones,
haar vader, den bankier uit Oneïda, die thans ook het album doorbladerde, zag
uitsteken. Deze keek Livie aan en groette.
‘Ik ben zeer beschaamd,’ sprak ze met oprechtheid en verwijtend tot mister Fairban,
‘zeg dan toch, dat het uwe schuld is, dat gij het mij bevolen hebt.’
Maar zij dacht aan het uitgescheurde blaadje. Wat het bevatte, was goed voor een
kind, doch niet geschikt om van eene oude juffrouw tot een ouden heer gericht te
zijn; haar naam stond er onder: indien het eens verloren geraakte!
‘Mister Fairban,’ zei zij 's anderdaags morgens na het ontbijt, terwijl zij beiden
aan een verschillenden kant van den schoorsteen, rechtstaande, elk eenen voet aan
de haardvlam warmden, ‘weet gij, waar het uitgescheurde blaadje gebleven is?’
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Zonder denken deed hij eene beweging naar zijn vest en dan, zich bezinnend: ‘Ik
geloof, dat ik het in den zak heb gestoken,’ zei hij, aarzelend op zijde tastend; maar
hij haalde het niet te voorschijn.
‘Wilt gij het scheuren en verbranden?’
Hij zag haar aan; dan knikte hij doch zoo licht, dat hij door zulk eene belofte in
haar oog niet verbonden scheen, en zij had den moed niet op haar verzoek aan te
dringen.
Al wie zich eenigszins op de studie van vreemde talen heeft toegelegd, weet wat
genot het is, wanneer de zeldzame gelegenheid zich voordoet die te spreken; maar
hij heeft ook ondervonden, hoe het sommigen der aanwezenden krenkt, welke het
onderhoud niet verstaan. Hier mocht Livie zich aan dat genot overgeven: hare
reisgezellen konden het goed lijden, al verwaarloosde zij hen soms schijnbaar voor
onbekenden; Livie meende verkeerdelijk, dat, wanneer de vriendschap oud, en bij
elke proeve trouw bevonden is, geen twijfel in het hart kan oprijzen.
Mevrouw de Poortere wilde mister Fairban een blijvend aandenken als blijk van
dankbaarheid nalaten en was met Livie uitgegaan om iets te koopen.
In de Avenue de la Gare zegde zij aan deze: ‘Ik heb altijd eenen afkeer van de
Engelsche natie gehad; hoe zonderling, dat ik juist bij eenen Engelschman zulke
toewijding vond en zijne landgenooten hier liefkreeg! In het eerst kon ik die taal niet
hooren: zij ergerde mij en - dat ik het u bekenne - ik was kwaad op u; alle avonden
was ik kwaad, toen ik alleen was.’
‘O, en ik dacht alle avonden, hoe grootmoedig gij mij mijne gesprekken gundet!’
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Mevrouw de Poortere zei nu wel, dat het niet waar was en zij aldus enkel uit scherts
had gesproken. Livie geloofde haar niet volkomen, maar hoe verdubbelde dit hare
dankbaarheid!
Haar egoisme was van aard geweest om eene kleine botsing tusschen haar en hare
vrienden te verwekken; en door hunne toegeeflijkheid hadden zij weten te vermijden
wat de eigenliefde kwetst en storend op de genegenheid werkt. Onder het vele goede,
dat zij van hen op reis ondervond, was dit misschien hetgeen haar het aandoenlijkste
blijk van verkleefdheid scheen.
‘Waar zijt gij van dezen morgen geweest?’ vroeg miss Tilt aan Livie eens, terwijl
zij 's avonds te zamen op dezer kamer zaten.
‘Naar de bloemenmarkt, ik heb bloemen naar België gezonden.’
‘Ik heb er ook beloofd aan vrienden in Engeland; zeg mij, hoe hebt gij ze
opgestuurd?’
‘With a curse - met eene verwensching,’ antwoordde Livie, eensklaps misnoegd
in de heropgewekte herinnering aan dien morgenstond.
De Engelsche juffrouw zag haar verbaasd aan, bijna ontsteld over dien
onverwachten uitval, die haar als eene roekelooze daad voorkwam; maar zij las zeker
luim in Livie's oogen en zij ook lachte.
Toen deed Livie hare wederwaardigheden uiteen, half boos half schalks:
‘Zie, hoe aangenaam het is:’ zij had vroeg moeten opstaan om door regen en
macadam-slijk naar de markt te trekken; in de nabijheid, nog eer zij er op was, kwam
een
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klein meisje haar tegengeloopen met een ledigen korf: ‘Madame, mag ik uwe bloemen
dragen?’ Haar toon was zoet en hare groote oogen waren gretig op Livie gevestigd.
‘Ik weet niet, of ik iets zal koopen,’ zei zij om zich van haar te ontdoen.
‘Maar als gij iets koopt, mag ik het dragen?’
Livie had haar aangezien en de onvoorzichtigheid begaan tegen dat lieve kind te
glimlachen; deze liet haar niet meer los, zij stapte nevens haar; maar dat was niet
genoeg: vijf zes andere meisjes kwamen toegeschoten, elk met een ledigen korf:
‘Madame, geef mij de voorkeur.’
‘Madame, laat mij uwe bloemen dragen,’ met al de manden naar Livie's aangezicht
uitgestoken, als om eenen prijskamp te openen over de doelmatigheid van deze
voorwerpen.
Tevergeefs weerde zij de kinderen af:
‘Moi, madame?’
‘Non, moi, moi! ik heb het eerst gevraagd.’
‘Neen, neen, ik: madame heeft het mij beloofd,’ verklaart de eerste met de groote,
schoone oogen in haar bruin gelaat, ‘madame heeft ja geknikt, niet waar, madame?’
Livie was ongeduldig geworden en had de kleine meisjes met de hand afgestooten;
maar zij drongen nader als eene kudde lammeren.
‘Hoe kan ik bloemen koopen, indien ge mij belet zelfs voort te gaan?’
‘Hier, madame, hier!’ roepen de koopvrouwen, voor hare lage uitstallingen gezeten,
‘een tuiltje rozen? - Angelieren? - Reseda? versch geplukt in den dauw.’
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Livie, altijd omgeven, drentelt heen en weder; eindelijk blijft zij staan: ‘Combien?’
één en meer tuiltjes opnemend.
De kraamster hoeft geen scherpen blik te hebben om te zien, dat zij met eene
onervarene te doen heeft: zij vraagt een hoogen prijs, Livie biedt af, maar biedt nog
veel te veel; ook worden de tuiltjes haar dadelijk toegestoken. Al de handen der
kleine meisjes grijpen er tegelijk naar.
‘Laat mij met vrede!’ zegt Livie boos.
Drie, vier blijven achter en vervolgen andere koopers; maar er zijn tevens nieuwe
draagvaardigen bijgekomen, zoodat de troep niet verminderd is. Het regent; druppelen
vallen door de paraplu op den hoed; de voeten plonsen in de modder; de handschoenen
zijn nat van het aanraken der zijpelende stengeltjes. Livie ontmoet mijnheer de
Poortere: ook op zoek, ook door kinderen omringd, evenals zij bedrogen geworden,
met anemonen en reeds twee dagen oude, duurgekochte pensée's in de hand.
‘Monsieur, madame, raag ik uwe bloemen dragen?’
‘Neen!’ zegt Livie, gramstorig tot de halsstarrige nevens haar, de eerste, die haar
heeft aangesproken, en die nog geenen voet van haar geweken is.
‘Welaan, madame,’ antwoordt de kleine meid op nog zachteren, zoo mogelijk nog
beleefderen toon, ‘welaan, een andermaal, niet waar, als gij nog eens naar de markt
komt, en bloemen koopt, zal ik ze mogen dragen?’
Livie is overwonnen: dat meisje is bepaald sterker dan zij; wellicht heeft het kind
honger, zij ziet zoo bleek! hoe anders eene uitlegging te vinden voor zooveel
stijfhoofdigheid om een paar sous te verdienen?
‘Daar, neem,’ zegt ze en werpt de tuiltjes in den korf. De bazaar, waar het noodige
ter verzending moet gekocht
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worden, is maar op tien stappen vandaar; nieuwe moeilijkheden, nieuw oponthoud;
uitzoeken van doosjes; opplakken van adressen, twijfel van den koopman, of de
waren wel frisch toe zullen komen:
‘België is zoo ver!’ En eindelijk twijfel van Livie, of de kleine knaap, door den
koopman met de boodschap gelast, dien zij met den stapel doosjes vertrekken ziet,
wel het hem gegeven geld ter frankeering voor de post, niet zelve in den zak zal
steken.
‘Wat gave het ook, indien er niets van toekwam,’ zegt ze in haar zelve, ten hoogste
geprikkeld, ‘een schoon geschenk - wat bloemen! - voor wie een doosje krijgt en
meent, dat het iets meer behelst!’
Het is bijna twaalf, zij zal te laat zijn voor het lunch; het regent voortdurend; haar
kleed heeft een natten rand, die bij elken stap tegen de bottienen aanslaat; hare hand
is stijf door het vasthouden van het regenscherm; zij ziet vuurrood van inspanning
en ongenoegen. Daar is haar vriend, de Paillon: zijn groenachtig water stroomt, door
het vallend nat aangezwollen, met versneld geklots kronkelend onder de breede
bogenbrug over zijn bed van keien. ‘Ware er maar nog wat meer in en de brugleuning
niet zoo hoog,’ bromde Livie inwendig, behoefte voelend hare ergernis te overdrijven,
‘ik sprong er in om van al mijne rampen ontslagen te zijn!...’
En miss Tilt lachte met grooten mond, toen Livie haar dit verhaalde: de zachte
Engelsche juffrouw was er zoo verre van af zich aan zulke crisis van ongeduld over
te geven! maar zij keek Livie verwonderd en belangstellend aan als een wandelaar
die, stil en droomerig voortslenterend, door den aanblik van een nog nooit gezien,
vreemd natuur verschijnsel wordt verrast.
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‘Och toe, gij zijt een zouderliug karakter!’ zei ze; - ‘ik zal u nooit vergeten,’ voegde
zij er mild en ernstig bij.
Livie sprak ook eens met mister Fairban - maar bedaard en bezadigd, nu hare
overprikkeling weg was - van de indringendheid der kinderen op de bloemenmarkt:
‘Het is onuitstaanbaar,’ zei hij, ‘ik herinner mij, dat te Florence eens eene
bloemenverkoopster mij met geweld een bouquet in mijn knoopsgat stak.’
‘En wat deedt gij toen?’ vroeg Livie verlustigd.
‘Ik trok het uit en wierp het tegen den grond,’ antwoordde hij, en zijne kleine
blauwe oogen keken nog stout in zijn smal aangezicht, als beging hij weder die
woeste daad.
Mentone is ook wel een bezoek waard, minder als winterverblijf van de rijke en
meest zieke vreemden, die er in groot getal vertoeven, dan als eigenaardige, oude
stad van het Zuiden. Het deel, in vroeger eeuwen gebouwd, is merkwaardig, het is
langs daar, dat men opklimt naar het kerkhof: huizen van rotsteen, zonder vensters
beneden, met niets dan eene deur, vermolmd of open, zwart daarbinnen, eene trap
op of eene trap af, aan spelonken gelijk. De helling der smalle straatjes is zóó groot,
dat men zich soms moet aan de muren vasthouden om niet neer te tuimelen van de
trappen en welke trappen! uitgebrokkeld en afgesleten. Steenen bogen verbinden de
grauwzwarte, dreigende geveltjes. Hier en daar staat er nog een bloempotje ter
versiering en ook tot een nieuw gevaar voor de voetgangers (een rijtuig of eene kar
ware hier eene onmogelijkheid) op den rand van een eenzaam, vierkant
bovenvenstertje; geene lantarens. Wat moet het hier des avonds wezen! Kinderen
spelen schaterend in dit arendsnest. Eene oude vrouw
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drijft eenen ezel: het is een bijna verschrikkend schouwspel, hoe de kop van het dier
nederhangt, terwijl zijn achterlijf in de hoogte staat; hij schijnt op zijne voorpooten
te gaan. Er zijn eenige kerken, twee zeer dicht bijeen en ook dicht bij het rotsig strand.
Deze schijnen nieuw.
Men hoeft waarlijk moed te hebben om tot aan het kerkhof op te klimmen, dat
verscheidene verdiepingen heeft. Daar liggen vele vreemden. Zij kwamen hier de
gezondheid zoeken en vonden den dood. Langs den kant der zee, in hare onmiddellijke
nabijheid, schier er boven, zou men zeggen, is eene half cirkelvormige dreve van
kleine, slanke cypresboompjes; zij laat slechts doorgang aan éénen mensch. Aan
elken kant liggen marmeren steenen met een gelijk ijzeren tralietuintje rondom. Het
zijn als wiegjes, waarin de vreemdelingen hun laatsten sluimer slapen. Allerlei talen
zijn hier te lezen: Miss Murphy, Frau Pheiler, Fröken Hilda Hensling, De Heer
Lodewijk Avondroot enz., enz., meest jonge lieden; ook vreemdelingen van acht en
zeventig en tachtig jaar. Opschriften uit den Bijbel of gansch eenvoudige met eenen
naam en twee datums: dien van de geboorte, dien van het overlijden. Een leven van
genot en ellenden tusschen deze spanne des tijds!...
De golf ruischt beneden en vermaant aan eeuwigheid; de teruggetrokken keien
huilen hunne akelige klacht, als drukten zij den bestendigen kommer der menschheid
uit. De groote blauwe zee is zoo schoon! een spiegel onzer begoochelingen. Het
water is groen in de baaien, een zeldzaam, hevig groen; de naaste bergen zijn ook
groen, maar donker getint en de hoekige rotsgevaarten daarachter nemen zonderlinge
vormen aan: hoog, woest en naakt met scherpe uitkanten op welke de zon en de
schaduw helle en pur-
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pergrauwe vlekken werpen; in de diepte: de smalle vallei en de huizen der stad met
hunne lichtroode daken; daarboven de hemel, van een blauw, dat oneindig en
onveranderlijk schijnt.
Bij hunnen terugkeer zien zij een rijtuig aan de voorpoort staan der pension; een
man in 't zwart stapt er uit:
‘Baron von Kulm?’ vraagt hij aan den portier.
Deze geeft hem aanduidingen van verdiep en kamernummer en de heer trekt naar
boven. Het is een dokter.
Zij volgen hem.
Herbert, beneden komend, vertelt aan Livie, dat de baron eene ader in zijn been
gebroken heeft. Hij en Siebenbürger plukten de oranjes af in den tuin. Hij sloeg naar
de hoogste met eenen stok en sprong om ze te beter te kunnen bereiken. Hij kwam
terecht op een grooten steen. Hij viel, hij klaagde over hevige pijn, maar kon nog
naar boven hinken.
Nu moest hij op zijne kamer blijven. Het geval was niet erg, zei men aan tafel;
maar in 't vervolg kwamen dagelijks drie dokters in consultatie, wat voor deze laatsten
waarschijnlijk wel nuttiger zal geweest zijn dan voor den lijder zelf.
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Zeventiende kapittel.
Monte-Carlo. - Siebenbürger speelt. - Beangstigende vertellingen
van Mister Fairban. - Siebenbürger moet te huis schuld bekennen.
- Tous polissons. - Livie is onbescheiden. - De villa Bermond. Troonopvolgers. - Een laatste oproep. - Eene bijeenkomst in het
salon. - De plafond is geschilderd. - Eene Engelsche dame onder den
luchter. - In den fumoir. - An English shake. - Muziek. - Het laatste
napspel. - Het afscheid.
Zij gingen ook eens naar Monte-Carlo in open break met vier paarden bespannen.
Siebenbürger vergezelde hen. Een heerlijke dag, het heeft gevrozen, het is koud aan
de voeten, de zonne schijnt warm op het hoofd. Niets schooner dan de weg er heen:
de zee rechts, het water is blauw en purper, zoo ver het oog kan zien, groen in de
kreken (dat blauw en groen en purper komt altijd weder in de beschrijving, omdat
het telkens opnieuw treft); de scheepjes er op zijn als blinkende witte zwanen; links:
woeste, steile rotsen met nog hoogere rotsen, en op deze nog hoogere daarboven;
bosschen van olijven en dennen; encactus planten met reuzenbladeren, stout op den
rand der lagere klippen groeiend.
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Ginder - duizelingwekkend - de zonderlinge stad Eza op haar spitsen rotswand.
Pijnboomen, in den schijn niet grooter dan papieren poppenparasoltjes, staan overal
op de berggevaarten, soms één gansch afgezonderd op een steilen top: daar heeft
geene menschenhand het geplant en zal ook geene menschenhand het neerhouwen.
Monte-Carlo!
Wat heerlijke, nooit gedroomde pracht van lusttuinen! welk een Casino!
bewonderenswaardig van binnen zoowel als van buiten, maar pijnlijk om aan te zien
tevens door zijn kwistigen rijkdom zelf: alles met het verlies der spelers betaald!
Aan vele tafels zitten zij op groote afstanden vaneen staande. Men hoort de in
beweging gebrachte roulette:
‘Messieurs, faites votre jeu!’
En het geld klinkt, hier en ginder op het groen tapijt geworpen.
‘Messieurs, faites votre jew!’
Het balleken loopt in de ronde.
‘Rien ne va plus!’
Elk verkeert in spanning: het balleken vertraagt, het maakt nog een sprongetje en
houdt beslissend op een nummer stil.
Het goud en het zilver worden door de winners met een houten raakje bijgetrokken.
En het: ‘Messieurs, faites votre jeu!’ weerklinkt nogmaals.
Siebenbürger speelde ook: hij won, hij won bij elken slag. Levendig was hij
opgewekt: hij gooide groote zilverstukken te allen kant en oogste er telkens meer in.
Zijne reisgezellen verlieten het tafeltje, waaraan hij stond, en drentelden eens
verder. Wat hen trof was inderdaad de
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schijnbare onverschilligheid der spelers, waarvan zij gehoord hadden: niets is op de
aangezichten te bespeuren, bij uitzondering van hier en daar een jong meisje naast
hare mama, welke een stuk van vijf franken of een goudstukje verbeurd heeft, en die
hare vreugd of hare ontgoocheling naïef toont, terwijl de mama openlijk misnoegd,
soms brommend of triomfant glimlachend, voortgaat.
Livie stond achter eene dame, die groot spel speelde; haar man of een ander heer
nevens haar deed gedurig bankbriefjes wisselen, en zij stak de goudstukken meteen
raakje op verscheidene cijfers; meest werd haar inzet weggeschraapt. Zij moest wel
zeer opgewekt zijn, want daar Livie een woord of twee halfluid - te luid voor hare
ooren - met hare medegezellen wisselde, gaf zij haar, zich eensklaps omkeerend, een
vrij onzachten tik op den arm als waarschuwing, dat aldaar niet gesproken wordt.
Livie liet zich dan ook geene tweemaal tot de orde roepen en trok naar eene andere
tafel.
Zij keerden terug met den trein. ‘Mont'Carlo!’ roept de wachter, eigenaardig op
de eerste syllabe drukkend, in het station. Het is, alsof hij iets veelbeduidends in dien
toon legt, in dien driftopwekkenden naam, welke voor velen eene bron van ondergang
en eindeloos nawee moet worden.
Siebenbürger was niet te zien aan den trein, hij verscheen ook niet aan het
avondmaal. Voorzeker was hij ginder blijven spelen, zei mister Fairban. En hij
vertelde eene ijzingwekkende gebeurtenis van het vorig jaar. Hij was in het speelhuis,
toen een man zich nevens hem voor 't hoofd schoot. Zijne hersenen spatten op den
spiegel en de roulettetafel. ‘En speelde men voort?’
‘Neen, er werd een doek over hetgeen van zijn schedel overbleef geworpen en
men droeg hem heen; de zaal werd
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ontruimd voor dien dag. Gemiddeld is er één in de week, die er zich om het leven
brengt; maar het wordt stil gehouden; het geschiedt meest in de tuinen.’
Die vertellingen hadden beangstigend op de verbeelding gewerkt: de reisgezellen
vreesden het ergste voor Siebenbürger, en het was met eene soort van verlichting,
dat zijne komst werd begroet.
God! hoe zag hij er uit: hij leek geen mensch meer: zoo bleek en ontdaan. Hij hield
niet op met lachen, de gouddraad was bestendig zichtbaar in zijnen mond. Hij had
al het gewonnene weder verloren, bekende hij. En 's anderdaags, kalm maar ontzet,
bekende hij nog iets meer aan Livie: hij was al zijn daags te voren ontvangen
maandgeld er bij kwijt! Nu moest hij dat naar huis schrijven en schuld bekennen...
Hij zou nooit meer spelen, verzekerde hij. Eilaas, hij had kort te voren ook hetzelfde
voornemen kenbaar gemaakt en er zoo weinig rekenschap van gehouden!
Faro stond aan de kamerdeur van zijnen meester te krabben. Livie zag het. Zij wilde
den hond echter niet binnenlaten, want sedert het afgekaatste voorstel van het
schaakbord-koopen, had de baron schier geen woord meer met haar gewisseld: hij
scheen dat euvel te hebben opgenomen.
‘Mademoiselle,’ zei ze eenigszins uit plaaglust aan Jeanne, die juist met haar grijs
pelerinetje over de magere schouders op een lager portaal stond, ‘kom eens hier, als
het u belieft, en laat Faro bij zijnen meester: hij kan immers niet opstaan om de deur
te openen.’ - von Kulm sliep nu in de kamer van Maud, die hij na haar vertrek
onmiddellijk betrokken had.
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‘Non, non,’ antwoordde zij met de vroege levenswijsheid, welke dochters uit
koffiehuizen en hôtels kenschetst.
‘En waarom wilt gij uwen vriend, den baron, dien dienst niet doen?’
‘Hij zou mij bij hem roepen, met mama: ja; alleen: neen, il est bien trop polisson,’
zei ze.
Het Muggejuffertje sprak van ondervinding en Livie moest nog dienzelfden dag
toevallig getuige van den ondernemingsgeest der aldaar verblijvende heeren, en de
deugd van Jeanne zijn:
Met de schemering kwam miss Lane - want zij stond als miss op het
vreemdentableau, en dit stond ook op den omslag harer te betalen wekelijksche
rekening, die zij in de hand hield, - naar het salonnetje nevens den ingang, waar men
altijd zeker was de dames Vincent of ten minste ééne dezer te vinden. Het was reeds
half duister in de vestibule. Livie deed wat haastig en zonder aankloppen de deur
open, juist op het oogenblik, dat de stille Duitscher met den schaapskop Jeanne in
het middel greep en haar kussen wilde.
Deze had Livie niet gezien, maar stiet hem, wel is waar half lachend, doch met
hevigheid van zich af. Hij nochtans ontwaarde de bezoekster, groette zeer beschaamd
en sloop weg.
‘Tous polissons,’ zei Jeanne, maar Livie deed, alsof zij niets gehoord of bemerkt
had.
Dienzelfden avond, toen mijnheer en madame de Poortere reeds boven waren, zei
mister Fairban aan Livie:
‘Wilt gij eens zien, waar men met de roulette speelt in de pension?’
‘Ja.’
‘Maar dan moet ge blijven tot na elf uren.’
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Miss Tilt wachtte op haar met den deurknop in de hand, en Livie sprak:
‘Mister Fairban stelt voor ons hier vanavond de roulette te toonen.’
Lottie kwam weder binnen en zette zich op hare zoo even verlaten plaats.
Mister Fairban keek strak voor zich en uitte geen enkel woord meer. Toen greep
hij eene illustratie en scheen de teekeningen er in aandachtig te bestudeeren.
Wat kwam hem over, wat had Livie weer misdreven?
Het had reeds elf geslagen op de pendule. Enkele pensionnairen waren nog in de
zaal. Toen waagde Livie te zeggen:
‘Mister Fairban, is het niet tijd?’
Hij raadpleegde eens zijn zakuurwerk en knikte, heel ernstig. Dan ging hij de twee
juffrouwen voor, door den fumoir; vervolgens, na een deurtje in den muur met
hetzelfde papier als de wand beplakt, geopend te hebben, leidde hij haar door een
gangetje in eene kamer, die buiten het pensionsgebouw lag en van de villa, een
aanhangsel daarvan, moest deelmaken.
Daar zaten de spelers aan een roulettetafeltje: mister Jones, Siebenbürger, de
Schaapskop en zijne moeder, enkele anderen uit het huis en madame Vincent: jong
nog, met scherpe trekken, schoon geweest, mager, zwart als eene kraai, met eene
onheilspellende vlam, door de gretigheid van het gewin ontstoken, in het oog.
Fransche koperen muntstukken en klein zilvergeld lagen verstrooid of in hoopjes op
het groen tapijt; gedempt luidruchtig ging het er toe. Het rouletteballetje sprong en
danste in den hem afgemeten, draaienden kring. Alle blikken zagen toe; handen

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

193
grepen naar den inzet, zoodra het op een cijfer stilhield.
Miss Tilt en Livie stonden daar als indringsters, geen mensch groette haar, geene
der spelers spraken haar aan. Verlegen, en als uit eene behoefte om bescherming te
vinden, keken zij gelijktijdig om naar mister Fairban. Hij was niet meer te ontwaren:
wellicht was hij enkel tot aan de deur der speelkamer medegekomen.
Hij liet de twee dames in den steek!
‘Zonder goeden avond te wenschen, aldus met ladies handelen! shocking!’ merkte
miss Tilt op.
Livie ook was verwonderd over zijne handelwijze en meende, dat hij wellicht in
de gang wachtte. Doch neen, zij moesten den weg alleen zoeken door dit haar
onbekend gedeelte van het huis.
Des anderdaags had zij de oplossing van zijne kleine vlaag van slechte luim.
Hij zei haar:
‘De roulette wordt hier bedektelijk gespeeld; de habitué's hebben niet gaarne
bespieders, ik had u wel, maar niet miss Tilt medegevraagd.’
Livie had onbescheiden gehandeld. Zij wist niet in hoever en was te verlegen om
zich te verontschuldigen.
Eene der villas, die te Nizza het meest de aandacht trekken, is de villa Bermond; de
ingang is vrij mits het geven eener fooi aan de portierster. Men gaat door eene laan
van oranjeboomen; met verbazing telt men tien, vijftien, twintig tot dertig appels op
één takje; zij hangen neder als ritsen ajuinen; maar verder stijgt de verbazing nog:
heel de tuin is één bosch van oranjen - tien duizend ongeveer, zegt Baedeker -. Van
op de hoogte daarachter, en die er
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eigenlijk deel van maakt, ziet men de gouden vruchten - bij millioenental - als
feestelijke lampions in het donker loover schitteren. Tusschen de takken, beneden,
ontwaart men een vergulden dom. Op die plaats is vóór eenige jaren de Czarewitch
gestorven. Dit gebouw - een kleurrijk Oostersch tempelken - is tot zijne nagedachtenis
opgericht. Zijn overschot is naar Rusland gebracht.
Aan den ingang had men aan mijnheer de Poortere en zijne gezellinnen gevraagd,
of zij er wilden in gaan.
‘Neen.’ Waarom binnengaan?
Het gebeente der dooden zet ik weet niet wat geheimzinnigs, dat denken doet en
afgrijzen wekt, aan een oord bij. Een bloot herinneringsmonument - als het op zichzelf
geen kunstwerk is - laat den toeschouwer volkomen koud.
Maar die aanblik bracht hen op eene gedachte en gaf eene andere richting aan het
gesprek: hoe komt het toch, dat zoovele eenige kinderen en troonopvolgers jong
sterven? En zij zochten in de geschiedenis: - zij moesten niet zoeken, de namen
kwamen van zelf op hunne lippen - de koning van Rome, gestorven in ballingschap
te Schönbrunnen en begraven aldaar; Lodewijk XVII, zoo ellendig omgekomen, dat
het hart er van griezelt. De jongere Napoleon, welke den dood vond bij de Zoulous.
De hertog van Orleans, zoon van Louis-Philippe van Frankrijk, verongelukt. De twee
prinsen van Nederland: de eene na den andere - zoo verschillend van karakter en
levensloop - beiden in den bloei der jaren vóór den vader ten grave gegaan; en hun
eigen kleine, Belgische erfprins, na lange marteling gestorven, die even als de beide
prinsen van Oranje, met de kroon tevens de liefde van zijn volk verzekerd was!...
En hoe gering is de leemte, welke zij nalaten,die machtigen
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der aarde, zij die zulk eene ruime plaats innemen en waarvan enkelen wellicht hun
land en andere volkeren in al de schrikkelijkheden van den oorlog jagen zouden,
indien zij nog in 't leven waren; zij zijn heen en tellen niet méér mede dan de
afgevallen bladeren van het vorige jaar.
En van de tronen daalden zij lager in hunne opsommingen en zij noemden namen
van bekenden, van vrienden en vriendinnen, die vroeg waren neergeveld. ‘Het is,’
zei mevrouw de Poortere, ‘alsof aan degenen, die niets anders behoeven om het
levensheil volop te drinken, juist dat eenige: de gezondheid, door het grillige,
gruwzame lot geweigerd wordt.’
Weinige dagen vóór hun vertrek deden miss Tilt en mister Fairban gezamenlijk een
laatsten, dringenden oproep om de Vlamingen te houden:
‘Dat is ongehoord’ zeiden zij, ‘heen te gaan op den vooravond van Kerstdag.
Christmass is de tijd, waarop verwanten en vrienden samenkomen, niet waarop ze
scheiden. Het is zelfs onbeleefd, wat ge doen wilt.’
‘Och, wij weten dat niet,’ antwoordde Livie, ‘voor ons is het Kerstfeest een feest
als een ander.’
‘Het zal zoo mooi zijn: madame Vincent geeft dan een groot diner aan hare
pensionnairen, men eet de gans en den plum-pudding als in Engeland; de mistletoe
hangt in de open deur; de champagne stroomt; men danst in den fumoir.’
Dat werd zeer verlokkend voor Livie: het dansen was niet van hare noch hunne
jaren; maar de champagne en de plumpudding maakten indruk... wellicht; och neen,
doch hun vriendelijk aandringen had haar doen weifelen, en zij sprak er aan mevrouw
de Poortere van de reis een drietal dagen te verschuiven, met het oog op dat feest.
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Maar juist dat feest schrikte deze af en Livie om haar over te halen, voegde er bij,
dat de garçons dan de ronde deden met eenen schotel en dat het gewis zonderling
was hun het drinkgeld te onttrekken.
Dat was geen bezwaar, zei mevrouw de Poortere, men kon hun het gegunde
evengoed nu ter hand stellen. Livie drong niet aan en de dag van 't vertrek bleef
bepaald.
‘Komt gij in het salon na het lunch?’ vroeg mister Fairban aan Livie onder het eten
op den vooravond hunner afreis.
Zij zegde ja en zich tot hare vrienden wendend - in 't Vlaamsch: ‘Mister Fairban
vraagt, of wij in het salon willen gaan?’ En zij gingen.
Er werd over 'teen en ander gesproken, ook over muziek.
‘Mister Fairban speelt zoo goed,’ verzekerde miss Tilt.
‘Ik heb u nog niet gehoord,’ zei Livie tot hem.
‘Niet? O en ik speel zoo vaak.’
‘Ik meende telkens, dat het de baron was.’
‘Wanneer wenscht gij, dat ik u iets voorspele?’ vroeg hij, als wilde hij haastig van
de gelegenheid gebruik maken om zijne kunst te laten bewonderen. Vanavond vóór
het maal?’
‘Ja.’
‘Dan om half vijf?’ zei hij.
Dat was wel vroeg: het diner had om zes uren plaats. Zij hielden dus anderhalf
uur voor zich.
Mijnheer en mevrouw de Poortere beloofden tegenwoordig te zijn.
In den namiddag waren zij uitgegaan om de laatste schikkingen voor hun vertrek
te nemen. Het opsturen der koffers; het verzoek in het postkantoor hunne brieven:
Ferme in posta naar Rome te zenden, enz..
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Het weder was regenachtig, de hemel droef, de lucht zwoel. Zij keerden aldra naar
huis. Het kon omstreeks vier uren zijn, toen Livie hoed en mantel op hare kamer had
afgedaan en weer beneden kwam. Zij kon het niet laten, zij moest in het salon, het
was te vroeg, zij wist het wel; maar iets dreef er haar heen: eene heimelijke hoop er
mister Fairban reeds aan te treffen, of het verlokkend vooruitzicht er, peinzend, op
hem te wachten.
Op de eerste trapzaal, terwijl zij in de schemering beneden ging, zag zij zijne
schrale gestalte bovenkomen. Hij bleef staan om haar doorgang te laten. Hij had den
hoed in de hand:
‘Miss Lane,’ zei hij buigend, zonder meer.
‘Mister Fairban,’ antwoordde zij en vervolgde haren weg.
Zij zette zich op eene sofa in het salon, bij eene der zuidervensters. Een man
kuischte de ruiten; de vensterdeur stond open.
Zij zat nauwelijks eenige oogenblikken daar, toen de gangdeur kraakte en mister
Fairban binnenkwam. Hij trad recht naar den haard en nam plaats in eenen zetel, ver
van haar, aan het vuur.
Zij spraken niet.
Dat olijvenhout brandt niet altijd goed; hij boog voorover, nam de tang en stak
zelf het vuur op. Eene helle vlam verlichtte zijn scherp profiel en deed zijn snorbaard
gloeien.
De man, die de ruiten kuischte, was aan het ander venster bezig.
De duisternis viel.
‘Miss Lane, I am so sorry that you are going - het spijt mij zoo, dat gij vertrekt,’
zei hij.
‘Mij ook,’ dacht Livie, maar antwoordde niet.
Er volgde weer eene poos stilte.
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De man had zijne taak voleindigd en de luchters ontstoken. Mister Fairban zat nog
altijd nevens den schoorsteen en zij nog altijd op de sofa.
Er was eene Engelsche dame binnengekomen met zachte bewegingen, met een
grijs hoofd en een dunnen witkrippen sjaal dicht toegetrokken over hare schouders.
Zij las aandachtig in haar boek en zat buiten het bereik hunner stem, aan den versten
haard onder den tweeden luchter met den rug naar Livie toegewend. Deze had het
hoofd achterover geleund en keek in 't onbestemde; toen zei mister Fairban, ook
oomhoog ziende:
‘De plafonds zijn hier alle geschilderd.’
‘Ik denk, dat het papier is,’ sprak zij.
‘En ik houd het voor schildering,’ hernam hij.
‘De figuren misschien, maar wat er tusschen staat, is papier,’ zei ze, ‘ten minste
het komt mij aldus voor.’
Hoe zonderling! zij hadden zoovele gedachten en spraken van iets, dat hun
volkomen onverschillig liet, alsof het groot belang had opgeleverd. En op welken
toon spraken zij daarvan: traag en ernstig en somber, als zaten zij in eenen grafkelder.
De Engelsche dame las altijd roerloos in haar boek.
‘Dit is het treurige van deze plaatsen,’ zei hij zonder zich aan hare
tegenwoordigheid te storen, ‘dat men zich aan degenen kleeft, die men niet bij zich
houden kan....’
‘Ja,’ antwoordde Livie, ‘maar men knoopt andere kennissen aan, de indrukken
volgen elkander op, de eene wischt den anderen uit.’
‘De Andrews weg, de Sherlocks weg, gij en mijnheer en madame de Poortere
morgen ook: zoo zal er niemand van het oude gezelschap meer o verblijven...’
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‘Gij behoudt nog miss Tilt en den baron en... mister Siebenbürger...’ meende zij te
zeggen, maar hield zich in bij dezen laatsten naam... ‘gij moet nieuwe personen
zoeken voor het napspel.’
‘Ik zal met de kaart niet meer spelen, als gij heen zijt: het kaartspel is voor mij
maar eene oorzaak van samenzijn met degenen voor wie ik sympathie heb....’
Na eene poos stond hij in eens op, trad op haar toe en zei: ‘Kom, het is tijd.’
Zij volgde hem de enkele trappen op tot bij de piano aan het uiteinde van den
fumoir. Mijnheer en mevrouw de Poortere waren er nog niet.
Op de roodfluweelen sofa zat Siebenbürger zich te warmen aan de witverlakte
kachel. Hij scheen verheugd zijne voormalige tafelgenoote te zien en stak haar de
hand toe. Mister Fairban, minder stroef met hem dan eertijds, drukte ook de zijne:
‘Dit is an English shake,’ zei hij, en zich tot Livie wendend: ‘miss Lane, weet gij,
wat an English shake is?’ Hij hield zijne hand open en zij kon niet anders doen dan
de hare er in leggen. Dit was de eerste maal: hij had haar nog nooit de hand gedrukt
en vermeden de hare te beroeren, wanneer zij te zamen het gekwetste been omwonden.
Hij hield ze eenen oogenblik vast, schudde ze een paar malen en liet ze los.
Dan werd er gesproken van de uitdrukking, welke in eenen groet of eenen handdruk
kan gelegd worden.
‘Zal men warm en hartelijk in de hand duwen van iemand, dien men niet, of niet
meer kan achten?’ wierp Siebenbürger op.
‘Zulken reikt men niet de hand,’ zei mister Fairban met waarde.
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‘Er komen gevallen, waar men de hand als begroeting niet weigeren kan,’ meende
Livie, ‘maar dan weigeren de vingeren zich te sluiten en wat een beleefdheidsvorm
is, wordt een blijk van afkeer.’
‘In mijn vaderland,’ zei de Oostenrijker, ‘is de kus op de hand eener dame het
hoogste blijk van eerbied.’
‘Bij ons ook,’ sprak mister Fairban.
Van de handdrukken kwam men op het groeten.
‘Een onbeschaafde mensch’ zei Livie, ‘groet als met tegenzin of als beschaamd
en neemt den hoed af zonder de lieden aan te zien; bij een oprechten gentleman
vergezelt de blik den groet.’
‘De blik gaat zelfs den groet vooraf,’ zei mister Fairban, ‘men kan er zijne gansche
ziel in leggen.’
Livie herinnerde zich eensklaps, dat zij hem 's morgens aan den ingang der oude
stad had ontmoet, en hoe het voorname, oplettende van zijnen groet haar getroffen
had.
Hij zette zich aan het klavier en begon te preludeeren.
Eene oneindige treurigheid had zich van Livie meester gemaakt.
‘Wat wilt gij, dat ik u spele? which music do you prefer?’ vroeg hij met zijn
innemenden glimlach en den streelenden blik zijner kleine oogjes.
‘Alles wat gij verkiest. - Iets treurigs, eenen doodenmarsch,’ verergerde zij, ‘den
doodenmarsch van Chopin.’
Maar hij kende hem niet; hij kende er geene.
‘One of our old Irish songs?’
‘O ja!’
En hij speelde eene oude Iersche melodie, zoo gansch verschillend van de gewone
muziek. Zijne vingeren vlogen
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over de toetsen met eene ongewone lichtheid; als parelen rolden de klanken van
onder zijne hand.
Siebenbürger was weggeslopen.
Hij speelde het eene stuk na het andere. Dat was geene liefhebberij meer, het was
kunst in den hoogsten zin van het woord. Mijnheer en mevrouw de Poortere waren
onbemerkt naderbijgekomen en maakten hem geestdriftige complimenten. Livie kon
geen woord over hare lippen brengen.
‘Hoort gij gaarne operamuziek?’ vroeg hij aan mevrouw de Poortere.
‘Ja,’ zegde zij; ‘speel eens den miserere uit den Trovatore,’ en hij volbracht haren
wensch.
Livie was opgestaan en leunde op de kachel. Zij had wel gewild, dat hij er
uitscheidde: die muziek op dat oogenblik ontstelde haar.
Hij kwam dan ook aldra naderbij: ‘En uwe photographie, krijg ik ze?’ vroeg hij
aan mevrouw de Poortere, maar zij verstond het niet en Livie moest het vertalen.
‘Ja zeker,’ beloofde zij hem.
Diegene van Livie vroeg hij niet.
En nu overhandigde zijne vroegere zieke hem ook het geschenk, dat ze voor hem
had gekocht: eene grijze portefeuille met bleekgele, vluchtende herten of rendieren
in het fijne leder geslagen. Het was een prachtig stuk, het schoonste, wat zij had
gevonden.
Hij scheen bewogen, toen hij ze in de hand hield en knikte haar dank toe.
‘Dat is’ deed mijnheer de Poortere Livie overzeggen, ‘een blijk van dankbaarheid,
dat u voortdurend uwe trouwe toewijding aan onbekenden herinneren zal.’
‘En onze aller vriendschap,’ voegde hij er bij.
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Daar klonk de bel voor het diner:
‘Our last, miss Lane,’ murmelde hij aan haar oor, door de gang tredend. Hij hield
de deur der eetkamer open en liet haar binnengaan.
Het maal was luidruchtig: ‘De vroolijkheid flikkerde op als eene fakkel, die hare
laatste vlammen hoog opschiet, aleer zij voorgoed uitdooft,’ schreef Livie later in
haar dagboekje, eene versleten doch altijd ware metaphoor gebruikend.
Zij zaten aan het napspel: mevrouw de Poortere, miss Tilt, mister Fairban en Livie.
Siebenbürger kwam binnen en nam plaats tusschen haar en hem. Het ontging haar
niet, dat mister Fairban zijne kaarten dichter bij zich hield; maar de Oostenrijker gaf
er geene acht op en keek, nog naderschuivend, in zijn spel.
Mister Fairban verklaarde vier slagen en verloor. Het scheen hem te ergeren.
Geprikkeld betaalde hij, gaarde de kaarten op en, zooals zijne gewoonte was, schoof
hij ze lang en zorgvuldig dooreen.
Siebenbürger nam die pauze te baat om - naar zijnen zak wijzend - aan Livie te
zeggen: ‘Mijn portret, het steekt hier en ook het Vielliebchen, ik heb ze beide
medegebracht.’
‘Geef ze mij,’ vroeg zij, nieuwsgierig.
Intusschen was mister Fairban met zijne kaarten vaardig en had het pakje - zonder
dat er één enkel blad buiten het andere uitstak - voor Livie gelegd; maar zij bemerkte
het niet - dit vertelde haar miss Tilt naderhand. Hij scheen wrevelig en had de kaarten
verder geschoven, opdat madame de Poortere afnemen zou.
Siebenbürger wilde zijn geschenk nu nog niet geven:
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‘Na het spel,’ zei hij; maar Livie drong er zoozeer op aan, dat hij het uithaalde:
‘Gij zijt eene schrijfster,’ sprak hij glimlachend, ‘welnu ik heb gedacht niets beters
te kunnen koopen dan eene pen.’
Zij was van zilver, met witten ivooren stok. Zij werd geprezen, zij ging van hand
tot hand.
‘Zeer vriendelijk van u,’ knikte hem mijnheer de Poortere toe.
‘Het is eene verloren “Filippine”, die hij betaalt,’ berichtte hem zijne vrouw.
‘Ik zal ze gebruiken om mijn reisverhaal te schrijven,’ beloofde hem Livie.
‘Ja, en wijd er ook eene herinnering in aan uwen tafelgenoot,’ zei Siebenbürger.
Mister Fairban had de pen niet aangezien, verre van ze als de anderen ter hand te
nemen. Hij had de kaarten weder vast en schoof ze bestendig dooreen.
Nu deed ook de photographie de ronde der tafel.
‘Ik vind ze gelijkend,’ sprak Livie.
‘Och neen, ik zal er u eene andere zenden,’ zei de Duitscher; ‘deze is reeds sedert
twee jaren gemaakt en niet goed gelukt.’
‘Zie eens, hoe vindt gij ze?’ vroeg miss Tilt aan mister Fairban, hem de
photographie voorhoudend.
‘Very ugly - zeer leelijk,’ was zijn kort antwoord. Meende hij het portret of den
mensch? ‘Komt, laat ons aan ons spel zijn,’ raadde hij.
‘Verzeihung, ik heb u gestoord,’ sprak Siebenbürger gekwetst en hij ging weg en
kwam ook gedurende den avond niet meer weder.
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‘Ik kan het niet verdragen, dat iemand in mijne kaarten kijkt,’ zei mister Fairban, als
om zich over zijne onhoffelijkheid jegens den Duitscher te ontschuldigen. ‘Het is
zijne schuld, dat ik verloren heb.’
Zij hernamen hun spel. De eene na de andere der pensionnairen waren heengegaan:
de schrikkelijke Amerikaan, die eene tijdlang met den rug naar het vuur had gestaan;
mister Ibsen, aan alle tafels, achter de ruggen groetend en buigend; mistress Fuchs,
luid haar oordeel over ik weet niet meer wat tegen den jood uitsprekend, zonder dat
mijnheer de Poortere, die bij hen gekomen was en zijne vrouw of Livie er aan dachten
om hun vaarwel te zeggen. Het was als eene verlichting, toen allen heen waren;
zoozeer had het kleine gezelschap er zich aan gewoon gemaakt dit salon, deze plaats,
deze tafel voor de hunne te aanzien, dat het voor eene onbescheidenheid werd
aangerekend, indien een andere bewoner van het huis te nabijkwam of belang in
hunne groep scheen te stellen.
Heel de ruime zaal was ledig. Het vuur doofde allengskens uit in de twee haarden;
reeds had Herbert den versten luchter uitgedraaid en was een paar malen aan de deur
komen loeren, of het spel niet ten einde was. Dit ergerde mister Fairban zichtbaar;
want telkens keek hij als verstoord om naar den bediende, doch hij zegde hem niets:
‘Laat ons spelen tot middernacht,’ stelde hij voor.
‘Neen, tot aan den eersten nap,’ zei mevrouw de Poortere. Het duurde niet lang,
zij was het, die hem had en won.
Mister Fairban dorst niet langer aandringen.
En nu het afscheid. Zij waren allen opgestaan. Livie was als duizelig. Zij voelde
hare handen ijskoud en hare wangen gloeien; een onoverwinbare beving maakte zich
van haar meester; zij hield zich aan de leuning van eenen zetel vast om ze te
verbergen.
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Sommige bijzonderheden van die laatste oogenblikken bleven naderhand klaar en
duidelijk in haar geheugen; andere beelden lagen als in eenen nevel of waren als een
droom voor haar. Zij hoorde dankzeggingen aan mister Fairban; zij zag hare vriendin
op de beide wangen kussen; den handdruk der mannen, en wist, dat hij de hand naar
haar ook uitgestrekt, en de hare hevig geschud had, waarna hij ze traag aan zijne
lippen bracht. Hij had gezegd: ‘Miss Lane, zal ik u ooit nog weer ontmoeten?’ Zij
was zonder spreken van hem gegaan, doch had zich omgekeerd, en nu was zij het,
die hem de beide handen had toegestoken:
‘Vaarwel, tot wederzien!’
En zij trok de trappen op. Zij had het niet bemerkt, dat hij haar volgde, en vernam
eerst boven, door miss Tilt, dat hij op het onderste portaal was blijven staan en nog
zwijgend geweldige afscheidsgroeten met de hand toegeworpen had.
Dien laatsten avond kwam miss Tilt wel eens binnen maar zat niet neder in Livie's
kamer: het uur was reeds ver gevorderd en 's morgens moest deze vroeg op.
Er was geen mensch meer te hooren of te zien, en het gaslicht brandde niet meer
in de gang.
Zij kusten elkander sprakeloos. Het hoofd van Livie zonk op den schouder van
miss Tilt, daar bleef het rusten.
Zij voelde den arm van deze om haar middel en een paar tranen op haar voorhoofd
vallen.
‘Ik zal u zoo zeer missen,’ zei miss Tilt eindelijk, ‘ik wenschte wel, dat gij hier
nooit gekomen waart.’
Livie keek op naar haar, en tranen bevochtigden ook haar oog.
‘En nu zijt gij gescheiden van mij, van mister Fairban, wellicht voor eeuwig: poor
me! poor mister Fairban! en
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poor Livie!’ sprak miss Tilt, haar nauwer aan zich drukkend.
‘O Lottie, noem mij niet arm, ik voel mij zoo rijk op dit oogenblik!’ zei deze en
rukte zich zacht uit hare omhelzing los.
Des anderdaags al vroeg stond het open rijtuig voorgespannen. Het was een
schoone, koele morgen. Madame Vincent en hare jongste dochter waren nog in het
bed. Jeanne had zich belast met het uitgeleide der gasten.
De laatste rekening was betaald; de vier garçons stonden in de groote vestibule en
groetten; Rosa zei lebewohl; zelfs Constantin, de schoenpoetser en schotelwasscher,
bevond zich aan den uitgang en opende het portier. Heel het dienstbaar personeel dit hoopten de vertrekkenden - had oorzaak om tevreden te zijn.
Eene laatste verrassing wachtte hen. In eens stoof Siebenbürger de trappen af. Hij
wilde nog eenen handdruk geven. Zij zaten reeds in het rijtuig:
‘Vaarwel, vaarwel!’
Hij had zijn zenuwachtigen lach.
‘Tot later, in België!’
‘Of in Oostenrijk, in het Salzkammergut!’ riep hij.
Het paard was weg; de morgenwind blies in hun aangezicht; de wielen kraakten
over den kiezelgrond; het rijtuig rolde heen onder den eucalyptus en de peperboomen,
voorbij de gloeiende mandarinen en den steen, waaraan de baron zich bezeerd had,
het hek uit, de straat op, zonder dat Livie nog eenmaal had omgezien naar het hooge,
gele gebouw, waar zij zulke schoone dagen gesleten, en met vezelen van verkleefdheid
- hoe sterk? - nog vastgebonden was.
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Achttiende kapittel.
De weg naar Genua. - Genua. - Het Campo-Santo. - Stortregen. Een sneeuwstorm. - Pisa. - De scheeve toren. - De Arno. - Twee
teleurstellingen.
Tusschen Nizza en Genua zijn er - zegt men - honderd tunnels. Livie of hare vrienden
hebben ze niet geteld, maar altijd zeker is het, dat zij talrijk zijn.
Dien weg hebben zij reeds meermalen voor een klein deel gezien, namelijk als zij
Villafranca, Beaulieu, Monte-Carlo en Mentone bezochten. Hij treft telkens weder
door zijn eigenaardig schoon: Eza op den hoogen rotstop, heel de stad zelve eene
rots schijnend; verder Rochebrune, waar - zooals de naam het aanduidt - roodachtige
bruine rotsen zijn. Tunnels, bruggen, bergkloven volgen elkander op in snelle vlucht;
dorpen en stedekens staan op de hoogten en in de laagten; breede bergvloeden liggen
meer dan half droog. Zij stoomen voorbij bosschen van palmstruiken, tot dicht aan
de kust groeiend; sommige dezer zijn met stroo opgebonden ter beschutting voor
den vorst; bosschen van citroenboomen ontwaart men te Mentone.
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Te Vintimiglia is de docana francese. Alles gaat er met geweld en haast. Men heeft
het uur van Rome: er is 47 minuten verschil met dat van Frankrijk. De opschriften
zijn in het Italiaansch.
Het is donker, toen zij te Genua aankomen. Het is Kerstavond. De stad heeft een
buitengewoon levendig uitzicht: het is alsof al de bewoners op de straat waren;
dronkaards ziet men niet. Levenslust en vroolijkheid heerschen overal; nergens twist
maar veel gelach en veel gebaren. Uitstallingen van allerlei koopwaren in de lange,
smalle straten, waar men bijna niet door kan van al het gewoel; kramen met groenten,
gevogelte, fruit; een winkel uitsluitend van macaroni en vermicelle. Groote luchters
hangen buiten uit de huizen en verlichten de te koop gestelde voorwerpen. Mannen
en kinderen loopen met bellen, sommige dezer zijn van aardewerk. De klokken
luiden.
's Nachts was er gezang en gerucht van menschen en rijtuigen tot 's morgens toe.
Kerstdag. Schoon weer en zeer veel volk in de stad. De kerk van l'Annunziata is
met veertien witte marmeren trappen op. Schilderingen op het plafond; rijke, vergulde
autaren langs den muur; al de kolommen zijn van gekleurd marmer met groote
verscheidenheid. De zware pijlers ook zijn van rood en wit marmer. De voorgevel
is een Griekschen tempel gelijk. Nu treft hen die rijkdom der kerk, later in Italië
zullen zij zien, dat het regel is.
Ook het voormalig paleis van Andrea Doria, thans het Stadhuis, is merkwaardig
door zijne pracht. Er zijn oude en nieuwe kunstschatten en andere zeldzaamheden.
Men toont er de viool van Paganini in eene ingemetselde kast bewaard; ook zijn
portret in olieverf: een bleek, ziekelijk aangezicht
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met eene uitdrukking van kunstenaarslijden; een brief van Colombus aan koningin
Isabella ligt onder glas.
Hun hôtel heette benevens Hôtel de Londres ook Pension Anglaise. Daarom
wellicht was het, dat het Kerstfeest er door een buitengewoon diner werd herdacht;
men at wel de gebraden gans niet, maar er stond eene van witte suiker op den disch,
met groen en bloemen versierd voor het dessert; er waren oesters en meer gerechten
dan op andere dagen, de plum-pudding werd opgediend.
De gasten zelf ontbraken echter: buiten een paar officieren, dagelijksche bezoekers,
eene Hollandsche familie: man, vrouw en dochter, een grooten rosblonden Noorweger
en een bescheiden, jongen Engelschman, tijdelijk te Genua voor handelszaken
verblijvend, zooals hij vertelde, en de drie Belgen was er geen mensch aan de lange
tafel, die zelfs van borden onbezet bleef.
En bij het hooren van zijne stem en van zijn zuiver Engelsch dwaalden Livie's
gedachten naar Nizza, naar de Pension Cosmopolite, waar thans het Kerstfeest
luidruchtig werd gevierd, waar Siebenbürger en de Schaapskop en de andere jonge
heeren thans met Jeanne en Madeleine en de jeugdige juffertjes dansten, en mister
Fairban misschien de gouvernante of miss Tilt onder de mistletoe leidde...
Genua, de stad der paleizen, beviel hun bijzonder. Zoodra men uit het station komt,
ziet men de statue aan Christophorus Colombus opgericht. Zij staat op eene hooge
zuil. De gevels van sommige paleizen zijn van gekleurd marmer; met kolommen van
wit marmer zijn de balkons omzet. Er is gewoel, beweging van voetgangers en
rijtuigen; schoone winkels trekken het oog. Het kunstwerk in filigrane

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

210
is, zooals men weet, de specialiteit van dit oord. De groote straten zijn goed
onderhouden; de kleine kunnen minder op reinheid bogen. De oude stad is
eigenaardig: de nauwe gangetjes zijn zeer lang, bijna toe van boven; want de eerste
verdieping en de kornis springen uit. De huizen zijn zeer hoog; stokken steken uit
de vensters, waarop waschgoed hangt, of zitten van het eene venster naar het andere
rechtover; van afstand tot afstand steenen bogenbrugjes tusschen de muren, wellicht
tot steun.
Mazzini en Victor Emmanuel hebben hier elk hunne beeldzuil; de Koning is te
paard in brons voorgesteld, de Staatsman in wit marmer. Een openbare tuin l'Acquasola - ligt op de hoogte; op den top is eene plantage van lauwerboomen, zij
staan in den knop. Vandaar is de aanblik heerlijk: bergen in den omtrek; sneeuwbergen
daarachter naar den westkant toe; Genua aan de voeten; voor u de blauwe zee.
Klokkengeluid als feestzang in de lucht. - De klokken hebben hier een bijzonder
schoonen toon: is het de voortreffelijkheid van het metaal of de zuiverheid der lucht
of de wijdte der klokgaten, die het teweegbrengt?
Sommige vrouwen dragen kanten hoofdtooisels; andere, in grooter aantal, gekleurde
doeken op het hoofd. De bedelaars staan aan de kerkdeuren of op openbare plaatsen;
zij gesticuleeren en roepen: ‘Buona festa, buona salute! Signori e signore!’ - ‘Senza
braccia nè gambe, buona festa, buona salute!’ Zonder armen en zonder beenen! De
toon van dezen is wel vroolijk voor zulk een ellendig verminkten mensch.
Het was op den 26sten, December, dat zij in open rijtuig naar het Campo-Santo (het
kerkhof) reden: laurierstammen staan, wellicht als kerstboomen, aan den ingang van
sommige
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huizen - meest vleesch - of andere winkels - als bij ons de dennetjes op de dagen,
dat de processie uitgaat. Deze boomen, welke in België in bakken gekweekt, duur
verkocht worden, beschouwt men hier dus als gemeen hout.
De stad is versterkt, men rijdt onder poorten met openstaande zware deuren. Rechts
schuimt een bergstroom, links ziet men overblijfselen van Romeinsche waterleidingen
en bergketens in den ganschen halven kring voor zich.
Het kerkhof hier, zeggen de Genuezers, is het schoonste der wereld; beneden, al
kleine witte kruiskens met bloemen er voor. Wat hooger een ander, het protestantsch,
waar de herinneringssteenen afgeronde, rechte witte tafels zijn, ook met lantaarntjes.
Op verscheidene verdiepen zijn er open galerijen met arcades, waar aan den
binnenkant - zes op een - grafsteenen van wit marmer met opschriften staan; voor
enkele brandt eene met zwart krip overhangen lantaarn of eene waskaars; hier en
daar zit eene vrouw geknield; versche of verslenste bloemenkronen of kransen van
immortellen hangen bijna overal; iedere grafsteen, met vier koperen schroeven in
den muur vast, draagt eenen naam en een nummer. Het is als eene overgroote
bibliotheek van dooden: ieder boekengraf behelst inderdaad zijne geschiedenis, zijn
levensdrama. Aan den buitenkant, waar de zon verblindend schijnt, staan de eigenlijke
monumenten: niets dan sneeuwwit marmer. Men voelt het hart verheffen bij het zien
van al deze kunstschatten: de droefheid en de hoop op het wedervinden, de gedachte
aan een nieuw ontwaken en een beter leven zijn op alle mogelijke wijzen afgebeeld.
Zijn er hier dan zoovele meesterstukken of trekken deze zoo almachtig het oog aan,
dat men de andere voorbijziet? Onmogelijk ze op te sommen; maar ééne groep is
bijzonder roerend:
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een doode ligt onder het laken en zijne vrouw buigt zich naar de sponde en heft het
angstvallig op, gretig en bevreesd tevens, om hem nog een laatste maal te zien. Niets
sierlijker, indrukwekkender dan die figuur met haar zwaren haarbos en langen sleep.
Men keert er onwillekeurig naar terug als om het geheel onuitwischbaar in het
geheugen te prenten.
Een knaapje van zeven jaar, la gioja e la speranza dei genitori, ligt in zijn stoeltje
en slaapt den eeuwigen slaap. Eene jonge moeder, bij de geboorte van haar eerste
kindje gestorven, drukt het in hare armen en schijnt van den grond weg te zweven,
terwijl de echtgenoot, smeekend om haar terug te houden, voor haar nederknielt. Een
schoon vrouwenbeeld, eigenaardig opgevat, kloek maar met uitspringende
sleutelbeenen, heeft eenige slaaprozen - het emblema der sluimering - in de rustende
hand. Een klein meisje houdt haar schortje vol bloemen open: ‘Babbo, madre, sono
in cielo colla nonna, ove fioriscono i fiori eterni.’ Zij is in den hemel bij hare
grootmoeder, waar de eeuwige bloemen bloeien. Een vader ligt op zijn sterfbed,
omringd door zijne gansche familie; want het zijn al portretten der overblijvenden,
deze standbeelden, iets wat sommigen belachelijk vinden en Livie en hare vrienden
zeer hartroerend voorkwam.
De rust der dood is heerlijk weergegeven door eene op den rug liggende vrouw;
zacht drukt haar gewicht de ronde peuluw en het vierkante kussen neder; aan hare
voeten heeft zij schoentjes met hooge hieltjes. Niets herinnert hier aan de stijfheid
der beelden op de oude graftomben, met uitgestrekt lichaam en toegevouwen handen.
Eene moeder aan het graf van haren zoon; een pleegzoon, die de doode hand van
suo padre adottivo houdt; eene vrouw, die een kindeken op
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den arm aan haar overleden echtgenoot brengt, terwijl het ander - een knaapje bevreemd en beangstigd neerknielt; eene bedaagde, halfgesluierde vrouw, welke aan
eene geheimzinnig met eene reet openstaande deur klopt: dat zijn de onderwerpen,
welke de beeldhouwers kozen. Niet alle kan men zich herinneren en in hunne kleine
bijzonderheden voor het oog roepen; maar de aanblik van het algemeen is
overweldigend van kunstgenot, zielsverheffend en gedachtenwekkend: zou wel het
leven van den mensch hier op aarde eindigen, en is al dat vertrouwen op een eeuwig
leven geene waarborg van een ander bestaan? Inderdaad, bewijst de kunstenaar, die
zulke scheppingskracht aan den dag legt, niet duidelijk, dat de mensch tot eene
hoogere sfeer behoort, dat hij, die zoo innig voelt en zoo volmaakt weergeeft, recht
bezit op vereeuwiging? ‘Ik weet het niet,’ schreef Livie in haar boekje, ‘maar indien
ik kon gelooven in een beter ontwaken, indien ik kon rekenen op beloften van latere
verrijzenis, zou ik het heden doen: dit bezoek aan het Campo-Santo heeft mij van
het aardsche ontheven en dichter bij het ideale gevoerd.’
Des anderdaags regende het bij stroomen. Zij waren voornemens naar de Villa
Pallavicini - eenige mijlen van de stad - te gaan, maar konden niet uit het huis. Er
wordt besloten Genua te verlaten. Het vertrek heeft plaats bij eenen sneeuwstorm,
zoo hevig als zij in het vaderland woeden. De weg tot aan La Spezzia wordt
grootendeels in tunnels afgelegd; nauw heeft men den tijd tusschen twee openingen
de naakte wijngaarden te zien, de bergen en de blauwe zee te bewonderen. De laatste
tunnel is twaalf kilometers lang, de grootste na den berg Cenis en den St-Gotthard.
De huizen in
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de stedekens en de dorpen, welke voorbijgestoomd worden, zijn meest rood- en
geelachtig, sommige groen geverfd. Te Genua waren er voorgevels met
muurschilderingen versierd. Vóór Pisa is de grond moerassig. Op het oogenblik
hunner aankomst stortregent het. De avond valt; zij rijden over de Arno. De twee
rijen lichten, op gelijken afstand langs de kaaien van den stroom, maken in de
nevelachtige duisternis van het regenfloers een eigenaardig, doodsch effect. In het
hôtel Nettuno stapt men af. Daar is het weinig huiselijk en duur naar evenredigheid
van al het ontbrekende.
De scheeve toren van Pisa was voor Livie eene der groote aantrekkelijkheden harer
reis in Italië. Zij had er wel photographieën van gezien, maar er toen niet veel acht
op gegeven. Nu zou zij dat wonder der bouwkunst met eigene oogen waarnemen,
wat toch iets geheel anders is. Helaas, het was eene teleurstelling! Zij had hem wat
scheever gewild. In hare verwachting van iets buitengewoons, had zij - alle wetten
der zwaartekracht over 't hoofd ziende - zich ingebeeld, dat hij gansch op de ééne
zijde overhelde, zoozeer, dat een maststam, hoog genoeg om er boven uit te schieten,
aan den eenen kant van den muur geplaatst, nog een heelen scherphoek tusschen
hem en den tegenovergestelden zou hebben gelaten.
Volgens den Johanne-reisgids is die toren vier en vijftig meters hoog en van wit
marmer. Hij heeft eene geelachtige-grijsachtige kleur. Daarover klaagde zij niet, men
moet de zaken nemen, zooals zij zijn of zooals de tijd ze gemaakt heeft. Maar als die
toren niet hooger is, en slechts zoo weinig overhangt, waarom heeft hij dan die groote
reputatie? Dat kon ze niet verdragen. Sommigen beweren, dat hij bestendig dreigt
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om te vallen. Dit ook is onwaar, want hij richt zelfs het bovendeel een weinig op als
eene platgetreden, weer opstaande paardestaartplant, die, op de lengte van haren stam
nog schuins liggend, het hoofd reeds half recht heeft. Het is dien toren aan te zien,
dat hij voortdurend pogingen aanwendt om ook gansch recht te komen, en indien het
in de mogelijkheid der dingen lag, zou hij er toe geraken.
De kerk uit de elfde eeuw - dicht er bij - van gelijk marmer en gelijken bouwtrant
maakt een verrassenden indruk van grootschheid en harmonie.
Het water van de Arno was ook eene teleurstelling. Livie had zich dien stroom
zoo breed als hij in werkelijkheid is, en misschien nog wat breeder voorgesteld. Maar
zij had hem klaar gedroomd als het water van den Paillon, en doorzichtig en blauw
als de Leie. Het heeft - of had ten minste op dat oogenblik - eene grijze kleur en is
troebel. Zij gaat gaarn zoo dicht mogelijk aan den oever van eenen waterloop en
volgde hem eerst en keek er in; maar welhaast wilde zij dat donker water niet meer
zien en begaf zich bij hare vrienden aan den kant der huizen; daar was het warm,
daar was men voor den wind beschut en daar scheen de zon koesterend tot op de
voeten, terwijl deze op de kaai van de Lung-Arno in de schaduw der lage steenen
omheining tintelden van de kou.
Een dienstvaardige, vernuftige koetsier voert hen pijlsnel door de stad. De
herinnering aan Mazzini schijnt hier levendig bewaard. Zijne twee huizen worden
getoond: in het eene heeft hij gewoond in 1871, zooals een opschrift aanduidt. Het
heeft twee vierkante tralievenstertjes aan elken kant der deur, als ware 't een
gevangenis. In het ander huis, even onooglijk en niet verre vandaar, is hij gestorven.
In eene achterbuurt van de Arno staat het huis van Gali-
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léi, men rijdt er onder eene soort van bouwvallige, overwelfde poort naar toe: het
heeft geene vensters beneden, niets dan eene deur; boven deze is er een schamel
raampje in drieën verdeeld, aan 't middelste staat een even schamel madonnabeeldje
met een kindeken Jezus.
Eene zonderling gekozen plaats voor een emblema der dweepzucht!
‘Wat heeft dat hier te beduiden?’
‘Niets, è un' imagine qualunche,’ zegt de koetsier.
Qui nacque Galilei.
staat op het geveltje.
Die woorden maken indruk; indien Livie eenen manshoed ophad, zou ze hem
afnemen voor dat dompig stulpje, waaruit zulk een helder licht over de
wetenschappelijke wereld is opgegaan.
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Negentiende kapittel.
Rome. - Een koetsier, die de menschen dwingt. - Pension Chapman.
- Albergo d'Italia. - De fontein Barberini. - Kunstwerken. - Bevolking.
- St-Paolo. - St-Pieterskerk. - De duif met den olijftak. - De teen van
St-Pieter. - Begravingen. - Het graf van Pius IX - De koninklijke
familie. - De Paus. - Kooplieden.
Het was acht uren, toen zij te Rome aankwamen: ‘Roma, signori!’ het heeft iets zoo
eigenaardigs, dat te hooren roepen, in de Eeuwige Stad, waaraan men zooveel heeft
gedacht, van welke men zooveel gelezen en hooren vertellen heeft.
‘Roma!’ wij zijn er dus in alle werkelijkheid.
Het station bezit niets geheimzinnigs; niets dat door stille, statige ontzagwekking
herinnert, dat men in de hoofdplaats der catholieke wereld is; eene bende soldaten
is mede van den trein gestegen en stapt, met muziek aan 't hoofd, lustig en snel
vooruit. Hunne witte mutsen bewegen glimmend in de duisternis en verdwijnen over
het plein.
Maar men heeft geenen tijd om hen na te zien of naar iets te kijken: een facchino
- lastdrager - bemachtigt uwe
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bagage en loopt zoo snel in 't gedrang vooruit, dat gij hem niet volgen, en moeielijk
in 't oog houden kunt. Hij is ontevreden, indien gij hem naroept, dat hij te haastig is
en op één, twee, drie staan de valiezen in eenen omnibus; hij steekt reeds de hand
uit om betaald te worden:
‘Maar... het is een rijtuig, dat wij verlangen, geenen omnibus, wij moeten naar
Chapman: Via Nazionale,’ verwijt Livie.
De koetsier van den omnibus beweert, dat hij er heenrijdt:
‘In Godsnaam dus, om 't even,’ zeggen mijnheer en mevrouw de Poortere, ‘als
wij er maar komen,’ en weg is reeds het paard.
Chapman is een Amerikaansch huis door mister Fairban als pension aanbevolen,
op de tweede verdieping in de volkrijke, nieuwe straat. De omnibus houdt stil, doch
de koetsier wil geen geld, hij wil evenmin de valiezen afgeven: ‘Ga eerst boven zien,’
bromt hij norsch.
Het was vrij hoog klimmen; luide stemmen klonken u te gemoet. Geene plaats.
Die deugniet van koetsier wist het zeker!
Nu moet men weder in zijnen omnibus. ‘Albergo d'Italia’, zegt hem mijnheer de
Poortere, die altijd uit voorzorg een paar adressen van verblijfplaatsen gereed had.
‘Is het ver?’ vroeg Livie, want zij herinnerde zich nog met ergernis, hoe men hen
te Genua in eenen omnibus had gestopt, die maar iets meer dan te keeren had om
aan het Hôtel de Londres, waar zij afstapten, te blijven staan.
De koetsier heeft niet geantwoord. Nu rijdt hij terug door het gewoel van rijtuigen
en voetgangers: de bende spelende soldaten met hunne witte mutsen en grijze kapotten
wordt weer achterhaald. Maar wat schokt die groote wagen,
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waarin maar drie menschen zitten! nu een scherpen hoek om, dan de diepte in, door
eene duistere straat, nevens in aanbouw zijnde huizen....
‘Waar voert die koetsier ons naar toe?’ De gedachte aan eene kleine bezuiniging
op het nemen van een rijtuig is maar een flauwe troost voor het onbehagelijke en
onrustwekkende van den tocht. Zie: rechts een ijzeren hek met kolommen er tusschen;
beelden zonder armen met gebogen nek dragen zware kapiteelen;... daar schijnt een
tuin te zijn; een groot gebouw er achter; een lichtje blinkt uit een der bovenvensters.
Zij wisten 't niet: het was het paleis Barberini nevens het Hôtel d'Italie.
Albergo d'Italia te Rome, is gelegen in de Via delle Quattro Fontane, die de Via
Nazionale doorsnijdt.
De omnibus houdt inderdaad stil. Het is een schoon, groot hôtel, dat er huiselijk
uitziet. Madame de Poortere en Livie zijn reeds binnen, terwijl mijnheer de Poortere
nog met den koetsier in hevige tweespraak is:
‘Die schelm heeft zes frankengeëischt!’ komt hij opgewekt door gramschap aldra
de dames berichten. Liever dan een spektakel op straat te hebben, had hij het maar
betaald.
De secretaris van 't hôtel heeft een kaal hoofd, dat hij achterover helt, schele, groote
oogen en, bij uitzondering hier, eenen bril op. Zijn mond is ook groot, de tanden
leelijk; hij heeft eene pen achter 't oor. Hij spreekt Fransch, zangerig als Italiaansch
en schijnt te kruipen, als hij gaat, zoo vleiend en zelfvernederend buigt en groet hij.
Kamers worden aangewezen. Die van Livie is op het tweede verdiep.
Na eene lange dagreis, des te vermoeiender nog voor wie bestendig, door het
nieuwe aangetrokken, uit het raampje kijkt, is het vooruitzicht op rust zoet. Met de
hoop op eene
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zachte sluimering had Livie zich wel niet gevleid: slapen kon ze weinig; maar dat
zij geen oog luiken zou, dat had ze toch niet gedacht.
Toen zij in Rome aankwamen, was de lucht betrokken, en nauw lag zij neder, of
daar hoorde zij den regen. Het was spijtig voor 's anderdaags. Het duurde en duurde.
Zij hoorde de uren slaan op eene klok dicht bij, maar kon ze niet tellen, omdat het
een oud Romeinsch uurwerk was en zij die berekening eerst later leeren zou; er waren
lichte slagen gevolgd door zware....
Livie had in statistieken geleerd en van vrienden, die er verbleven hadden, gehoord,
dat het te Rome veel regent; doch dat het zoo verre ging, had ze zich niet voorgesteld:
er kwam geen minuut verpoozing, geen oogenblik, dat de vlaag maar een weinig
bedaarde. Zoodra zij de oogen sloot, deed het geklets, eentonig door zijne luide
voortduring, haar zenuwachtig aan. Neen, dat was niet om uit te houden, en zij stond
op en ging aan 't venster zien. Maar wanneer het stortregent, is het er natuurlijk
donker bij. Zij ontwaarde niets dan datzelfde lichtje, dat ze bij het aankomen in het
groot gebouw daarnevens had gezien.
Hoe kon men toch in België over een vochtig klimaat klagen, indien het hier in 't
Zuiden aldus toeging! Wat was zelfs de regen van Nizza bij een dergelijken
zondvloed?...
Zij moest echter tegen den morgen, overwonnen door de vermoeienis, ondanks
dat zenuwtergend, onuitstaanbaar gutsen ingesluimerd zijn, want toen zij weer de
oogen opende was het dag en scheen de zon zelfs in hare kamer. Doch tegelijk hoorde
zij den kletsregen.
Wat was dat voor een raadsel? zij wipte uit het bed en
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keek door 't vensterraam: de kamer lag op den achterkant van 't huis, dit was met een
kleinen koer van den tuin van het paleis Barberini gescheiden; en daar beneden in
dien tuin spoot eene fontein. Dat was de slagvlaag, die heel den nacht aangehouden
had! Het water sprong in stralen op en viel overvloedig neder... Neen het klimaat
van Rome was niet zoo slecht als Livie gewaand had, maar hare kamer: een
tortuurvertrek.
De huizen zijn niet zeer hoog in Rome. Zij hebben meest eene lichtbruine
chocoladekleur, denzelfden grondtoon, doch door allerlei nuances afgewisseld. De
straten zijn niet breed, in vele is er geen verhoogd zijpad. Er is oneindig gewoel van
rijtuigen en voetgangers; alles gaat zeer ras, men moet zich hoeden om niet overreden
te worden: de koetsiers waarschuwen niet of zelden, of houden hun paard niet tegen,
wanneer u gevaar dreigt; daaraan te ontkomen, is uwe zaak. De dames zijn gekleed
als overal; maar de vrouwen uit het volk loopen zonder hoed of muts, met eenen
sjaal aan; zij zijn over 't algemeen welgevormd en nog al schoon; enkele dragen
groote pakken of andere lasten op het hoofd; de mannen hebben lange kraagmantels
aan.
In den morgen werden de paleizen bezocht, in den namiddag reed men uit. Zoo ook
eens met den tram naar St-Paolo, fuori muri: groote kerk in 1823 deels door eenen
brand vernield en herbouwd. De vloer is er spiegelglad, van ingelegd marmer. Overal
is er ook marmer van alle kleuren, en goud op de muren. Tachtig kolommen, hoog
en zwaar, in twee rijen langs den middelbeuk zetten er iets zeer statigs, tempelachtigs
aan bij. Kolossale figuren, de Twaalf
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Apostels voorstellend, prijken er tusschen. Het zijn indrukwekkende beelden met
baarden; zij hebben open boeken of pennen in de hand; en ware het niet, dat men bij
den aanblik van zooveel kunstschoon geene andere gedachten dan die van
bewondering toelaten mag, zou men zich afvragen, waarom de menschen in den
ouden tijd toch zulke zware, vormlooze kleederen droegen, en hoe zij het aanlegden
om aldus toegetakeld, soms op verren afstand, het woord Gods te gaan prediken?
Omhoog, in mozaïek, hangen de medaillon-portretten van al de pausen.
In het midden der kerk, onder den vloer van een open kelder of put, waar eene
geknielde marmeren bisschoppelijke figuur zit - (dergelijke bestaan ook in
Sta-Maria-Maggiore en St-Pieters) zijn de graven van SSt-Petrus en Paulus - de halve
graven, want hunne hoofden en lichamen werden in drie verdeeld en op verschillende
plaatsen ter ruste gelegd. Dag en nacht branden er koperen lampen rond. Ik ken niets,
dat meer den indruk van vroomheid, van eerbied en stille aanbidding geeft dan deze
bescheiden, eeuwigglimmende lichten: zij zijn als het ware de zinnebeelden van het
onvergankelijke des geestes in het midden der bestendige afwisselingen van het
aardsche.
Dicht bij St-Paolo bestaat nog een klooster van omtrent het jaar 1200, met sierlijke
kolommen van marmer en van velerlei vormen rondom een vierkanten koer. In 't
midden staan oranjeboomen en rozelaren. De kolommen zijn met mozaïek bekleed
geweest, maar dit is door de beeldstormers - want zij verdienden ook dezen naam van 1793 vernield; men ziet er nog hier en daar overblijfsels van. Het klooster gelijkt
aan dat van St-Trophime van Arles, met dit verschil, dat hier - te Rome - alles van
wit marmer is.
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De weg naar de basiliek van St-Paulus is gedeeltelijk met boomen beplant van eene
soort, die men in België niet ziet: zij staan thans bladerloos, maar dragen doornen,
en droge schelpen als van groote erwten hangen aan de takken te ratelen in den wind.
Die weg is insgelijks vuil, onbewoond; het veld rondom de kerk is naakt en heeft
niets aantrekkelijks.
De St-Pieterskerk maakt een overweldigenden indruk; de plaats er voor is in meer
dan een halfrond met een vierdubbelen zuilengang bezet, daarboven staan statuën;
in 't midden van het plein een obelisk en twee spuitende fonteinen. Het is alsof de
afstand onder de voeten uitrekt: men schijnt bij de kerk en gaat en gaat, voordat men
er is.
Daarbinnen worden wijwatervaten aan iederen kant van den middelbeuk door twee
engelen gesteund: zij verbeelden zeer jonge kinderen. Deze zijn veel grooter dan een
volwassen mensch en alles is in evenredigheid. Ontelbare autaren: alle prachtig en
van het verscheidenste marmer. De vloer ook is van ingelegd marmer. Noch stoelen
noch banken. De groote beelden, welke ten allen kant alleen of in groepen de kerk
versieren, schijnen nog te groeien onder den blik: zij worden reuzen. Men ziet op
naar die hooge gewelven, en als men weder het oog neerslaat, voelt men zich zelf
en vindt men de schaars rondwandelende menschen aan dwergen gelijk. Het licht
valt van boven door vensters, welke betrekkelijk klein, langwerpig vierkant zijn. Op
de zuilen beneden staat in basrelief telkens en telkens de blanke marmeren duif met
den olijftak. Het is als eene bittere spotternij, dat zinnebeeld van vrede in dien tempel
aan eenen godsdienst gewijd, die het zwaard des oorlogs sedert eeuwen en eeuwen
heeft opgeheven, en die nog de broeders van één land en één
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volk, in schier al de streken der beschaafde wereld, als vijanden tegen elkaar opjaagt.
Rechts van den ingang zit eene bronzen figuur: St-Pieter voorstellend. Zijn voet
steekt uit en elk, die in de kerk komt en dat aantrekkelijk vindt, kust dien. Zijne
teenen blinken, gansch afgesleten.
Schoongekleede dames veegden hem met haar zakdoek af. Nadat zij dien zoenden,
zag Livie een drietal zeer morsige arbeiders, neergeknield, opstaan en hetzelfde doen:
de eerste wreef er eens over met zijne hand - wellicht uiteen gevoel van eigenwaarde
om vast te stellen, dat hij even kieskeurig als zijne voorgangster was; de tweede
gebruikte zijne mouw daartoe, de derde zijn voddenhoedje. Kinderen en vrouwen
volgden elkaar op. Een priester, vergezeld van eene dame, kuste ook den teen; de
dame - waarom maakte zij uitzondering? - ging voorbij zonder het te doen.
Zij zien eene begraving van uit den tram; eene lange reeks in 't rood gekleede
menschen met overdekt gelaat, waarin twee zwarte gaten voor de oogen zijn, maken
deel van den stoet: eene confrerie. De doode wordt naar de kerk gedragen, (tegen
den avond was het) er alleen gelaten en eerst morgen naar het Campo-Santo gebracht.
Des anderdaags bezochten zij het kerkhof van San Lorenzo, buiten de muren. De
weg daarheen is maar half bebouwd, vreeselijk vuil en zoo hobbelig, dat het open
rijtuig meer dan eens in de modder dreigt te zullen blijven steken. Flarden hangen
hier weder in festoenen als bannieren van armoede en slordigheid op de gevels te
drogen.
Het kerkhof is niet zoo indrukwekkend als dat van Genua. Onderweg was hen
weder een begravingsstoet, vergezeld van vele paters, voorbijgereden. Thans, terwijl
zij nog op het
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kerkhof zijn, komt de doodwagen aan. Een paar pastoors in gewoon zwart gewaad
stappen nevens de paarden. De groote kist van without is aan den bovenkant plat,
met eene plaat, waarop de naam des overledenen staat en een zwart kruis. De familie:
eene juffrouw, die weent en een paar mannen staan er bij. De lijkdragers grijpen de
kist, leggen er de drie groote kronen van natuurlijke bloemen op, welke aan den zeer
schoonen, met zwart en goud behangen wagen hingen, en gaan met de berrie op den
schouder - niet op stap - door de weinige bloedverwanten gevolgd naar het uiteinde
van het kerkhof, veel te ras om lust te hebben hen te vergezellen.
Daar is de ingang van het doodenhuisje: een drietal kisten, zwart of wit, groot,
gelijk van vorm en elk met hare plaat op den platten bovenkant, staan er op schragen
of tafels naar hare begravingsbeurt te wachten, als zoovele ingepakte koopwaren met
het adres er op in een stationsgebouw, ter verzending gereed.
In de kerk van St-Lorenzo, dicht daarbij, is het graf van Pius IX. Men gaat er onder
den vloer met eene trap naar toe. Het is zeer eenvoudig. Op dat oogenblik was het
slechts door een schotwerk te zien, er werden herstellingen aan gedaan.
De koninklijke familie wordt zeer bemind in Rome, elk spreekt er met den grootsten
lof van: il Rè, la Regina, il Principino. Dagelijks rijden zij uit, elk in een open wagen
met twee paarden bespannen; zij hebben ook elk eene verschillende ingangpoort in
het Quirinaal. Als een der koninklijke rijtuigen in het Corso of elders komt aangesneld,
dan ziet men de hoeden der Romeinen in beweging. De Koningin groet minzaam
weder; zij is blond en ligt wat ingezakt in
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het rijtuig. Il Principino - de prins van Napels, de erfprins - zit recht: zeer jong en
mager nog; hij heeft een bleek gelaat en als eene dikte aan iederen kant van den
mond; hij ziet er wat arm van bloed uit. De Koning heeft gansch het voorkomen van
eenen soldaat. Hij alleen van de drie heeft geene livreiknechten in 't rood.
Leo XIII is integendeel niet bemind, omdat hij het Vaticaan niet verlaten wil en
daardoor de Romeinen schade doet. Indien hij zich soms in 't openbaar vertoonde,
zou het volk uit alle landen der wereld in Rome toestroomen. In Albergo d'Italia, dat
een catholiek hôtel moet zijn, - want er logeert een bisschop uit Californië met zijnen
secretaris, en op de trappen ontmoet men dames met kerkboeken in de hand - spreekt
het personeel ook met liefde van den Koning, zonder dat zij de meening der Belgen
daaromtrent kennen; - want als men zich in zekeren bepaalden zin geuit heeft, weet
men nooit, of de lieden uit vleierij uwe woorden niet beamen zullen: ‘Le Pape a
perdu toute considération,’ zegt de oppergarçon, Emiel, die een Duitscher is, maar
evengoed Fransch, Italiaansch en Engelsch spreekt. En dit bevestigt Angelo, de
Italiaansche tafeldienaar.
Talrijk zijn de bijzondere kunstverzamelingen, benevens het Museum van het Vaticaan
en het Capitool. Bij het binnenkomen dezer laatste reeds ondergaat men den indruk
van een heiligdom, dat men betreedt; men is in den tempel der kunst, en welke
kunstwerken! Onder het aanschouwen der heerlijke figuren, die in hunne
verscheidenheid een harmonisch geheel uitmaken, voelt de geest zich van de aarde
opgeheven. Men vat het edele, dat in de uiterlijke vormen van den mensch ligt en
bewondert het genie, dat met den

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

227
hamer en den beitel uit eenen rotsblok dit edele weergeven kan.
De bedelaars zijn zeer armoedig, slordig en vuil buiten alle voorstelling, gekleed; op
de straat wordt men overlast door aanboden van photographieën met gezichten van
de stad. Jonge Italianen, met lachend gelaat, steken de albums - ontvouwd en
fladderend als linten - tot dichtbij uw aangezicht, nevens het open rijtuig dravend,
als gij het Kolosseum of het Capitool bezoekt: ‘Due lire - twee franken. - Una lira
e mezzo, - anderhalf franken. - Una lira, totdat het eindelijk maar dieci soldi - een
halve frank,’ meer is. Kinderen met tuiltjes loopen achter u en willen ze op u vast
steken, men moet ze letterlijk verjagen.
Eene oude vrouw kwam - later - te Florence in een koffiehuis binnen, waar zij
zaten - deze café's zijn tevens suikerbakkerswinkels - en niet gelukkend om hare
bloemen aan mijnheer de Poortere en zijne reisgezellinnen op te dringen, legde zij,
ondanks hun tegenstreven, er eenige tusschen de borden op hun tafeltje, waarna zij
heenging. Na eenige minuten kwam zij echter terug om het geld.
Rampzalig zien deze verkoopers er niet uit. ‘'t Is zeker, zij doen het voor hun
genoegen,’ zei mevrouw de Poortere. Livie herinnert zich een armen man, dien zij
- eens dat ze alleen was uitgegaan - in Via Nazionale te Rome had ontwaard: nooit
heeft de uitdrukking van het menschelijk geluk op een aangezicht haar meer getroffen:
hij was van middelbaren leeftijd en zóó arm, dat hij zelfs geen kraampje had voor
zijne koopwaren: koperen horlogies, die in een bakje lagen, dat nevens hem op den
grond stond. Hij deed er een in elke hand aan een kettinkje dansen: ‘Regali per i
bam-
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bini! - geschenken voor kinderen!’ - riep hij luid en herhaaldelijk. ‘Sei soldi l'uno!
- zes sous ieder!’ Geen mensch keek naar hem: hij verkocht niets, hij stond met de
voeten in de modder, slecht gekleed; er was geene zon te zien; wat had hij ook
zonneschijn noodig, of noodig van te verkoopen of schoon gekleed te zijn, als hij
zonder dat zoo levenslustig en tevreden scheen, dat een droefgeestige monarch hem
zou benijd hebben!
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Twintigste kapittel.
Guglielmo Guglielmi. - Giacinta. - In Paradiso. - De Sherlocks
weergevonden. - De drie misses Wetherby. - De Pacha. - Mistress
Andrews stelt het zeer slecht. - Nieuwjaarsavond.
Nu Livie in Rome verbleef, kwam de herinnering aan vroegere bekenden in haar op:
Guglielmo Guglielmi en zijne vrouw. Zij woonden Via Sistina 68. Hij was een
schilder. Men had eertijds op reis kennis gemaakt en elkaar in België teruggezien.
De vrouw heette Giacinta, eene echt Italiaansche type: zwart van haar en met
glanzende oogen; hij hinkte een weinig en was ook zwart van haar en bruin gebrand
door de zon van het Zuiden. Zij hadden geene kinderen en reisden veel. Zij verlieten
nooit elkander.
Gedurende eenigen tijd was Livie met hen in briefwisseling geweest, daarna waren
brieven trager gekomen en beantwoord en eindelijk uitgebleven. Sindsdien verliepen
jaren; thans zouden zij elkaar gewis wel zeer verouderd vinden.
‘Gij moet ons komen bezoeken in Rome,’ hadden zij gezegd. Toen was dat verre
van hare inzichten geweest.
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Maar nu wilde zij hen toch zien en spreken. Op eenen morgen begaf zij zich naar de
Via Sistina; het was gemakkelijk om te vinden, juist rechts de Piazza Barberini
voorbij, de hoogte op, niet verre van het hôtel, waar zij gelogeerd was.
Zij vond aldra het nummer 68: een groot huis zonder benedenvensters, een open
ingang, eene trap op. Juist kwam een man binnen met knuppels brandhout beladen.
‘Is het hier, dat de schilder Guglielmi woont?’
‘Si,’ zei hij; maar hij wist niet, of de lieden te huis waren.
Zij klom de trappen op, het was hoog. Het was er bijna duister. Aan het derde
verdiep zag zij eene open deur: lijsten, statuën, draperijen, een halfvoltooid doek met
schitterende kleuren op eenen ezel, er was een reuk van verf: een schilders-atelier.
Ja, daar moest het wezen, dat gezellige te huis, dat Livie zich zoo dikwijls had
voorgesteld; dat was ze nu, die werkplaats, waar Giacinta - want haar portret kwam
op al zijne schilderijen voor - hem tot bestendig model diende.
Livie verademde een oogenblik; zij trok zich achteruit, zij hoorde eene neuriënde
stem daarbinnen. Zij hield haar kaartje in de hand.
Zij zou ze dus terugzien, die lieve menschen, die haar de aandoenlijke, eigenaardige
herinneringen hadden nagelaten, welke men van hen bewaart, die men op reis heeft
ontmoet: herinneringen, die iets van de zoetheid en vergankelijkheid en tevens de
herlevingskracht eener bloem hebben.
Zij stapte stout vooruit.
Een schilder kwam haar te gemoet met den duim door het palet.
‘Il Signor Guglielmi?’ vroeg zij.
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‘De welke?’
‘Guglielmo Guglielmi.’
‘Degene, die een weinig hinkte?’
‘Juist.’
‘E in paradiso,’ was het antwoord.
Dood!
‘E la signora?’
‘La Giacinta?’
‘Si.’
‘Anche - ook - in paradiso, nog vóór hem,’ zei de man.
Een dubbel doodsbericht!
Er volgde eene pauze stilte en dan, niet gedempte stemme, als stond zij tegenover
de twee lijken, vroeg Livie naar bijzonderheden:
De schilder, die hier thans woonde - hij bood haar eenen stoel aan en deed haar
nederzitten - was de beste vriend van Guglielmi geweest. Hij kende hem van in de
kinderjaren, zij hadden samen school gegaan. Giacinta was aan eene kortstondige
ziekte gestorven en Guglielmo had sedertdien getreurd; hij sprak nog slechts van
haar, schilderde niet meer, ging niet meer uit en had eene hartkwaal gekregen. ‘Zij
liggen beiden op het kerkhof van San Lorenzo.’
‘Maar waarom zei mij een man aan de deur, dat Guglielmi hier woonde?’ vroeg
Livie, als hoopte zij nog op een misverstand.
‘Zijn broeder woont nog hierboven, hij is beeldhouwer, maar op dit oogenblik is
hij uit. Het huis is thans het zijne, want het behoorde aan Guglielmo.’
Met treurnis in het hart trok Livie de trappen weder af: zij alleen - want er waren
nog andere dierbaren bij de eerste
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kennismaking en het herhaald wederzien tegenwoordig geweest - zij alleen was dus
overgebleven van dat vroolijk gezelschap van eertijds! ‘Die Todten reiten schnelle,’
murmelde zij, nog gansch vervuld met gedachten van graf en vergankelijkheid, toen
zij reeds weder in de volkrijke straten was.
‘Indien gij omtrent het Nieuwjaar in Rome zijt,’ had mistress Sherlock aan Livie
gevraagd, voordat zij Nizza verliet, ‘schrijf mij een briefje op het postbureel, opdat
wij elkaar wedervinden; wij zullen er op dat oogenblik - en zij gaf een datum aan voorzeker zijn.’ En Livie had het zoo even gedaan, toen zij op eenen avond bijtoeval
een nummer van den Indicatore Romano openend, dat op de tafel lag, er den naam
der familie Sherlock in vond, tweemaal op de lijst der vreemdelingen voorkomend:
eerst als afgestapt in hôtel d'Allemagne, Via Condotti, en dan als logeerende Hôtel
d'Angleterre, Via Bocca di Leone.
‘Zie, zie, ze zijn in Rome!’ zei ze aan madame de Poortere. ‘Maar in welk van de
hôtels moet ik gaan?’
‘In alle beide,’ ried deze.
Des anderdaags al vroeg - veel te vroeg volgens de gebruiken om bezoeken te
brengen, maar doelmatig in eene vreemde stad om de reizigers thuis te vinden - trok
Livie er heen.
Zij zocht en vond eerst Via Bocca di Leone. In dat hôtel, zei men haar echter met
innemende beleefdheid, dat de familie Sherlock van Australië er maar éénen nacht
verbleven had, en - Livie zou deze kleine bijzonderheid zelfs niet aangeteekend
hebben, ware het niet, dat zij hieruit eens te meer een vriendelijken trek van het
karakter der
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Italianen had leeren kennen - dat zij thans in het Hôtel d'Allemagne waren. De eigenaar
of secretaris zond zelfs een cameriere mede tot aan den hoek der straat om den weg
te wijzen, zonder eenig blijk van spijt of misnoegen voor de geleden versmading van
zijn huis.
In Via Condotti vond Livie mistress Sherlock aan het ontbijt. Wat blijde verrassing!
Mister Sherlock was nog boven en het jonge volk verbleef voor 't oogenblik in Napels.
Zij had reeds haren mantel aan en om haar heen zaten drie oudachtige juffrouwen
met magere aangezichten, lange halzen en zonderlinge, hooge reishoeden op: dat
moesten de misses Wetherby uit Melbourne zijn, van welke mistress Sherlock Livie
gesproken had.
En eer zij den tijd gehad had de dames aan elkander voor te stellen, kwam de Pacha
binnen, groot, statig en ontzagwekkend als te Nizza.
‘Welhoe, zijt gij hier ook! waar zijt gij gelogeerd, miss Lane?’
‘Allergo d'Italia, en gij mister Andrews?’
‘Hôtel de Londres, Piazza di Spagna, eenige stappen van hier. Hoe gaat het met
de vrienden?’
‘Goed en hoe stelt het mistress Andrews?’
‘Zeer slecht,’ zei hij, en zijn gezicht, verhelderd door de verrassing van het
wederzien, betrok als de maartsche hemel, wanneer eene donkere bui voor de zon
komt.
Zij lag te bed in koortsen, zij had wellicht kou gevat, zij leed aan hevige hoofdpijn.
En Livie liet, ofschoon dringend meegevraagd, mistress Sherlock met de misses
Wetherby naar ik weet niet welke villa of museum vertrekken en volgde mister
Andrews naar zijn hôtel.
Hunne kamer was op de derde verdieping met de vensters
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op den voorkant. Van zoodra men uit de binnengang de deur opendeed, trof een
rollend en ratelend gedruisch van rijtuigen, dat verdoofd van de plaats opsteeg, het
oor.
In een smal ijzeren bed, zooals zij in 't Zuiden van Frankrijk en in Italië alle zijn,
lag mistress Andrews. Livie zou haar niet herkend hebben: haar aangezicht, tot zelfs
haar voorhoofd gloeiden vuurrood; een harer schoone oogen was toegezwollen, het
andere ging nauw open op het gerucht der binnenkomenden. Het witte haar, de
ijsberg, die te Nizza aller blikken aantrok, was platgedrukt ondereen kanten mutsje
met een blauw strikje versierd; fijne borduursels slodderden aan haren pols; ringen
schitterden nog aan hare hand en op de borst hing het gouden medaillon met het
portret van haar verloren kind...
Arme mistress Andrews, zoo ver van huis, zoo eenzaam en zoo ziek in het groote
Rome!
Zij herkende Livie en poogde te glimlachen. Wat kon deze haar zeggen? Sprakeloos
drukte zij de uitgestrekte hand in hare beide handen. Zij voelde ze door den
handschoen gloeien. Maar de Pacha bracht een vooruitzicht op troost: hij had het
adres van een Engelschen dokter ontdekt, welke te Rome verbleef: een Italiaansche
kon haar niet verstaan.
Livie nam afscheid; hij leidde haar uit en ging zelfs mede de honderd en nog meer
trappen op naar de Via Sistina om haar den naasten weg te wijzen. In die straat zijn
winkels van beeldhouwwerk; uitstallingen van verkleinde bronzen kunststukken;
daar hangen platen: het zijn adressen van schilders nevens de open deuren aan de
sombere huizen met hunne schaarsche gevelvensters... Allerlei gedachten bestormden
Livie: de Sherlocks weergevonden! mistress Andrews zoo krank! Nummer 68, - zij
ging er voorbij -
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Guglielmi en Giacinta dood! Onwillig bleef zij verder voor een vensterraam kijken:
daarachter stond de Danaïde, gebogen over haar vat; daar lag de stervende Gladiator;
daar steigerden de paarden van den Romeinschen Biga-wagen... hoe overschoon!
het eeuwig of zoolang blijvende, dat de geest er de vergankelijkheid niet van afmeet
bij het nietige afwisselende, onbestendige van een menschenleven!...
Livie zat zwijgend aan de table d'hôte en antwoordde slechts, wanneer het woord
tot haar werd gericht:
‘Hoe komt het toch,’ zeide hare vriendin, ‘dat gij, die zoo spraakzaam waart te
Nizza, die - en hier lag een zweem van ironie in - zoo vaak het woord voerdet aan
het maal, thans allen omgang met een ieder hebt afgeschaft?’
Neen, zij had geenen lust nieuwe kennissen aan te knoopen, de ontvangen indrukken
door andere te laten uitwisschen. Er waren nochtans lieve menschen in het hôtel,
onder ander eene oude Engelsche dame met groote koralen aan den hals en een
vriendelijk voorkomen; en twee Engelsche zusters met grijzend blond haar. De eene
vooral was eene aantrekkelijke figuur: zacht, wat ziekelijk, niet schoon, maar met
iets heiligs in den blik. Zij groetten immer Livie zoo minzaam, lachten haar later aan
en hadden eindelijk het woord tot haar gericht. Zij waren geleerd, niet aanmatigend
en spraken met bescheidenheid en eene zekere kennis over de kunstwerken, die zij
gezien hadden.
Maar... neen, neen, tusschen Livie en deze dames verrees het beeld van mister
Fairban; hun schoon Engelsch deed haar aan zijne duidelijke uitspraak denken, en
heel de rij vrienden en bekenden: mistress Sherlock, de Andrews, Siebenbürger en
de goede miss Tilt versperden den weg der belangstelling.
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Zij vergenoegde zich met een beleefd antwoord en de kennismaking bleef hierbij.
‘Mag ik u mijne Australische vriendinnen, de misses Wetherby, voorstellen?’
vroeg mistress Sherlock haar eens.
‘Neen,’ dankte zij... en daar zij voelde, dat haar antwoord onhoffelijk en ruw was,
stak zij verbeterend mistress Sherlock de hand toe en: ‘ik heb genoeg aan u,’ zeide
zij.
‘Hebt gij reeds nieuwe kennissen op uwe reis hierheen aangeknoopt?’ had mistress
Sherlock haar gedurende hunne eerste bijeenkomst te Rome gevraagd.
‘Neen, ik was in den rouw,’ zei Livie.
‘Voor wie?’ vroeg de dame verschrikt.
‘Voor u en al degenen, welke te Nizza gebleven zijn,’ sprak Livie lachend, maar
er lag iets van ernst en waarheid in hare scherts.
Indien Livie eensklaps in haar huis, in hare oude omgeving ware verplaatst geweest,
zou de herinnering aan Nizza wellicht nog veel levendiger in hare phantasie gebleven
zijn; thans - zij vergat het niet - maar al het gebeurde was verduisterd, heel het
pensionsleven lag in een verren nevel gehuld. Het was de afstand niet, maar het
belangwekkende van het later gekomene, dat als het ware de verwijdering en den
verloopen tijd uitrekte: er lag te veel tusschen dat alles en haar: het Campo-Santo
van Genua, de vele kunststukken van het Capitool, de groep van den Laokoon, de
Apollo uit het Belvedere, de neergehurkte Venus en de Venus van Canova uit de
museums van het Vaticaan, heel de St. Pieterskerk en al de ruïnen van oud-Rome....
Op den avond van het Nieuwjaar zijn van 's morgens af sommige kerken in Rome
geheel met brandende keersen
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en luchters versierd. De vensters zijn gedekt, zoodat geen daglicht er door kan.
Gedurende de novene van Kerstdag zijn tevens alle kerken van binnen met roode
zijden stoffen behangen, en ten allen tijd hangt er voor de deuren eene gematelasseerde
gordijn, - op hare vier kanten met leder omboord - welke men opheft om binnen te
gaan. Zij zijn over 't algemeen zeer zwaar en vuil.
Op het Corso heerschte er dien avond een buitengewoon gewoel van voetgangers
en rijtuigen.
Het is Nieuwjaarsavond en reeds laat. Livie zit alleen, al de gasten van het hôtel
zijn uit of naar hunne kamer. In de groote zaal verspreidt de half uitgedraaide luchter
een gedempt licht en eene zachte warmte. Zij weet niet, hoe het komt noch den
overgang van hare eerst zoo rustige, bevredigde gemoedsstemming, in treurnis
veranderd, te verklaren; maar eene bijna onverwinbare behoefte tot weenen grijpt
haar aan. Het is geen heimwee, het is geen verdriet. Wil misschien al het schoone,
dat zij op hare reis gezien heeft, zich thans in tranen oplossen? Moet de mensch
zijnen tol aan den weemoed betalen, om 't even, waar hij zich bevindt?
De laatste dag van het jaar heeft altijd iets, dat de gedachten naar eene bepaalde
richting drijft: men ziet achteruit in het verleden en werpt eenen blik in de toekomst.
Zij dacht aan hen, die zij op hare reis in het Zuiderland had leeren kennen en de
treurnis van haar gemoed klaarde op: hun verkeer behoorde tot het goede, wat het
verloopen jaar had gebracht; de omgang met mister Fairban - thans door den glans
harer illusies gezien - was te vergelijken aan den hemel, zooals hij dagen en dagen
achtereen te Nizza was geweest: blauw en klaar, zonderdat eene enkele wolk
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hem verduistert. En nu, in de heropgewekte voorstelling van dien nauw vervlogen,
en toch reeds zoo ver liggenden tijd, aan den ingang van dat nieuwe jaar met zijne
verborgenheden, zijne beloften en zijne bedreigingen, met zijnen onduidelijken angst
en zijne sluimerende hoop; in haar stil verlangen om miss Tilt en Siebenbürger nog
eenmaal te ontmoeten; in haar gevoel van bevrediging de Sherlocks en de Andrews
in Rome weder, reeds als oude bekenden, te hebben aangetroffen, - welken wensch
vormde zij aangaande mister Fairban? De vraag was onbewust, als het ware ondanks
haar zelve in haar ontstaan en het antwoord kwam ras, bepaald en geene wederspraak
duldend: O, hem nooit meer weer te zien, nooit meer iets van hem te vernemen, opdat
geen twijfel aan zijn karakter, geen nevel der ontgoocheling tusschen hem en haar
moge oprijzen, opdat hij haar in herinnering gansch moge blijven toebehooren!...
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Een-en-twintigste kapittel.
Bezoeken. - De catacomben. - De vuile pater en de vuile bedelaar. St. Jan van Lateranen. - De trap van Pilatus. - Het Quirinaal. - Wat
men van kunstwerken onthoudt. - Chiuso. - Koetsiers. - Het
kapucijnenkerkhof.
Den dag, dat Livie mistress Andrews had weergevonden, was zij alleen uitgeweest
en als duizelig van al het gewoel, dat in de stad heerschte, teruggekomen. Het was
nog te vroeg voor het diner en zij ging weder - onweerstaanbaar aangetrokken - langs
de Via del Tritone en den hoek om der Via dei due Macelli naar Piazza di Spagua.
Zij liet het ook niet na des anderdaags; het werd eene gewoonte. Zij ging er nu alle
dagen omtrent den avond, hoe vermoeid zij ook mocht wezen. Zij moest voorbij de
kolom met hare vier verdoofde witte marmerbeelden; hoog staan zij op hunnen
voetstoel met de groen- en zwartachtige strepen, welke de tijd in de lijnen hunner
aangezichten en hunne zware draperijen getrokken heeft. Er is een beeld bij met
grooten baard, dat opziet met de pen in de hand, als naar eene
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ingeving van daarboven wachtend. Livie's oog was gewoon er telkens op te vallen.
Op de plaats krielt het van omnibussen en uit en in alle richtingen komende en
verdwijnende rijtuigen.
In het hôtel - Albergo di Londra - kende zij reeds den weg. Zij vroeg, hoe mistress
Andrews het stelde aan den portier, die onveranderlijk - ofschoon het niet altijd waar
was - berichtte, dat de zieke zich much better - want ook hij sprak Engelsch - bevond.
Dan stak zij links van de vestibule eene glazendeur open, zette zich in den ascenseur
en er kwam iemand, die hem op deed stijgen. Zij telde één, twee, drie verdiepingen,
daar hield het vak stil. Zij duwde de lage vouwdeurtjes weg, die voorzorgshalve van
op het portaal niet open konden, trad links door eene lange duistere gang en klopte
op nummer 73.
‘Come in,’ luidde binnen eene zachte stem en daar lag mistress Andrews in haar
bed, en later in haren zetel, met den glimlach om den mond, met de hand gereed
uitgestrekt, eene bleeke ziekenhand vol ringen, en de geborduurde fronsels van het
hemd achteruitgestroopt aan den vermagerden pols.
Hoe welkom Livie was, kan hij alleen beseffen, die in een vreemd hôtel verre van
huis heeft ziek gelegen.
Wanneer de Pacha zich op de kamer bevond, opende hij zelf. Hij wilde het bed
zijner vrouw niet verlaten, maar somtijds dwong zij hem eens de lucht te gaan
inademen. Zij bekommerde zich over hem: ‘Hij moet hier al den kostbaren tijd
verliezen, dien hij anders zoo nuttig zou kunnen besteden!’
Zij dacht niet aan zich zelve.
‘Zijt gij goed verzorgd?’ vroeg haar Livie, want de
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gedachte aan die verlatenheid hield haar bezig en mevrouw de Poortere had zelfs
eens gezegd: ‘Indien zij over iets te klagen heeft of niet betert, zouden wij niet wel
doen er zelve elk op onze beurt te gaan?’ Zij ook had het nog niet vergeten, hoe
dankbaar een liefdeblijk van vreemden in eene vreemde stad ontvangen, het harte
stemt!
Doch mistress Andrews zei: ‘De chamber-maid is zeer braaf, zij verzorgt mij zoo
goed!’
Livie vroeg, of zij met eene kamermeid reisde; zij herinnerde zich niet er te Nizza
eene bij haar te hebben gezien.
‘Neen, de meid van 't hôtel, an Italian girl.’
‘Verstaat gij elkaar?’
‘Zij spreekt een weinig Engelsch. O zulk een lief meisje!’ zij was er mede
ingenomen, ‘en ook de dokter is als een broeder voor mij: mister Young.’
Livie zat er eens, toen hij kwam. Zij wilde weg maar hij en mistress Andrews
deden haar blijven.
Het was de echte type van eenen damesdokter: zacht, oplettend, gretig ieder woord
opvangend, als het ware in bewondering voor zijne zieke. Des winters verbleef hij
in Rome, des zomers in Londen.
Livie wilde Rome niet verlaten zonder de catacomben te zien. Hare vrienden zouden
enkel uit dienstvaardigheid medegegaan zijn, dat mocht ze niet aannemen en zij trok
alleen er heen: naar de kerk van Sant'-Agnese buiten de muren, met den omnibus
van op de plaats van het Quirinaal. Het was veel verder dan men haar in het hôtel
had gezegd, langs vuile wegen, vervallen huizen, hier ook met waschgoed op de
gevels of op stokken uit de open vensters hangend. Het omliggende van Rome maakt
altijd eenen
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indruk van armoe, van verlatenheid, naaktheid en vuilnis. Zal dit weldra veranderen?
Men zou het wanen: langs alle kanten wordt aan de wegen gewerkt; groote
muizekleurige ossen met dikke aan de spitsen verscherpende hoornen, welke zoo
wijd uitstaan als de armen der geloovigen in kruisgebed, trekken karren aarde of
kasseien voort. Evenzoo ziet men wagens met muilezels bespannen, die hetzelfde
doen; de voermans: mager, zwart van haar, bruin van aangezicht, dun van lippen,
breed van mond, roepen op hunne lastdieren: ‘O hé!’ of iets dergelijks, nooit een
grof woord, nooit wat dat op twist gelijkt onder malkander: opgeruimdheid, braafheid,
gezelligheid treffen in deze menschen.
Het was het schoonste weer der wereld: eene blauwe lucht, zoo diep en zuiver als
kon er nooit eene wolk over komen; de zon scheen al te warm door de ruiten; boven
de muren langs den weg rankte klimop als in Vlaanderen en staken andere altijd
groene boomen uit.
Vier luidruchtige, jonge Italianen - schijnbaar studenten - bleven in den tram tot
aan zijne verste standplaats. ‘Ik zal gezelschap voor de catacomben hebben,’ dacht
Livie; maar deze trokken te voet verder op. Zij hadden blijkbaar een vroolijker
wandeldoel dan dat van onderaardsche graven.
Daar stond de oude kerk; daarnevens een klooster met open poort en vierkanten
koer. En terwijl Livie naar eenen klopper zocht, naderde een pater:
‘Voor de catacomben,’ vroeg zij.
‘Neen,’ was zijn antwoord, ‘eene vrouw alleen mag er niet in, een man wel.’ Hij
had eerst van weerszijden der straat uitgekeken om zich te verzekeren, of niemand
haar vergezelde.
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Nooit had Livie een vuileren pater gezien: hij was groot en vet, niet jong meer, slecht
gewasschen en droeg een rok of eene pij, die vroeger wellicht zwart was geweest,
maar nu eene vaalgroene kleur bezat - ten minste op sommige plaatsen, - want op
andere was zij werkelijk zwart en blonk zij, als werd de kachel van de kloosterkeuken
er dagelijks mede opgewreven.
Livie mocht niet binnengaan! dat was eene teleurstelling: ‘En waarom niet?’ vroeg
ze argeloos.
‘Dat betaamt niet en men heeft het reeds genoeg tegen de geestelijken,’ zei hij
norsch. ‘Maar wacht wat, er zal misschien volk met den volgenden omnibus of met
een rijtuig komen.’
Het was echter reeds laat en om twaalf uren moest zij in het hôtel terug zijn, ten
einde vroeg te ontbijten om naar de Via Appia met hare vrienden te rijden.
‘Laat mij een kind medenemen,’ stelde zij voor, want er kwamen kleine knapen
met het ranseltje op den rug van de school voorbijgeloopen.
‘Neen, geene kinderen,’ verbood hij.
Aan de poort stond een oude bedelaar met eenen stok in de hand, eenen mantelkraag
aan en eenen hoed op, die aan netheid of sierlijkheid van vorm niets meer te verliezen
had, en niet bevreesd moest zijn, dat iets op aarde hem nog hinderen of verleelijken
kon. De grijsaard stak de hand bedelend uit: ‘Una limosina, signora.’
‘Wel,’ zei ze aan den pater, met den vinger naar den man, ‘indien ik dezen
medenam?’
‘Ja,’ hij was tevreden en de bedelaar ook. Deze strompelde vooraan tot aan de
zijdeur der kerk, die op het hof gaf. De pater had hen verlaten.
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En terwijl zij daar beiden stonden, sloeg Livie voor de eerste maal een oog op den
uitverkoren reisgezel: hij was stokoud; zijne wijdopen oogen droegen roode randen
en zijn gerimpeld aangezicht was op het voorhoofd, de wangen en tusschen den
stekeligen baard met akelige blauwe vlekken overdekt:
‘Met poeder doorschoten in den oorlog,’ zei hij, zijn gelaat aanwijzend, ‘een
verdediger van 't vaderland, signora.’
Livie sprak niet, het speet haar reeds, dat zij hem had medegevraagd...
Eindelijk werd de zware kerkdeur van binnen door den pater geopend. Er waren
vele breede trappen af te dalen. Men was in de kerk van Sant'-Agnese; maar Livie
keek niet rond. Zij begon een weinig bang te worden tusschen dien vuilen pater en
dien vuilen bedelaar.
De eerste ging in de sacristij en kwam weldra terug met drie meer malen
rondgekrulde eindjes bougie en zij kregen elk het hunne.
De pater ontsloot een zijdeurtje, links van het outer, en weer moest men trappen
af, ditmaal door een nauw gangetje. In de geheimzinnige diepte was het zwart donker,
men zag nauwelijks eene trede ver. De pater ging vooraan, Livie achter hem; de
bedelaar volgde.
Een verdufte grafwalm beneep haar den adem, - neen, het was de grafwalm niet,
het was de schrik in die onderaarsche, enge spelonk. De laag gewelfde weg liep
krom, hier en daar waren duistere zijgangen, welke de monnik haar - zijn licht aan
den ingang houdend - toonde. Hij stak zijn lichtje ook in de zwarte langwerpige,
smalle openingen als zoovele ovens en daar lagen vermolmde stukjes doodsbeenderen.
‘De
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graven der kinderen.’ Verder vergrootten de duistere ovens, en bij den schijn van
haar eigen waskaarsje, of dat van den pater, zag Livie er schedels, kinnebakken en
gansche, hoewel verbrokkelde geraamten liggen: ‘Hier zijn er twee; hier vijf.’ Het
waren doodshoofden. - ‘Hier een opschrift, door eene moeder op het graf harer
dochter gezet.’
Maar Livie luisterde niet meer: ‘Indien die pater mij zelve eens hier insloot! indien
hij en die bedelaar mij eens bij de keel grepen!....’
‘O laat ons er uitgaan, ik heb reeds genoeg gezien, broeder,’ - zij dorst zich niet
bang toonen.
Maar hij wees haar voortdurend graven aan, zijn licht nu hoog dan laag langs de
donkere, onheilspellende gewelven houdend.
‘Basta - genoeg, hieruit,’ zei zij, ‘hieruit, frate, de lucht bevangt mij hier.’
‘O signora, nu is er geen reuk, maar in den zomer wel.’ Zijn toon was zeer
geruststellend, doch de vrees luistert niet naar de rede:
‘Laat ons gaan,’ bad zij meer en meer beangstigd.
‘Enkel nog dit,’ zeide hij, ‘de oorspronkelijke graven.’
Het waren de sinds eeuwen toegemetselde en onaangeroerd geblevene.
‘Ja ja, genoeg, en nu er uit, broeder!’
Hij voldeed aan haar zoo krachtig uitgedrukt verlangen en weder trok men het
smalle trapje op. Zij had maar een zeer kleinen omkring in de catacomben gemaakt,
groot genoeg echter om er een denkbeeld van te hebben. In de kerk blies haar vuile
geleider de lichtjes uit.
‘Staat er een bepaalde prijs op?’
‘Neen, men geeft wat men wil.’
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‘Grazia,’ zei hij voor het ontvangene en de even morsige bedelaar bedankte ook met
grazia voor zijn deel.
Langs den kant van St-Jan van Lateranen is men ijverig bezig aan het bebouwen van
nieuwe, breede straten. De huizen zijn er hoog. Het centrum der stad verplaatst zich
in die richting. Speculanten koopen er den grond: vóór twintig jaren kostte hij vijftig
centimen den vierkanten meter, thans is hij tot honderd tachtig en tweehonderd
franken gestegen. Dit leerde Livie in den tramwagen uit een gesprek tusschen twee
Italianen.
In St-Jan van Lateranen - basiliek door Constantijn den Groote in de vierde eeuw
opgericht, herhaaldelijk in den loop der tijden door brand verwoest en weder
heropgebouwd, onlangs nogmaals geheel hersteld, - staan de beelden der Twaalf
Apostels evenals in de St-Pauluskerk in nissen langs elke zijde van de middelgang.
Alles goud en schilderingen op het plafond. In een der zijaltaren met twee vergulde
pijlers wordt omhoog achter een gouden beschot de tafel bewaard, waaraan Christus
met zijne volgelingen het laatste avondmaal nam. Zij mag slechts met eene bijzondere
toelating van den Paus gezien worden; maar op Driekoningendag - 6den Januari wordt ze blootgesteld. De nevenkapellen zijn zeer rijk, onder andere die der Corsini's,
waarvan de muren geheel met edelgesteenten omzet zijn.
Geene godsvrucht bij de kerkbezoekers van Rome neemt men waar: de pastoors
en paters zijn talrijk, verwaarloosd, slecht gekleed; zeer beleefd, als men hun den
weg of eene inlichting vraagt.
Uit eenen biechtstoel steekt eene lange roede. De twee deurtjes, die in 't midden
sluiten, staan open. Daarbinnen
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HET FORUM ROMANUM.
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zit een geestelijke: een ‘penitencier’ genaamd. Geloovigen komen en knielen neder
op den grond. Hij legt den tip zijner roede op hun hoofd en de dagelijksche zonden,
die zij vergeten te bekennen hebben, worden hun vergeven. Eene zeer gemakkelijke
boetpleging. In België zou ze vele liefhebbers vinden, vooral indien zij insgelijks op
de doodzonden toepasselijk ware. Schietgebedekens - waardoor bij ons de dagelijksche
zonden vergeven worden - zijn nochtans ook niet te misprijzen: zij hebben dit voordeel
op de roede, dat men er niet voor naar de kerk moet gaan.
Op het plein - schijnbaar vóór de kerk, maar eigenlijk aan de achterzijde derzelve
- staat een obelisk, zeer hoog. Daar is ook rechts een achthoekig, klein tempelken:
de vont van Constantijn genaamd met eene groote marmeren waterkom; aan den
anderen kant nog eene kapel of kerk, - er zijn er zoovele in Rome, dat men ze niet
meer telt: 389, zegt men, - waar de trap bewaard wordt van Pilatus' huis, welken
Christus is opgeklommen. Hij schijnt goed in stand, is van wit marmer, en tegen het
verslijten met leder bekleed. De geloovigen mogen er maar met de knieën opkruipen
en komen langs twee andere trappen beneen. Zij kussen eene plaats - gewis eene
opening in het leder - op de tweede of derde trede. Hij heeft er acht en twintig. Op
dien zondag namiddag kropen er een dertigtal mannen en vrouwen uit de volksklas
op. Die trap heet: la santa Scala.
Na het bezoek in het Capitool, het paleis der Cesars, de ruïnen van het Forum en het
Kolosseum kwam het Quirinaal aan de beurt, dit is het tegenwoordig paleis van
koning Humbertus, zooals een ieder weet. Prachtige gobelins, lange reeksen van
zalen. In eene dezer worden de kronen en
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banieren, welke bij de begraving van Victor-Emmanuel gediend hebben, bewaard.
Er is eene bij van massief goud en edelgesteenten, gezonden door de Italianen der
Argentijnsche Republiek. Op den datum van het overlijden des Konings worden de
gedurende het jaar gebrachte kronen van zijn praalgraf in het Pantheon weggenomen
en alhier bij de andere overgebracht.
De marmeren kunstwerken in het paleis zijn schaars doch van ongemeene waarde:
eene moderne bacchante met druiventrossen en een kleinen boschgod op hare knieën.
Een ander beeld met het opschrift in 't Engelsch: Sunday. Het is niets dan eene vrouw,
welke den Bijbel leest: maar met dit alleen heeft de kunstenaar de zondagsrust, de
plechtige stilte van dien dag in een protestantsch land, dusdanig weten weer te geven,
dat men omzichtig voorbij het beeld stapt en onwillekeurig zijne bewondering er
over fluisterend uitspreekt, als uit ontzag voor gene omgeving van aandacht en
vroomheid, waarin men zich verplaatst voelt.
Twee andere statuettes troffen Livie: den Avond en den Dageraad voorstellend.
Zij zijn oprecht schoon, vooral de Avond: het is een meisje, dat de hand omzichtig
neerzinkend uitstrekt; men waant de duisternis te zien vallen. De Dag steekt de eene
hand half omhoog, en houdt bloemen in de andere. De conversatiezaal, de spijszaal,
waar den avond te voren - Nieuwjaarsdag - honderd genoodigden zaten; alles wordt
getoond.
Des avonds schreef Livie de indrukken van den dag op, zonder nadenken, zonder
keuze, zooals de woorden haar in de pen kwamen. Bij het toevallig herlezen van een
blad, vroeg zij zich soms met verwondering af, waarom zij dàt
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beeld uit een museum, die schilderij uit eene verzameling vermeld en andere, waarvoor
zij even bewonderend, verrast was stil blijven staan, vergeten had. Was het niet
bedroevend, dat zooveel schoons, nauw genoten, reeds in den nevel of den nacht der
herinnering lag?
Waarom had zij het gelaat van Beatrice Cenci in haren kerker door Guido Reni
nog voor oogen? dat gelaat, dat schijnbaar omziet naar eenen binnenkomende,
onderworpen, vertwijfelend, en toch met een onwilligen straal van hoop, alsof nog
redding mogelijk ware; dat gelaat, dat den stempel der onschuld draagt, ondanks de
zware betichting, die er over hangt. Waarom had zij uit datzelfde museum - het
Museum Barberini - den Satyre van Michel Angelo onthouden: eene liggende
marmerfiguur met een leelijk aangezicht zoo verschillend van de schoone Beatrice?
Waarom enkel eene heilige familie en eene onder boomen zittende Magdalena uit
het paleis Doria Pamphili, waar zooveel kunstschatten zijn? Waarom uit het Vaticaan,
benevens den Laokoon en de zittende Venus, een paar der muzen waaronder Calliope
en de overige niet? Waarom eerder de sluimerende Ariadne en Antinoüs dan andere
meesterstukken?
Waarom zag Livie nog in verbeelding het marmerbeeld op het graf van Salvator
Rosa in de kerk van Santa-Maria-degli-Angeli, terwijl zij van den Mozes van Michel
Angelo, die haar zoo getroffen had in San-Pietro-in-Vincoli, maar eene onduidelijke
voorstelling meer bezat?
Dan kon zij zich bedroeven, zooveel gezien en zoo weinig nut uit al dat schoone
getrokken te hebben. Zij sprak er soms over met mevrouw de Poortere, omdat zij
wist, dat deze altijd een troostend woord voor hare spijt had:
‘Om welke reden,’ zei ze luimig doch misnoegd, ‘draag
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ik de vier bas-reliefs aan de vier hoeken der straat, waar de Via del Quirinale de Via
Quattro Fontane doorsnijdt, in mijn hoofd? waarom moet ik die twee beschadigde
vrouwengestalten en die twee beschadigde mannen met afgestompte neuzen, op
hunne waterkruiken rustend, duidelijk in verbeelding blijven aanstaren, terwijl zoo
menig kunststuk van groote verdienste, en dat mij verrukte, toen ik er voor stond,
niets dan onvatbare, smeltende vormen meer heeft, die ik vergeefs poog te
belichamen!’
Toen lachte mevrouw de Poortere en zei:
‘Het zijn niet altijd de hoogstgeprezen kunstvoortbrengselen, die het meest de
aandacht boeien en de bewondering wekken. De menschelijke geest is in een museum
als eene bij, die, in eenen tuin vrij rondvliegend, niet altijd de sierlijkste bloemen
uitkiest, en zich ook wel bij toeval op eene minder aantrekkelijke of armere aan buit
nederzet. Dat weinig doelmatige in hare keuze belet haar niet met een rijken voorraad
honig naar haren korf terug te keeren. Wat stelt hem samen, uit hoe menigen nauw
beroerden kelk heeft zij hem bijeengegaard? Aldus ook het kunstgenot, dat wij
smaakten: neen, neen, niet alleen dat, wat onze geestdrift opwekte en ons voortdurend
bijblijft, behoort ons toe; ook het vluchtig geziene, het reeds half of gansch vergetene,
zijn wij niet kwijt: de aanblik er van heeft er toe bijgedragen om onzen smaak te
vormen en, buiten ons weten, sluimert er zooveel schoons in onze herinnering.
Wanneer wij eene tweede maal eene kunstgalerie bezoeken, hoe bekend komen ons
niet het meerendeel der gestalten en groepen voor? Eene photographie zelfs zal ze
ons weer voor oogen tooveren.’
Livie voelde zich gelukkig haar gelijk te kunnen geven.
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Het was niet al genot, er kwamen ook kleine ontgoochelingen en kleine tegenspoed:
het regende geweldig, toen zij de eerste maal de beeldhouwwerken van het Vaticaan
bezochten. De portier van het hôtel had alle moeite om een rijtuig te bezorgen.
Eindelijk was het gelukt, maar de koetsier eischt fr. 2.50. De gewone koers is fr. 1.20
voor drie personen.
‘Naar de sculpturen,’ zegt mijnheer de Poortere hem duidelijk.
Hij zet hen aan de Bronzen poort af: daar is het, beweert hij.
Op de herhaalde vraag, of hij zich niet vergist, wordt hij ongeduldig: ‘Va bene, va
bene!’ en hij is weg.
‘Het is mis,’ dit zeggen in het paleis de Zwitzersche pauselijke wachten met hun
geel en zwart gestreept kostuum onder hunne grijze, openhangende mantels. Daar
ter plaats is de ingang voor: de schilderijen, de Sixtijnsche kapel, de Loges en de
Kamers van Rafaël.
Ja zeker, zij wisten het immers wel, de met eene deur gesloten trap op; de
Sixtijnsche kapel! zij hadden ze reeds gezien: eene volkomene ontgoocheling met
hare te hooge plafondschilderingen, welke de wanhoop der bijzichtigen als Livie
uitmaken.
De Zwitsers zijn zeer beleefd. Zij hebben medelijden met de verdwaalden, maar
zenden hen verkeerdelijk boven; vandaar stuurt men hen weer beneen en gedurende
meer dan een uur sukkelen zij in de gangen en de trappen van het pauselijk paleis.
De regen stort bij stroomen uit al de goten der daken plassend neder. De ingang voor
de galerij der sculpturen is achter de St-Pieterskerk. Er valt niet aan te

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

252
denken om te voet te gaan en een bijgewenkte koetsier trekt voordeel uit het bedrog
des eersten.
Aldus misleiden zij vaak de vreemdelingen, zoodra zij bemerken, dat deze met de
plaatsen onbekend zijn.
Op een volgenden morgen moesten mijnheer de Poortere en Livie het Museum
Corsini bezoeken, en daar zij eens aan het Museum Borghese te vergeefs aangebeld
hadden, omdat het uit hoofde van het overlijden des prinsen tijdelijk gesloten was,
en reeds op een verkeerden dag naar St-Pieters gereden waren om op den koepel te
klimmen, toen hij niet zichtbaar was, wilden zij ditmaal zeker wezen. Zij zochten
den dag op; het was wel zóó: Thursday: Corsini; want dat staat in 't Engelsch op het
lijstje der museums, alsof geene andere natie verlangen kon het te weten, en Angelo
- de garçon - ook verzekert, dat het de dag is.
Zij namen den omnibus, doch na lang rijden en na op ik weet niet meer welke
plaats van wagen veranderd te hebben, bemerkten zij, dat men hen verkeerd had
ingelicht en zij den gekomen weg terug insloegen. Dadelijk weer afgestegen. Twee,
drie huurrijtuigen naderden:
‘Waarheen, signore?’
‘Naar Corsini, weet ge waar het is, koetsier?’ onderzocht mijnheer de Poortere.
‘Zeker;’ die wantrouwende vraag deed den Italiaan glimlachen.
Uit overmaat van voorzorg of uit eene behoefte aan guitigheid om haren reisgezel
tot vroolijkheid te stemmen, vroeg Livie nog: ‘Zijt gij zeker, dat de eigenaar niet
dood is?’
De koetsier schudde het hoofd, dat hij leefde.
Men had gezegd, dat er eene Villa Corsini en een Museum
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Corsini was, en een twijfel omtrent eene mogelijke misgreep moest wel in het hoofd
van mijnheer de Poortere ontstaan, want hij dreigde den man:
‘Indien gij ons verkeerd afzet, betaal ik u niet.’
‘Neen, geenen centiem,’ zegt hij.
En weg is het paard. Over eene brug, door lange, stille straten loopt het pijlsnel
voort en toch duurt het lang, voordat het rijtuig stilhoudt; zij zijn er.
Ja, het is een paleis: de poort staat open, er is eene groote vestibule met kolommen.
De gegalonneerde custode - bewaker - komt uit zijne loge te voorschijn, zeker om
de bezoekers te verwelkomen.
‘Is het hier het Museum Corsini?’
‘Ja,’ klinkt het antwoord.
Nu wordt de koetsier betaald; maar hij rijdt niet weg, zooals hem is aangeduid,
dat hij mag doen.
Zij willen binnen; de custode verspert hun den weg met eene beleefde buiging:
‘Il museo è chiuso - gesloten.’
Waarom? was de eigenaar weeral overleden?
‘Perchè è giorno di festa. Op feestdagen zijn alle museums toe.’
Het was op den 6den Januari, Driekoningendag! Wie had daaraan gedacht!
‘Chiuso!’ wat had dat woord hun niet al den ingang tot paleizen en museums belet,
te beginnen met Genua op de Kerst- en zondagen tot hier te Rome op zondagen en
Nieuwjaarsdag!
Nu werd hun aangehoopte wrok op het hoofd van den koetsier uitgestort:
‘Gij hebt ons bedrogen.’
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‘Neen,’ zei hij, heel kalm, ‘gij hebt mij gevraagd, of ik den weg naar het Museum
Corsini wist en of de eigenaar niet dood was, ik ben in regel; gij hebt mij niets te
verwijten, het overige ging mij niet aan.’
Letterlijk gesproken was hij in zijn recht; maar hij bleef toch een bedrieger. Was
daar geen ander rijtuig om terug te keeren? Neen: de lange straat was ledig en zij
stegen brommend weder in den wagen, van welken hij buigend het portier openhield,
om, na al hun ronddwalen in Rome, terug naar Allergo d'Italia gevoerd te worden,
waar mevrouw de Poortere hen verbeidde en waar zij klagend hun avontuur vertelden,
dat minder medelijden dan lachlust opwekte; van harte lachten zij mede.
Aan de Piazza Barberini, eene kleine met platanen begroeide hoogte op, staat het
kapucijnenklooster. Het kerkhof is onder de kerk: daar valt het licht door lage
tralievensters op de gebeenten van zeven duizend monniken. Zij liggen in hoopen
als houtmijten, met de doodshoofden daartusschen en daarboven. Enkele schedels
dragen opschriften: den naam des paters en de dagteekening zijns overlijdens.
Gedurende vier eeuwen werden zij daar begraven onder de vier of vijf gewelven;
eenige kleine terpjes en kruiskens op het mulle zand duiden de plaats aan, waar er
nog liggen. Sedert zeventien jaren is het teraardebestellen aldaar verboden. Thans
worden de dooden uit het klooster evenals andere stervelingen naar het
gemeentekerkhof gevoerd.
De grond van dat onderaarsch gewelf is - naar men zegt - van Jeruzalem
medegebracht en bezit de eigenschap om de lijken te doen opdrogen. Tusschen de
stapels gebeenten staan of liggen met hunne bestoven bruine pijen en
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kappen, waarin zij zonder kist begraven werden, de verdroogde kapucijnen met
verschrikkelijken grijnslach of half weggetrokken aangezicht. Zij dragen een kruis
in de perkamenten handen, waar vingers aan ontbreken, of een kruis op de borst. Een
dezer, in eene nis liggend, bezit nog een deel van zijnen baard; doch zijne lippen zijn
verdwenen, en hij heeft vreeselijk lange tanden. Het lichaam schijnt weggezonken
onder de pij, die bruin geweest is, maar nog enkel eene zwartachtige stofkleur draagt.
De muren, het plafond, alles wat men ziet, tot de hangende lampen toe, zijn uit
doodsbeenderen samengesteld. Er heerscht als een reuk van beslotenheid en
grafvermolming onder die gewelven.
Livie en hare vrienden haastten zich weg.
De kapucijn, die aan de deur is blijven staan, draagt een zeer vuilen rok; de
nabijheid van al die akeligheden heeft echter zijnen geest niet neergedrukt. Hij bezit
een van gezondheid stralend, zacht gezicht:
‘Bestaat er eene taks voor de bezoekers?’
‘Neen, men geeft wat men wil.’
Hij toont de photographieën der begraafplaats en duidt het adres aan, waar ze te
koopen zijn. Hij zelf verkoopt er geene.
Hij krijgt van mijnheer de Poortere eenen frank.
Hij knikt een minzamen dank en opent de deur.
Buiten blaast gelukkiglijk de tramontane om de longen - of beter de verbeelding
- te zuiveren, meer van de vermoede verspesting dan de inderdaad slechte lucht
daarbinnen.
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Twee-en-twintigste kapittel.
Een Gezelschap van acht Engelsche Dames. - Het Rapengezicht. De Paardekop. - De Vroolijke Kin. - Het Schoon Voorhoofd. - De
Fontein van Trevi. - In den omnibus. - 's Avonds alleen. - Verlangen
naar een ander Vaderland.
In het hôtel verbleef een gezelschap Engelsche dames, acht in getal, oude en jonge,
als een bataillon bewegend. De leidster was eene blond-grijze, nog jeugdige, frissche,
wakkere dame, eene schrijfster, welke correspondenciën naar ik weet niet meer
hoevele tijdschriften in haar vaderland opzond. Zij had de reisonderneming op zich
genomen. Zij betaalde; regelde alles en sprak Italiaansch met de garçons: Raimondo,
Emilio en Angelo, of met de koetsiers, want zij reden meest met twee rijtuigen uit.
's Morgens om half negen zaten zij alle acht - vier tegenover elkaar - aan de
ontbijttafel. Er waren zonderlinge typen bij; eene lange blonde met een raaprond,
deegkleurig aangezicht, eene dwaze uitdrukking en een langen, gekropten hals; zij
droeg eenen manshoed als eene amazone. Dan eene oudachtige, met een zeer bruin
vel, groote, puilende oogen en een buitengewoon grooten mond
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met een schrikverwekkend gebit als dat van een paard. Zij scheen aan ergens een
gekruisd Indisch ras toe te behooren. Zij dronk dampend heet water met Marsalawijn
gemengd bij haar eten.
Deze dames waren luidruchtig en schenen zich wel te vermaken en goed overeen
te komen. Zij groetten de Vlamingen nauwelijks of niet en deze zagen haar ook niet
aan en gingen recht naar hunne plaats aan tafel.
Nevens Livie zat een jong, blozend meisje, dat ook van den troep deel uitmaakte
- met hoog gekamd, bruin gekruld haar boven een schoon geheeld, ivoorblank
voorhoofd; zij richtten het woord niet tot elkaar.
Livie was dus zeer verwonderd op eenen avond, terwijl zij na het maal bij mevrouw
de Poortere op de canapé zat, den Paardekop naar haar te zien toekomen, die zei:
‘Gij zijt kloekmoedig alleen uit geweest dezen morgen.’
‘Ja, naar de catacomben van Ste-Agnese.’
‘En wij zijn naar Tivoli gereden.’
Het gesprek was aangeknoopt. Livie trok eenen zetel bij, keerde hem en de
Paardekop zat neder. Zij vertelde allerlei. Livie luisterde begeerig en zag haar aan:
van bij was zij niet zoo aanstootelijk: er lag nog goedheid in die leelijke oogen en
dien breeden lach.
Toen kwam het meisje met het schoone voorhoofd nader: ‘Wilt gij ons ook
vergezellen?’ tot Livie.
‘Waar gaat gij heen?’
De Paardekop gaf bescheid: ‘Naar de fontein van Trevi: er bestaat een volksgeloof
- an old saying, waarbij men beweert, dat wie bij maneschijn uit de fontein van Trevi
drinkt, terugkomt naar Rome, in geval hij het wenscht.’
Livie aarzelde; men drong aan en zij liet zich bewegen
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om mede te gaan. De geleidster, miss Black, bleef thuis uit hoofde van haar
schrijfwerk, en nu maakte Livie onverwachts deel van de acht, dezer leemte
aanvullend.
Men ging twee en twee. Livie naast de juffer met den Paardekop. Hare geboortestad
was Southampton. Zij was ziek geweest te Mentone, men had den dokter moeten
halen wegens slechte spijsverteering, daarom dronk zij heet water aan de maaltijden.
Livie vroeg aan hare gezellin of Rome haar beviel.
‘Pook! Rome! Ja en neen’: men moest Rome bezocht hebben om te kunnen
medespreken, maar zoo bijzonder was het niet. ‘Ik wil niets laten merken uit achting
voor miss Black, die ons rondleidt, doch wat hebben wij hier al gruis en puin gezien!
Gisteren zijn wij naar het Forum en de baden van... van?...
‘Van Caracalla?’ hielp Livie.
‘Ja, van Caracalla of iets in dien zin; wel, wel, daar ligt wat op te ruimen! men
mag zeggen, dat het er al te vernieuwen is!’
Livie kon niet anders dan haar gelijk geven. ‘De museums zijn toch mooi,’ zei ze,
op hare lippen bijtend om niet zichtbaar te lachen.
‘Ja, dat ontken ik niet,’ antwoordde de Paardenkop, ‘er zijn schoone dingen, maar
er staat toch ook veel beschadigd en gebroken goed.’
Livie vermaakte zich; het speet haar, toen ze er waren.
De fontein schijnt kolossaal bij dage, maar nog meer bij maneschijn. De
middenfiguur op den grooten gevel, die de kom overheerscht, stond helder verlicht;
de andere beelden en groepen vertoonden donkere schaduwen en blanke vlakken;
de maan scheen in den breeden, vallenden stroom met
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zijn donderend geruisch, en blonk in elken waterstraal en schitterde in elken rimpel
van den grooten vergaarkom: het was een heerlijke, spookachtige aanblik.
De acht juffrouwen waren de trappen afgedaald; de jongste riepen en stoeiden zoo
luid, dat hare stemmen bijna het gedruisch der fontein vermeesterden.
Hoe water opgevangen? aan eenen der stralen? Zij klauterden op de randen en de
uitspringende steenen; zij hadden hare handschoenen uitgetrokken en dronken uit
den palm.
‘Wij willen weerkomen! Wij zullen weerkomen!’
De Paardekop onthield zich: zij had genoeg van Rome gezien.
‘Gij moet ook drinken,’ zei eene miss met welgevulde borst, eene vroolijke, dubbele
kin, een klein wipneusje en ronde, verwonderde oogen tot Livie.
‘Maar ik zal hier toch terugkeeren in het kort, wanneer wij van Napels komen,’
aldus wilde zij het ontwijken.
‘Indien gij niet drinkt, komt gij niet weer,’ zei de miss beslist, en zij lachte; men
kon niet weten, of het scherts of ernst was; ‘toe gij moet,’ hernam zij dwingend.
Och, Livie was niet bijgeloovig, zij verlangde op dat oogenblik ook niet zoo vurig
om terug te keeren; maar zij gehoorzaamde: zij trok den handschoen uit en dronk als
de zes anderen in haren palm van de fontein van Trevi.
In het terugkeeren, toen zij reeds op de Piazza Barberini dicht bij het hôtel waren,
stelde iemand der bende, ondanks het gevorderd uur, nog voor shopping - in de
winkels - te gaan om photographieën te koopen.
Livie was vermoeid, zij wenschte goeden avond. De Paardekop drukte haar de
hand. Toen zij eenige stappen verre was, kwamen het Schoon Voorhoofd en het
Rapengezicht
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achter haar geloopen, - die twee waren onafscheidbaar, altijd arm aan arm; zij ook
wilden slapengaan: shopping voor photographieën was niet interesting. Zij hadden
te Monte-Carlo zien spelen: goud- en zilverstukken rolden op de tafel, o dat was
mooi, en daar was het vermakelijk!
Hoe zonderling, dat Livie, die zich zóó teruggetrokken, en de acht voor onbeleefd
aangezien had, in eens in haar gezelschap opgenomen werd! hoe onverwacht, dat zij
aan haar voornemen om geene nieuwe kennissen aan te knoopen, en aan hare vrienden
van Nizza - al was het maar vluchtig - ontrouw geworden was!
Mijnheer de Poortere en Livie zitten in den tram: Piazza di Spagna, om ik weet niet
meer waarheen te rijden. Zij moeten eenige oogenblikken wachten, aleer hij vertrekt.
Er komt eene vrouw met een knaapje binnen, dat er wakker uitziet. De kleine zet
zich nevens mijnheer de Poortere. Het kind houdt eene flesch in een papier gedraaid
in de hand. Mijnheer de Poortere slaat hem op den schouder en zegt in 't Fransch:
‘Dat is een brave jongen, hij helpt zijne moeder de proviand dragen.’
Het kind lacht hem aan, het verstaat hem niet. Hij herhaalt de woorden in 't
Italiaansch; maar de kleine lacht weder: hij begrijpt het evenmin.
Livie zegt het in 't Engelsch; het was wel iets onbeduidends, maar de knaap scheen
er nieuwsgierig naar. Hij schudt het hoofd: ‘Allemand,’ verklaart hij.
Het was een Duitscher. Dan spreekt Livie hem in zijne taal aan; doch nauwelijks
heeft het kind eenige volzinnen met haar gewisseld, of eene bleeke, rosharige, nog
jonge dame, die in Baedeker leest, vouwt haar boek toe, ziet
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Livie van het hoofd tot de voeten aan en richt het woord tot haar in 't Engelsch:
‘Gij zijt van Duitschland, madame?’
‘Neen, van Vlaanderen.’
‘Maar gij spreekt Duitsch. O, ik zoek juist iemand om mijn klein meisje onderricht
in die taal te geven; wat zou ik blijde zijn, indien - zij dorst blijkbaar haren wensch
niet gansch uitdrukken - gij mij iemand daartoe aanduiden kondet.’
‘Om bij u in te wonen?’
‘Ja, in Engeland; maar eerst trekken wij naar Sicilië.’
Zeldzaam aanbod. Hoe gretig zou het in sommige gevallen door iemand, die als
Jérôme Paturot op zoek is naar eene sociale positie, niet met geestdrift en dankbaarheid
worden aangenomen!
Livie raadt haar eene aankondiging in een dagblad te stellen, als zijnde het
doelmatigste middel ter volbrenging van haren wensch.
‘Yes,’ zei ze en keek in haren Baedeker.
Livie had alle aantrekkelijkheid in hare oogen verloren.
Om half zeven had in Albergo d'Italia het diner plaats, daarna begaf heel het
gezelschap zich in de vergaderzaal. Het gesprek werd - meest staande - in
verschillende groepen en in het Engelsch gevoerd. Er was eene groep Amerikanen,
die bijzonder luidruchtig waren, onder welke een heer met grooten bruinen knevel.
Hij moest iets aan zijn oog hebben, want het was met een rond blauw schild bedekt
en de verbeelding werd er schrikaanjagend door verontrust: wat daar wel onder
stak?...
Hij dineerde - waarschijnlijk uit eerbied voor het ont-
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stellingsvermogen der gasten - alleen in een koekje met den rug naar de groote tafel
gewend. Na het maal haalde hij dat verlies in door luide bewijsvoeringen tegen zijne
reisgenooten: een blonden, opgeschoten heer met een purperkleurig dasje en een
viertal jonge dames, allen evengroot, prachtig in schitterende zijde uitgedoscht met
lange sleepen als vreemde vogels met lange staarten.
Die alleenspraak en de overige stillere gesprekken duurden echter niet lang: al die
menschen waren moede van de uitstapjes van den dag, en moesten den volgenden
morgen vroeg op om hunne lustige of leerrijke zwerftochtjes door Rome te hernemen.
Om negen uren was heel de groote zaal ontruimd.
Mijnheer en mevrouw de Poortere hadden goeden nacht gewenscht; de twee
Engelsche dames waren met een bescheiden knikje heengegaan; de drie jongste der
acht juffrouwen, welke gewoonlijk het laatst bleven, hadden nog wat voortgestoeid
onder elkander; de Raap eindelijk hare armen opgestoken, het Schoon Voorhoofd
met van overspanning gloeiende wangen zich ook uitgerekt: ‘O dat wij nu in ons bed
lagen! - O dat mij nu iemand boven droeg!’ terwijl de Paardekop en de Vroolijke
Kin bezadigd ondereen praatten of aan Livie de uitstapjes van den dag of de
voornemens voor den volgenden morgen uiteendeden. Miss Black was altijd na het
maal outzichtbaar: ongetwijfeld besteedde zij die eenige vrije uren van de vier en
twintig tot het voeren harer buitenlandsche correspondentiën.
Eindelijk zat Livie gansch alleen: zij had eene noodige herstelling aan eenen
handschoen te doen of schreef een paar briefkaarten of eene aanteekening in haar
dagboekje. Lezen deed ze niet: geen enkel der meest Engelsche en
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Duitsche tijdschriften, waarvan de ronde tafel vol lag - en voor welke iedere in 't
hôtel verblijvende persoon des zaterdags een geringen, wekelijkschen tol op zijne
rekening vond - werd ooit door haar geopend: wanneer men zooveel nieuws ziet en
hoort, vergaat de lust tot lezen: het belangwekkende komt op eene andere wijze dan
onder den vorm van letters en papier.
Nadat hare kleine bezigheden verricht waren, zat zij op de canapé en keek naar
de groenbehangen muren en de vierkante lijsten, op welke zij als kortzichtige, niets
dan eenige donkere vlekken ontwaarde; al de vlammen op den luchter brandden
onder hunne lichtdempende, matte bollen met het eigenaardig gesis van het gas; maar
dat hoorde zij niet lang: hare gedachten dwaalden weg, het in den dag beleefde en
geziene keerde weder voor haar oog.
De indrukken van het menschelijk gemoed zijn velerlei: evenals de oppervlakte
van het water huivert en rimpelt onder den adem van het minste windje, zonder dat
daarom zijne gronddiepten beroerd worden, zoo trilt het hart bij elke vluchtige
aandoening, die het van buiten ontvangt.
Maar er zijn ook andere indrukken, langzaam werkende als de bijtende stof op de
plaat eener kopergravuur: diepe, blijvende, levensdurende zijn deze laatste....
Dien dag had zij geenen van beide ontvangen; het was misschien daarom, dat de
ontmoeting met de Engelsche dame in den tramwagen haar weder te binnenkwam.
Het heeft iets aantrekkelijks en zoets zich eens in verbeelding in een geheel vreemd
midden te verplaatsen en niets dan de lichtzijde te beschouwen van een levenslot,
dat men om zijne vele schaduwzijden in de werkelijkheid niet wenschen zou.
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Was zij eene weduwe, die jonge blondrosse dame en was het hare moeder, de oudere,
die naast haar zat en hare dochter bijval toeknikte, toen zij Livie dat verbloemde
voorstel deed?
Wie was dat kleine meisje, aan hetwelk zij Duitsch had moeten leeren? Ook
rosharig en bleek en met oogen als wilde viooltjes zoo blauw?
En Livie verbeeldde zich, dat zij toegestemd had om de dame te volgen naar Sicilië;
dat zij den Etna zag - dien vulkaan, waarop de Sicilianen zoo fier zijn, en dat zij dien
anderen vulkaan: België voor eeuwig verlaten had, waar politieke driften en oproerige
gedachten een heimelijk vuur doen smeulen, dat eenmaal - wellicht in een niet zeer
verwijderd tijdstip - in eenen krater uitbarsten, en er al de instellingen en heel de
nationaliteit verdelgen zou....
Zij beeldde zich in, dat zij op den terugkeer van Sicilië het zuidelijk gedeelte van
Spanje bezochten: Andalousië met zijne overblijfselen van Moorsche ruïnen, den
Alhambra met al zijne legenden, de Guadalquivir, de Siërra's, de steden van Sevilla
en Cordova en ik weet niet wat al wonderen zagen!...
Daarna staken ze weder over zee.
‘Miss Lane, you must come to England,’ lispte Livie halfluid, onbewust de woorden
herhalend, welke mister Fair ban meer dan eens tot haar gericht had, wanneer hij
opgewonden van zijn geboorteland sprak.
Zij bleef in Engeland. Zij kleefde zich aan het kleine meisje: als onbezoldigde
leermeesteres was zij de gelijke, de vriendin, de vertrouwelinge der moeder en der
grootmoeder; zij wilde nooit meer wederkeeren; nooit aan den vervlogen tijd meer
herinnerd worden; nooit aan haar ver-
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vallen Vlaanderen en zijne verachterde, bijgeloovige, rampzalige bevolkingen meer
denken... Zij wilde verre van hoogmoedige verbastering of hatende dweepzucht in
het midden van een groot, eerlijk, krachtig volk gelukkig en bevredigd de haar nog
overblijvende dagen slijten... En wakend droomde zij zalige, onmogelijke dingen:
het afbreken met het verleden en het heden, het verwisselen van haren landaard, het
niet meer liefhebben, het vergeten van haar vaderland!...
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Drie-en-twintigste kapittel.
Naar Napels. - Het hôtel Bristol. - De Vesuvius. - Pompeji. - Een
wachter, wien Livie grootmoedigheid aanprijst. - Een Engelsche
pastoor. - Huurkoetsiers. - Vuilnis. - Eene tehuiskomst.
De Sherlocks kwamen vaarwel zeggen, zij vertrokken naar Florence en de Vlamingen
naar Napels. In eerstgenoemde stad moest men elkaar weervinden.
Om 1 uur namen zij den trein, om 5.40 zouden zij in Napels aankomen. De sneeuw
ligt op de bergen; de zon schijnt verblindend op hunne witte, scherpafgeteekende
steilten en donkere schaduwvlekken.
Onderweg bewaakt een man te paard eene bende koeien of ossen hier ook met
groote, wijduitgestrekte horens. Alle stuiven weg bij het naderen van den trein.
Hunne aankomst in Napels is treurig. Het is duister. Vele omnibussen wachten op
weinig reizigers. Het moet geregend hebben, de gasvlammen blinken in al de plassen
van de straat. Luttel beweging; zeer breede en buitengewoon lange straten te
doorkruisen in bestemming voor het Hôtel Bristol.
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De weg klimt. De afstand schijnt wel van een uur. Op eene plaats ziet men de van
lichten tintelende stad in de diepte.
Het hôtel staat in Baedeker met een sterretje aangeteekend. Twee aangrenzende
kamers worden gevraagd. Livie bemerkt, dat er aan hare kamer behalve de ingangdeur
nog eene deur is en dat deze niet sluit. Dit is niet zeldzaam in een hôtel van Italië,
maar in Genua heeft iets dergelijks haar verontrust; en in Pisa heeft het haar letterlijk
schrik aangejaagd 's nachts menschen daarnevens te hooren lachen, en hun nog
brandend licht door eene spleet te ontwaren. Zij duwt op den belknop en, nadat zij
hare opmerkingen heeft gemaakt en de verzekering niet heeft willen aannemen, dat
er toch niemand binnenkomen zal, verschijnt een bediende met hamer en nijptang
en stelt zich aan het werk.
Nauw is hij begonnen of er gaat een groot gekraak in het appartement harer
vrienden op, gevolgd door een noodgeschrei: het is de spiegelkast, die op mevrouw
de Poortere is gevallen, terwijl zij er haren hoed in hing en die ze heeft willen
tegenhouden. Zij zit er onder. Men trekt de kast recht. Hare hand draagt eene bloedige
schram. De hôtelhouder wordt geroepen. Zij is zeer ontsteld, hare gewone
zachtmoedigheid heeft haar verlaten: ‘Mijnheer,’ zegt zij in 't Fransch, dat hij verstaat
en spreekt, ‘ik maak u geen compliment over de inrichting van uw huis: de kasten
vallen, de deuren sluiten niet.’ En als hielp het noodlot om hem nog meer te
beschamen: op hetzelfde oogenblik tuimelt ook de tamelijk groote toiletspiegel om,
waartegen zij gestooten heeft. Gelukkig is de heer des huizes behendig genoeg om
dien te vangen.
De verwijten worden hernomen. Livie is bang, dat men hen zoo laat des avonds
op de straat zal zetten en vermaant
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in 't Vlaamsch tot zwijgen. Daar is echter geen nood voor: de Napolitaan toont noch
berouw noch verlegenheid; hij blijft even vleiend beleefd.
Intusschen komt de man met den hamer zeggen, dat alles in orde is met de deur.
Livie heeft reeds te veel ondervinding opgedaan om niet zelve te gaan zien. Het slot
is toe, maar met ééne hand kan zij de deur ondanks dat openduwen. Er is niets aan
te doen.
Nauw zijn zij alleen, elk op hunne kamers, of een luid en lustig koorgezang gaat
onder de vensters op. Livie doet hare buitenblinde open en verschrikt bij het zien,
dat ze maar een weinig boven den grond is en dat een meisje en een vijftienjarige
knaap, hun gezang stakend, van uit eene groep mannen en vrouwen naar haar komen
toegestoven met de handen vooruit: ‘O signora, o signora!’ als wilden zij haar
vastgrijpen. Zij wenschen enkel iets te krijgen.
De zang klinkt opnieuw, begeleid door een zonderling piepend instrument.
Ondanks het slecht begin, worden de aangekomenen aldra gewaar, dat zij in een
goed hôtel zijn: de eetzaal is op de tweede verdieping, ook de biljartzaal en de
leeskamer; deze drie plaatsen zijn groot als dorpskerken en de laatste buitengewoon
rijk gestoffeerd, met groene planten, dikke tapijten, reuzenluchters en reuzenspiegels
en roode satijnen zetels en zitbanken langs den muur.
Toen zij des morgens aan de voorpoort kwamen, zagen zij van op het Corso, waar
ze waren, de stad voor zich in de diepte, zeer uitgestrekt, in halfrond op hare breede
golf; de zee daarover; den grilligen rug van het eiland Capri daarin; alles met
lilawasem overtogen. Een dorpje verre, laag aan 't water: Sorrento
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‘Waar is de vuurberg?’ vroegen zij. Links rijst eene zware bergmassa vol sneeuw,
die in een lageren berg afloopt. Op dezen is de sneeuw weg.
‘Dáár, de grootste der twee: il Vesuvio.’
‘En de rook, en de gloed, en de lava?’
‘Hij is niet in werking.’
Een wolkgevaarte verdook half zijne kruin.
‘Dat is de rook,’ zei men.
Zij moesten 't gelooven, maar waren toch teleurgesteld.
Nu is de dag geschikt om Pompeji te bezoeken. Zij rijden door Napels. Er zijn schoone
straten, veel gewoel; maar het is koud; er ligt modder; het begint te regenen. Het
station is ver van hun hôtel en van de hôtels in het algemeen; nu doorkruisen zij ook
vuile kwartieren, waar armoe en verval heerschen. Op enkele plaatsen is de aanblik
over de golf en de stad schilderachtig; maar indien de spreuk: ‘Napels zien en dan
sterven,’ op hen moet toegepast worden, zijn zij bestolen: zij hebben geene ware
voor hun geld of liever voor hunne moeite. Hier en daar komt eene bende geiten,
welke in de straat gemolken worden; zij plassen door het nat en hun lang vaalgrauw
haar hangt, door den regen toegeplakt, morsig neder. Er zijn ook kudden koeien, die
er niet reiner noch gelukkiger uitzien; waschgoed wappert aan de gevels; een
eucalyptus bloeit met witte wollige bloemen; een volgeladen oranjeboom prijkt met
zijne gulden vruchten boven een brokkelig muurken op een treurigen, driehoekigen
koer.
Aan het station nemen zij den trein naar Pompeji. Ook het landschap is treurig,
ten minste links, want rechts heeft men de altijd heerlijke azuren zee, die haar
paarlenschuim soms tot dicht bij de spoorbaan rolt. Platte groentenvelden,

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

270
verder de bergketen, mager met sneeuw bedekt; huisjes hier en daar, grauw, als van
rotssteen en zoo ellendig, dat elk eene ruïne schijnt; wat bijdraagt om dezen indruk
teweeg te brengen, is de laagte der daken: men ziet ze niet of nauwelijks: de huizen
schijnen aan de hoogte, waar de kroonlijst moest zijn, onopgemaakt of afgebroken.
Nochtans van uit het venstertje is soms op een hutje, nog lager dan de andere, een
dakje te bespeuren: het is rond en gelijkt aan eene schijf op eenen ketel staande.
De reis neemt - indien ik mij niet vergis - een veertigtal minuten in. Het weder is
intusschen opgeklaard; de zon reeds te warm voor de winterkleeren; men ademt als
het ware eene meilucht in.
De eigenlijke stad in puin - Pompeji - is door eene poort afgesloten, elke persoon
betaalt twee franken om binnen te gaan; des zondags is de toegang vrij; maar dan
moet men eenen gids betalen. Nu krijgt men er eenen van het Gouvernement. Zij
dragen een laken kostuum met iets als kleine galonnetjes omboord, dat hen doet
herkennen.
Daar er verschillende personen te gelijk binnen gingen, kwam het van zelfs, dat
men zich - dewijl elk geenen gids hebben kan - in drie of vier groepen verdeelde.
Een Engelsche pastoor sloot zich bij de Vlamingen aan: een leelijke, jonge man: zeer
lang, zeer mager, aan eenen hout-knuppel gelijkend.
Rechts van den ingang is een museum van in de lava versteende voorwerpen; maar
men ziet er niet veel naar: de menschelijke gedaanten - schijnbaar tot asch geworden,
mannen, vrouwen, slaven, een kind onder glazenkasten trekken al te zeer de aandacht;
het oog komt er altijd en altijd op weder. IJzingwekkend zijn hunne verwrongen
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gestalten en onkennelijke aangezichten; men ziet nog de geldbeugels, die zij rondom
de lenden droegen, de ringen aan hunne vingers. Een hond, in schrikkelijke stuipen
gestorven, schijnt als het ware daar te liggen om aan te duiden, hoever het lichamelijk
lijden van een schepsel kan gaan.
De gids stapt voorop en geeft uitleggingen: hij leidt hen door rechte straten. De
huizen ter hoogte van eenige meters, hebben geene verdiepingen noch daken meer;
ook schijnen er weinig of geene vensters in de voorgevels te zijn geweest; winkels
met putten in de steenen toonbanken, waaruit men de klanten van olie bediende; het
winket van een wisselhuis; mozaïekvloeren met het goed bewaarde Salve sierlijk
ingelegd: een welkomgroet, die voorzeker niet tot den lavastroom was gericht;
fonteinen, muurschilderingen. De trottoirs zijn hoog, arduinsteenen liggen hier en
daar om over de straat van den eenen naar den anderen te stappen; men ziet nog
duidelijk de sporen der rijtuigen, en ginder den Vesuvius met sneeuw bedekt: de beul
en de slachtoffers bijeen... Maar wie waagt het Pompeji te beschrijven? Wie kan den
indruk van verwoesting en treffende stilte, de doodsche symmetrie, de levenlooze
netheid zelf van dit puin, de gedachten en gevoelens teruggeven, die zich tusschen
de kolommen van die tempels opdringen? het gezicht schilderen, dat men ontwaart,
op dat vermolmde platform van ik weet niet meer welk gebouw, dat men langs een
smal, draaiend trapje beklimt, zóó gevaarlijk, dat eene vrouw er zonder de hulpzame
hand van den gids niet opgeraakt? Het ware eene onmogelijke onderneming.
De photographieën zelve kunnen het geheel niet weerspiegelen, nauwelijks
vermogen zij er dengene, die Pompeji gezien heeft, aan te herinneren.
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De lange, linksche pastoor gaat altijd mede; de wachter, die hen rondleidt, kent
zoogezegd Fransch, maar zijne uitleggingen zijn zóó onverstaanbaar, dat niemand
hem begrijpt. Mijnheer de Poortere spreekt eindelijk Italiaansch en vertaalt de
mededeelingen aan zijne vrouw in 't Fransch of in 't Vlaamsch; Livie doet dit in 't
Engelsch aan den pastoor. Deze is nog te Lourdes (Oostakker) in België geweest,
zegt hij, en prijst hoog de kwezelzucht van het Vlaamsche volk: het heeft eene
reputatie onder dat opzicht, welke het aan het hoofd der catholieke natiën stelt. Dat
deze mededeeling over haar vaderland Livie juist niet verraste, is waar, doch zij zeide
niets beleefdheidshalve, het stil betreurend van België en Vlaanderen te zijn.
De geleider is een goedaardig man, wat onbescheiden in zijne vragen: waarom
reist la signora zonder il marito? van wat land is zij? in welke familiebetrekking
staat zij tot hare reisgezellen? Hoeveel kinderen heeft la signora?
‘Geene.’
‘Nooit gehad?’
‘Nooit.’
‘O dat is spijtig! kinderen zijn het geluk van de ouders - of hun verdriet somwijlen,’
en nu wordt hij zelf vertrouwelijk: hij is soldaat geweest - hij ziet er niet uit als een
soldaat met zijne zware, gezette gestalte, maar... hij is ook niet jong meer. - Hij bezit
vijf medailles, waaronder twee gouden voor het arresteeren van twee geduchte roovers
in de bergen; zij zijn ter dood gebracht geworden. Hij heeft het verleden jaar vele
menschen van de cholera gered en tijdens hunne ziekte geholpen. Hij bezit een
heilmiddel daartoe; maar het is hem niet gelukt zijne eigene dochter te behouden:
‘vier en twintig jaar oud, een beeldschoon meisje!...’
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‘O dat is spijtig,’ zegt Livie op hare beurt; en om het gesprek op iets te brengen, dat
hem aangenaam was - want zijne stem klonk ontroerd - vroeg zij:
‘Waarom draagt gij uwe medailles niet?’
‘Ik draag ze bij buitengewone gelegenheden: bij voorbeeld op den naamdag des
Konings; maar het Gouvernement heeft slecht met mij gehandeld: het heeft geene
de kleinste geldelijke belooning bij mijne eereteekens gevoegd.’
‘Gij draagt uwe belooning in uw hart,’ zegt Livie, ‘deze is het bewustzijn een
weldoener der menschheid te wezen.’
De man schudt traag het hoofd: ‘No, signora,’ dat is niet voldoende,’ zegt hij met
overtuiging.
En Livie dacht even na, hoe gemakkelijk het is anderen grootmoedigheid aan te
prijzen. Zijne klacht was gegrond. Zijn eerlijk hart leed onder een gevoel van
verongelijking voor zijne bewezen diensten aan de menschen en het vaderland...
Het drinkgeld aan den leidsman is in het inganggeld begrepen, ik geloof zelfs, dat
het in een opschrift wordt vermeld; doch dit moet niet zoo getrouw nageleefd worden:
arme lieden staan altijd met de hand open om iets te krijgen, het zijn hunne kleine
winsten en zij rekenen er op.
De man heeft zich veel moeite gegeven en mijnheer de Poortere drukt er zijne
voldoening anders dan in woorden voor uit. Wat den Engelschen pastoor betreft,
deze, die geenen stap van de Belgen geweken was, heeft thans, dat het beslissend
oogenblik: het zoogezegd kwartier van Rabelais - het fooigeven - is aangebroken,
zich ter sluip zonder dank aan den gids noch afscheidsgroet aan de anderen veilig
uit de voeten gemaakt. Zij zien zijne slinksche zwarte
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gestalte zich reeds ver voorop buiten den ingang op den helderen hemel afteekenen.
's Anderdaags nam mijnheer de Poortere eene koets en liet zich met zijne
gezellinnen in de bijzonderste straten rondvoeren: er was nu zooveel gewoel, dat het
paard nauwelijks tusschen al de andere rijtuigen en voetgangers heen op stap kon
gaan. Het was een blij gewemel van menschen; de lucht zuiver blauw; de blinden
der huizen helgroen; schoone dames in prachtgespannen liggend; doch over 't
algemeen zijn de rijtuigen vuil en leelijk in Napels en zóó klein, dat drie personen
er zeer moeielijk kunnen in plaats nemen: eene overvallende kap, zeker met het oog
op de veelvuldige regendagen, daaronder eene bank en rugwaarts naar de paarden
een klein bankje, zóó smal, dat - evenals te Rome - er maar een kind zitten kan. De
paarden dragen eene eigenaardige harnassuur, zeer ingewikkeld, met rosgeworden,
lederen riemen en koperen platen en koperen nagels en allerlei versiersels in koper.
Gelukkig hadden zij bij uitzondering een grooten landau gevonden en er in plaats
genomen. Het was nog niet laat en na het rondrijden door de stad, besloten zij zich
eens tot aan het uiteinde van het Posilipo te doen voeren: namelijk de wandeling
langs de baai om hare schoonheid en de schoonheid harer villa's geroemd. Die weg
is nog al uitgestrekt, en de koetsier doet zijn paard maar heel traag stappen, iets van
hetwelk zij hier, waar er bijna geen volk is, de noodzakelijkheid niet begrijpen.
‘Koetsier, wat rasser, als 't u belieft,’ zegt hem mijnheer de Poortere; hij antwoordt
niet en verhaast ook niet zijnen rit.
Nog een paar malen krijgt hij hetzelfde vermaan; het is
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vervelend zoo traag te rijden en ook de dagen zijn niet lang: ‘Indien gij niet wat meer
spoed maakt, zullen wij vóór de avond valt, niet aan het uiteinde zijn.’
Nu keert hij zich om, de lijn houdend, terwijl het paard voet voor voet verder gaat:
‘Indien gij mij den koers afzonderlijk wilt betalen, zal ik snel rijden, deze is de
stap, wanneer het rijtuig bij het uur wordt genomen.’
Zij zijn halfwege het Posilipo, te ver om van hunne beenen gebruik te maken en
terug naar het hôtel te wandelen. mijnheer de Poortere ziet op zijn horloge: het derde
uur is juist op het punt om ingetreden te worden; aldus voortrijden is onmogelijk; de
list van den man doen gelukken en hem wellicht het dubbel betalen, van den prijs,
willen zij niet. Een paar woorden in 't Vlaamsch gewisseld, bevel tot staan gegeven
en alle drie stijgen af. De koetsier krijgt zijn geld: hij reklameert: welhoe men dankt
hem hier af, zoo verre van zijne stalling! ‘Betaalt mij den rit naar uw hôtel terug ten
minste, gij zult zien, hoe rap mijn paard kan loopen!’ zegt hij schaamteloos.
‘Siete un truffatore - een bedrieger,’ wij hebben uwe diensten niet noodig.’ De
gramschap maakt den mensch gemeen en belachelijk: ‘birbone, wij zullen u wel
kennen en u nooit meer nemen,’ dreigen zij.
Maar wat gedaan, hier zoo ver? Door een gelukkig toeval komt een ander ledig
rijtuig aan; zij wenken den koetsier en dringen zich op elkander; het adres: Hôtel de
Bristol wordt opgegeven en pijlsnel loopt het paard, voorafgegaan door den landau;
blijkbaar stelt de afgedankte koetsier er thans eer in zich niet te laten voorbijrijden.
Klacht wordt aan den secretaris van het hôtel gedaan: het
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is eene voldoening zijne grieven bloot te leggen, ook dan als men er geene herstelling
van wachten kan:
‘Uwe landgenooten zijn braaf en wat men er ook van zegge niet oneerlijk, maar
de koetsiers maken hier uitzondering: het zijn schelmen.’
Hij glimlacht: ‘Verwart het volk van Rome en Pisa en Florence en andere
Italiaansche steden toch niet met de Napolitanen,’ zegt hij,‘het is hier het schuim der
wereld.’
In hoever zijne slechte meening gegrond is, kunnen vreemde reizigers natuurlijk
niet weten.
Zij wilden toch ook eens te voet uitgaan. De hemel is ongestuimig met zwarte,
drijvende wolken overdekt; maar het is niet koud en het Corso Vittorio Emanuele,
waar hun hôtel staat, is droog. Zij begeven zich naar 't Nationaal Museum; men wijst
hun de richting en zij vertrouwen op hunne kundigheid om het te vinden. De straat
draait nog al. Het is ver. Zij zijn er daags te voren ook naar toe gereden en meenen
zich den weg te herinneren. Ik weet niet, wie hunner op de ongelukkige gedachte
komt nu dien weg te willen verkorten. Zij slaan rechts eene dalende steeg af en aldra
zijn zij in een arm gedeelte der stad. Daar is de vuilheid onbeschrijflijk. De straatjes,
op degene uitloopend, welke zij volgen, zijn zeer lang, eng, hoewel breeder dan te
Genua en te Nizza; de gevels hoog. Het is te zien, dat hier geen helstroomende Paillon
aan de huisvrouwen zijn reinigend water spilt, en Marseille te ver is om zijne groote
klompen witte zeep ter beschikking te stellen: het waschgoed, dat overal in Italië de
steden ten uitkante ontsiert, is hier niet wit of grauwwit meer; het hangt in uitgerafelde
flarden als het emblema der diepste ellende, der onbeschaamdste slordigheid; het
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heeft letterlijk geene te bepalen kleur noch vormen meer. Het wuift overal, misschien
met gelegenheid van den dag te voren - zaterdag - gewasschen en nog niet droog.
De huizen hebben beneden niets dan eene ingangspoort of deur als een donker hol;
zoodra men den blik daarbinnen slaat, bemerkt men smerige muren, welke op eenen
koer uitloopen; dan hebben de kleine woningen, die deel uitmaken van het huis, eene
afzonderlijke deur, geene vensters. Muilezels, beladen van weerskanten met
reusachtige manden, waarin koolen liggen, staan met het hoofd omlaag of stappen
traag en treurig voort, terwijl de man, die ze met eenen stok drijft, op schrillen,
benauwend luiden toon zijne ware uitschreeuwt. Aan eene fontein, waarvan het
uitstroomend water in 't midden der straat een greppeltje vormt, staan drie of vier
meisjes, uiterst slordig, met de kruik of den emmer op het hoofd, te praten. Hier en
daar prijkt er een komfoor met gloeiende kolen op de trottoirs of brandt er op den
grond een houtvuurtje. Is het ter reiniging der lucht of om zich te warmen? De voet
slibbert op rotte moesbladeren uit; hoopen afval van groenten liggen ten allen kant;
er rijden ook vuilniskarren rond; is het om de vuilnis op te laden of om er andere,
bij wat er ligt, uit te storten?
Het haar der vrouwen is overvloedig als in andere zuidelijke plaatsen: het heeft
hier - zoo mogelijk - eene nog donkerder kleur; maar het hangt, half gekamd,
ongebonden of afgezonken in den nek. De kleederen doen niet vermoeden, dat hier
zondag wordt gevierd. Geene bedelaren loopen in België zoo vuil als de bevolking
van dit stadskwartier.
Aan een kraampje, waar zij appelsienen verkoopt, staat nochtans eene jonge vrouw,
die eenige blijken van schoonheidszin of coquetterie aan den dag legt: heur haar
waait
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wel verward rondom haar voorhoofd en ligt in eene korte, dikke vlecht over den
schouder gevallen; haar jakje of lijfje of wat zij ook aanheeft, bezit noch fatsoen
noch snede; maar zij draagt een zijden rok van het schitterendste groen. Deze is
oorspronkelijk voor eene dunnere gestalte dan de hare gemaakt: van voren staat hij
een handbreed open; hij is te kort en laat andere lompenrokken zien, van welke de
onderste de langste is. Voor wat hij daar en op zijde ontbeert, levert hij nochtans
ruimschoots vergoeding van achter: hij is met eenen sleep gemaakt en deze is hoog
met modder bezoedeld.
Op eenen kruisweg staat een witgeschilderd steenen of houten Lieve-vrouwenbeeld
op eenen paal; daarvoor branden eenige lantaarntjes op eene pyramide. Er is een
opschrift:
De dankbare bewoners, bevrijd van de cholera, 1867.
De Belgische wandelaren hebben er genoeg van. Het is klaarblijkelijk, dat hier geen
museum van schoone kunsten is ingericht en zij van den rechten weg zijn verdwaald.
Zij zien eene trap en klimmen op; honderd en zeven treden. Zij zijn weder op het
Corso Vittorio Emanuele, en zien, voortgaande - nog altijd over de steenen omheining,
die op heel zijne lengte loopt en bij plaatsen heerlijke gezichten over de stad en de
baai oplevert, - in de diepte, uitgestrekte, nauwe straatjes behangen met linnen.
Zij verlaten Napels met den namiddagtrein van 2,50 om te 8.30 's avonds te Rome
aan te komen. Zij moeten twee rijtuigen nemen voor hen en hunne bagage.
Zij staan te wachten aan de poort van het hôtel. In de verte ligt Capri met zijne
bergen en zijne blauwe grot, die zij niet zien zullen, in den mist; links, de Vesuvius,
met sneeuw bedekt, dien zij niet beklimmen konden en niet meer wen-
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schen te beklimmen, hij ook ligt in den nevel gehuld; men weet niet, of het rook of
damp is, wat zijnen top afstompt. De golf over de huizen heen schijnt dichtbij, al is
zij twintig minuten rijdens van hier. Het water, dat bij schoon weder zoo helder blauw
is, heeft thans eene aschgrauwe kleur. Het regent niet meer, maar de wolken hangen
donker en loom in de lucht. Livie doet de kap van haar rijtuig openleggen, en daar
dit nu niet bij het uur genomen is, vliegt het paard.
Overal weder dezelfde slordigheid, modder en vuilnis: ‘Vaarwel, Napels, wij weten
uwe schoonheid niet te schatten; wij verlaten u zonder spijt. Indien hier eene fontein
van Trevi bestond, zouden wij van haar water niet drinken: wij verlangen niet om
terug te komen!’
Onderweg begint het opnieuw te regenen; de lijnen der bergen versmelten schier
met de lucht.
In den trein zit een Siciliaan, zeer zwart van haar, zeer bruin van aangezicht. Hij
accentueert nog meer dan de andere Italianen; hij is fier op zijnen Etna, die veel
hooger - assai più alto del Vesuvio! is. Mededinging, in alle vakken, in alle landen
der wereld zijt gij dezelfde!... Hij biedt hun lekkere mandarinen aan en aanvaardt op
zijne beurt een paar beschuiten.
Zij hebben een gevoel, dat op eene terugkomst gelijkt: ‘Wij gaan naar huis!’ zeggen
zij lachend.
In de omstreken van Rome is de lucht wat opgeklaard, de maan schijnt nu en dan
door de wolken. Livie is uit hare sluimering ontwaakt en kijkt door het raampje: de
Campagna ligt overal met plasjes overdekt; daar verschijnen de oude waterleidingen
met hunne onderbroken zwarte bovenlijnen en hunne spookachtig verlichte gewelven.
Zij komen in eene
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bekende streek, zij gaan naar huis, naar hun goed hôtel: Albergo d'Italia! De illusie
wordt nog grooter, toen zij in den omnibus zitten: daar is de Quirinaalstraat! daar de
vier stroomende fonteinen aan den kruisweg; nu de laagte... daarna verschijnen één
voor één de cariatiden, tusschen de ijzeren hekken van het paleis Barberini en hier
is hun hôtel!... De begoocheling is volkomen: het lijkt waarlijk op eene tehuiskomst:
Angelo, de dienstvaardige cameriere, met zijne flinke gestalte, zijn pikzwart haar,
zijn regelmatig aangezicht en zijn voornaam voorkomen, opent de wagendeur;
Raimondo, de andere bediende, knikt minzaam; Emiel, de capo-servizio - opperkellner
lacht hun tegen; de secretaris schiet toe met de pen achter het oor; de portier buigt
en allen wenschen: ‘Welkom! welkom!’
In het salon zitten de twee Engelsche dames alleen nog op; en zij ook schijnen
verheugd hen weer te zien, en vragen, hoe het te Napels was en vertellen, hoe het te
Rome geregend heeft... en zij vinden last nol least een heel pak brieven en
correspondentiën!
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RUÏNEN EENER WATERLEIDING IN DE CAMPAGNA VAN ROME.
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Vier en twintigste kapittel.
Alweder de fontein. - Een wedstrijd tusschen Livie en de kamermeid.
- Eene onrechtvaardigheid. - Einde goed al goed.
Toen Livie den eersten morgen in Rome opstond, had zij bittere klachten geuit aan
den secretaris over het geklots der fontein van het paleis Barberini. Hij had
verwonderd opgezien en haar verzekerd, dat zij de eerste mensch was, die dat ooit
had opgemerkt en er geene enkele kamer ledig was.
Livie wilde niet grilliger schijnen dan anderen en verduurde haar leed; maar zij
kon er zich moeielijk aan gewennen. Eens vroeg zij aan Pepina, de kamermeid, die
op hare verdieping - de tweede - dienst deed, of het waar was, dat de reizigers, die
in deze kamer sliepen, dat kletsen en stroomen niet hoorden of dat het hen ten minste
niet hinderde.
‘O signora,’ antwoordde zij, oprecht en glimlachend, ‘al wie er éénen nacht heeft
doorgebracht, vraagt om elders gelegd te worden.’
Bij het vertrek naar Napels hadden mijnheer en mevrouw
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de Poortere hunne kamer in Albergo d'Italia behouden, en Livie had, sterk door de
getuigenis van Pepina, de voorwaarde gesteld, dat men haar bij haren terugkeer een
ander nachtverblijf geven moest, zoo niet, dat ze elders ging.
De secretaris had met buigingen en zangerige woorden beloofd aan haren wensch
te voldoen.
Bij hun laat aankomen in Rome bleek het nochtans, dat er geene andere kamer
beschikbaar was, althans de secretaris krabde in zijn haar en verstak zijne pen een
paar malen achter zijn oor, als iemand die in groote verlegenheid verkeert.
‘Si, si,’ zeide hij in eens, zich bezinnend, en er werd een nummer aangeduid.
Angelo ging met het valies naar boven, stak de bougiën aan en zijn achterna gekomen
gebieder keek rond, of alles in orde was.
Livie verdiepte zich in hare correspondentiën en schreef nog een paar bladzijden
in haar reisboekje. Hare gedachten dwaalden verre vandaar af.
Wat is dat?
Weder de fontein, die spuit. ‘Die schelm van een secretaris, heeft hij mij dan
dezelfde kamer gegeven?’
Neen, zij was eene verdieping lager; maar nu herinnerde zij zich, dat de deur ook
juist rechts naast de trap was. Zij had de kamer onder hare eerste! eene groote
verslechting dus nog.
Zij was echter zóo vermoeid, dat de slaap ondanks dat wel komen zou. Toen zij
reeds ontkleed was, bemerkte zij, dat er geene lakens op het bed lagen en de kussens
van den vorigen reiziger van geen frisch overtrek voorzien waren.
Zij belde. Pepina zou er andere geven.
Niets bewoog.
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Zij zag op haar horloge, het was kwart vóór elf.
Zij belde: één-, twee-, drie-, vier-, vijf maal met korte tusschenpoozen.
Alles bleef kalm.
Eindelijk hoort zij beneden eene deur kraken en eenen stap de trappen opkomen.
Zij opent hare kamer half. Het is een man, een facchino. Hij schijnt slaapdronken,
want hij zwijmelt.
Zij sluit hare deur opnieuw en zegt hem door de spleet, dat hij Pepina roepen zou.
‘Pepina rust,’ is zijn antwoord.
‘Om het even, ik heb haar noodig.’
‘Si, signora,’ en hij strompelt de trappen op.
Livie wacht: aanvankelijk met geduld, dan met ongeduld en eindelijk met
ongenoegen. Wat slaapt die Pepina toch vast! Niets roert, en zij begint wederom te
bellen, eerst nu en dan onderbroken; eindelijk doet zij haren wijsvinger van den
belknop niet af. Zij hoort beneden, zeer verdoofd maar duidelijk, het onophoudend
klinglingling der electrieke schel. De kwartieren en halfuren slaan op de
Kapucijnenkerk in de gebuurte. Zij kent reeds die berekening, men heeft ze haar
uitgelegd in het hôtel: de kleine kloppen duiden de kwartieren, de zware slagen der
groote klok, de uren aan.
Het wordt als een wedstrijd tusschen haar en de kamermeid, die niet opstaan wil.
Met eene soort van wraakgenot blijft Livie bellen: zij wil Pepina ten minste storen
in hare rust, zoo niet hulp van haar bekomen.
Wie zal overwinnen: de negatieve of de actieve hardnekkigheid? Livie twijfelt
eerst niet, of zij zal het wezen; maar nadat de klok vier kleine en zes groote slagen
- middernacht - heeft gegeven, komt de ontmoediging. Pepina
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zegeviert. Eene laatste maal doet Livie de bel met een gevoel van machtelooze
wanhoop weerklinken en neemt een besluit: in een vreemd bed, zonder lakens, met
verkreukelde kussens zal ze niet gaan. Zij kleedt zich weder gansch en bevend van
koude trekt zij haren mantel aan; met den sjaal op het hoofd legt zij zich in den zetel.
Zij reizen enkel bij dag om zich niet te vermoeien, maar wat is vermoeiender en
vervelender dan zulk een nacht! De maan schijnt, de fontein Barberini doet haar
aanhoudend, eentonig gedroppel hooren; maar het is Livie nu om het even: zij kan
toch niet slapen in dien leunstoel. De kwartieren en de uren slaan nog altijd regelmatig
op het Kapucijnenklooster; nu zij opzit, hoort zij ze zelfs op twee torens.
Eindelijk moest zij ondanks alles ingedommeld zijn, want de vroege morgen verft
hare kamerwanden met roode tinten, toen zij ontwaakt. Zij gaat beneden in het kabinet
van den secretaris. Hij is er nog niet. Zij doet hem roepen en uit geweldig haar
misnoegen: van de kamer spreekt zij niet eenmaal maar dat bed!
Hij antwoordt op hoffelijken zangtoon, buigend en verlegen; hij maakt excuses;
hij kan het maar niet begrijpen.
De capo-servizio moet bij hen komen en nu verneemt Livie, dat al de bedienden
op de vijfde verdieping slapen; de portier alleen ligt in zijne loge bij de voorpoort.
Niemand heeft iets gehoord; de nummers der kamers, waar gebeld wordt, springen
in de keuken uit en de verbindingsdraad met de bel, die den portier moet wekken,
welke dan op zijne beurt den bedienden waarschuwt, is gebroken.
‘Wie is dan toch de man, die boven gekomen is en de meid niet heeft willen roepen?
Hij draagt een zwaren, zwarten snorbaard.’
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Elk loochent. Het komt echter aan het licht: een der helpers in de keuken - degene
met dat herkenningsteeken - is feest gaan vieren in de buurt en dronken naar huis
gekeerd. Boven heeft eene dame inderdaad hem iets gevraagd, wat hij niet verstaan
heeft.
Nu is het goed en genoeg. Livie verzoekt aan niemand verwijten te doen en de
zaak als afgehandeld te beschouwen.
Hare vrienden en zij waren dan ook zeer verwonderd, toen de opperkellner hun
aan het ontbijt zei, dat Angelo voor het gebeurde was weggezonden.
Angelo! hoe was hij schuld daaraan?
‘Angelo is mede naar boven geweest, beweert de secretaris, hij moest Pepina
verwittigen, dat alles niet in regel was.’
‘Maar dat is het niet, die man - die nieuweling’ hiermede bedoelde Emiel den
secretaris, ‘heeft eenen haat aan den jongen, deze moet hier weg, na vier jaren
getrouwen dienst! het gebeurde is slechts een voorwendsel. Wat de bellen betreft, ik
heb hem sedert weken gewaarschuwd, dat de verbinding gebroken was. O die
Italianen, ze zijn zoo nalatig! ik wed, dat, indien gij hier over drie maanden kwaamt,
het verzuim nog niet hersteld zou zijn; ik heb overal in dit land gewoond; in alle
hôtels ontbreekt het een of 't ander; wij bedienden doen, wat wij kunnen om het te
verhelpen,’ besloot de Duitscher met de zelfbevrediging van volbrachten plicht.
Die onrechtvaardigheid was echter te schreeuwend en Livie ging weder met
mijnheer de Poortere naar het kabinet. Nu was er ook de eigenaar, de heer Vitelli,
een donkergekleurde, dertigjarige man. Hij stond recht aan eenen lessenaar. De zaak
van Angelo wordt bepleit, doch hoe meer de
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twee vreemdelingen diens goede gaven prezen, hoe norscher zijn vijand de secretaris
keek.
De heer Vitelli glimlacht, blijkbaar tegen zijnen huurling aangehitst:
‘Angelo’ verklaart hij, ‘moet weg, niet voor het gebeurde alleen, maar omdat hij
zich veroorloofd heeft het huis te misprijzen, dat hem herbergt.’
‘Wat heeft hij dan gezegd?’
‘Dat mijn huis eene barak is.’
‘Och is het maar dat! wie zegt niet al eens iets, dat hij niet meent, in zijne
gramschap,’ en mijnheer de Poortere weet het zoo goed te verbeteren, dat de Italiaan,
veranderlijk zijne indrukken, toestemt om Angelo te houden. De secretaris spreekt
geen woord.
Mijnheer de Poortere gaat met Livie in ambassade naar de keukens. Zij treffen er
Angelo aan, roodbekreten.
Hem wordt uiteengedaan, dat hier maar een misverstand kan zijn en dat zijn meester
alles vergeten zal. Hij moet mede naar het kabinet; maar het is er onder begrepen,
dat hij het leelijk woord ‘barak’ zou dienen in te trekken.
Hij komt, de brave jongen, haastig met hen mede, doch aan den ingang blijft, hij
staan, wellicht heeft hij den secretaris daarbinnen ontwaard. Angelo is fier, hij is
soldaat geweest, hij heeft van een keurkorps deeluitgemaakt. Het besef zijner
verongelijking is te machtig, zijn gekrenkt eeregevoel neemt de bovenhand:
‘No,’ zegt hij met een krachtig vuistgebaar, dat den voormaligen bersagliere in
hem verraadt en keert zich eensklaps om.
Het is beslist: Angelo zal vertrekken en Livie deze spijt mede naar huis dragen.
Hoe vaak gebeurt het niet in het leven,
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dat wij de schuld worden van het onheil dergenen, aan welke wij niets dan goed
wenschen!
Des anderdaags wachtte hun echter eene goede tijding: de Engelsche dame met
de groote koralen had Angelo als huisknecht gehuurd, zij bewoonde een privaathôtel
te Londen in Brompton; zij had vijf bedienden. Hij zou er tachtig shillings in de
maand krijgen!
Het was de capo-servizio, die hun dat aan het ontbijt vertelde. Hij verblijdde zich
merkbaar over het geluk, dat zijnen kameraad te beurt viel en de Vlamingen
verblijdden zich met hem.
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Vijf en twintigste kapittel.
Een laatst bezoek. - De Villa Borghese. - De Pincio. - Tusschen Rome
en Florence. - Bekenden. - Waarom Livie over bouwkunst durft
spreken. - Museums. - Madonna's. - Slechte voorgevoelens. - Een
echo. - De Canti-Galli potbakkerij. - De misses Wetherby.
Reeds den eersten avond na hunnen terugkeer ging Livie mistress Andrews bezoeken;
met vrees steeg zij naar boven: zou ze slechter, zou ze wat beter wezen?
O vreugd! zij zelve was het, die op het eerste getik de deur opende. Zij zocht in
het halfduister de lucifertjes en ontstak een paar bougies op den schoorsteen. Hoe
alles toch pijlsnel afwisselt in het leven! hare ziekte was bijkans vergeten, de ijsberg
stond weer glimmend recht, zij was een weinig vermagerd; maar Livie had haar nog
nooit zoo opgewekt gezien. Blij als een kind strekte ze haren arm uit: zij droeg een
nieuw kleinood aan den pols: een breeden band van gouden filigrane, met een schild,
waarop in email Guido Reni's wagen van Aurora was afgebeeld: ‘Over de driehonderd
franken!’ fluisterde zij, en nog gewichtiger, ‘goud van achttien karaat!’
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Livie wist dit gewicht niet op prijs te stellen, zooals het behoorde, doch verheugde
zich met haar over dat koninklijk geschenk van den Pacha.
‘Ik heb eene groote smart te verduren, maar ben toch zoo gelukkig in vele
opzichten: zulk een milden man; alles wat ik wenschen kan in mijn bereik!’
Zeg niet, dat ijdele voldoeningen nooit met diepe droefheid kunnen gepaard gaan!
Het hart heeft zoovele plooien, waarin het lief en leed - van elkaar gescheiden te gelijkertijd huisvest.
Zij rijden naar de Villa Borghese, een zeer uitgestrekt eigendom en tevens eene
publieke wandeling, met altijdgroene eiken en pijnboomen. Als men de woestenij:
de Campagna van Rome gezien heeft, is men verwonderd hier zulk een prachtigen
wasdom te vinden. Sporen van verval, gebrek aan onderhoud zijn er nochtans als
bijna overal in de eeuwige stad te bemerken. Vele open koetsen doorkruisen de breede
lanen: de tuin of het park is eene soort van Bois de Boulogne van Parijs.
Toen zij juist aan den uitgang zijn, komt het rijtuig des Konings binnen, het is met
twee paarden bespannen. Hij is in burgercostuum; men herkent hem aan zijn portret
en ook aan den schitterend gekleeden officier, met de borst vol eereteekens, - de
hemel vergeve het Livie, maar zij gelooft, dat deze daar is om de aandacht op zijnen
souverein te trekken - die naast hem zit. Koning Humbertus groet rechts en links
degenen, die voor hem den hoed afnemen. Zijn groet heeft iets militairisch, iets
zelfvertrouwends.
Zij beklimmen den Pincio, een schoonen publieken hof, bergop, dicht bij de Piazza
del Popoio en de Villa Borghese.
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Vandaar heeft men een heerlijk vergezicht over Rome. Het is waarlijk hunne
lotsbestemming - en overigens die van vele reizigers - degenen weder te ontmoeten
met wie het toeval hen reeds heeft te zamen gebracht: daar omhoog komt hun lange,
leelijke Engelsche pastoor, die met hen Pompeji heeft bezocht. Hij neemt den steek
af en groet met een zeer vriendelijken glimlach; - en wat nog zonderlinger is, hij
bevindt zich in gezelschap, van een anderen jongen geestelijke, aan wien zij een half
uur geleden in het park van Borghese den weg naar den uitgang hebben gevraagd.
Het landschap tusschen Rome en Florence is zeer schilderachtig. Meest loopt de
spoor door rijke valleien. Het is een genoegen om te zien, hoe schoon in Toscane
het akkerland, met zijne smalle beddekens op al die golvingen of platte deelen, is
bewerkt. Er staan veldgewassen, daarin boomen - moerbezieboomen - op gewissen
afstand van elkaar en tusschen deze ranken wingerden. De grond is dus onder de
warme zon van Italië zóó vruchtbaar, dat hij een driedubbelen oogst oplevert: koren,
wijn en ooft. Men ziet het meer van Trasimeno, ook hier en daar hoogten of rotsen;
in de verte ligt er sneeuw op de bergketen.
Florence - de Schoone, is tevens eene reine stad, vele winkels beeldzuilen, paleizen:
somber, grauwzwart, geene of weinig vensters beneden, met vierkante ijzeren traliën
voorzien als zoovele gevangenissen. De geschilderde gevels der huizen dragen eene
donkere kleur, de blinden zijn grasgroen. Alle dingen, tot zelfs de kraampjes met
oranjeappels, hebben een uitzicht van orde en netheid. Er zijn vele magazijnen van
kunstvoorwerpen als te Pisa. Groote wandel-

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

291
plaatsen, onder andere de vermaarde Cascine. In een besloten hof ziet men nog
oranjeboomen; dit schijnt eene uitzondering, alle boomen staan er naakt buiten de
araucaria's en andere soorten van fijne sparren.
De plantengroei van het Zuiden is weg; maar hier evenals elders in deze landstreken
aanbidt men letterlijk de zon. Wanneer men u in een hôtel of in eene pension eene
kamer toont, laat men nooit na er bij te voegen: - zelfs als het niet volkomen aldus
is - ‘vlak in de zon’.
Zij bezoeken de kerk van Santa Croce vol marmeren praalgraven: Galiléi, Michel
Augelo, Machiavelli, - oude bekenden deze namen - en zij ontmoeten er andere
bekenden: de Sherlocks met hunnen Baedeker in de hand en eenen gids nevens hen.
Voor het oogenblik zijn de kunstwerken vergeten: men verheugt zich wederzijds
over de ontmoeting en belooft elkander te bezoeken in de Pension Jennings,
Lung-Arno, en het Hôtel de l' Europe. In dit laatste hebben de Belgen hunnen intrek
genomen.
De hoofdkerk en het Baptisterium met de vermaarde bronzen deuren van Ghiberti
trekken zeer hunne aandacht. De kerk en de daarnaast staande toren - il Campanile
zijn gansch in wit en gekleurd marmer, ongemeen rijk bekleed van buiten. Het geheel
maakt nochtans veelmeer den indruk van eene verbazend geduldige, moeielijke
liefhebberij dan van een grootsch architecturaal werk; men is minder getroffen door
het ontzaggelijke van het gebouw dan door het oneindige der bijzonderheden en de
verscheidenheid der ingelegde marmerfiguren.
‘Durft gij over bouwkunst spreken?’ vroeg Livie zich zelve af, bij het herlezen
van de bovenstaande regelen in haar
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dagboekje en zij antwoordde ook verontschuldigend aan zich zelve:
‘Ik spreek maar van mijn persoonlijken indruk, ik ben niet vermetel genoeg om
mijn oordeel als het juiste op te geven.’
Het wereldberoemd Museum van gli Uffizi te Florence! Wie telt de slagen van het
hart, wanneer men de trappen, die er heen voeren opgaat, en wie maalt de geestelijke
en lichaamlijke vermoeienis met welke men er weder afdaalt! Wat heeft men niet al
genoten bij het doorwandelen in die zalen, niet gretig genoten en angstig omgezien
uit vrees, dat een meesterstuk aan het oog mocht ontsnappen, daar waar er toch zulk
een overvloed van meesterstukken is!
‘Wat trof mij het meest in al de museums?’ vroeg Livie zich af. ‘Zooveel, wat ik
niet noemen kan en wat mij voor den geest blijft zweven: la Vergine dal Baldacchino,
la Vergine del Gran Duca, de... o neen, neen, ik wil er geene noemen, want ik ben
niet bevoegd en het valt niet in mijn plan om schilderijen te bespreken, en den indruk,
dien ik bij het zien onderging, vertolken, ware onmogelijk...’
Maar ondanks Livie zweefden sommige beelden - 's nachts meest - duidelijk voor
haar oog: onder andere de Madonna della Sedia van Rafaël ook uit het Pitti-museum,
die zij en overigens een ieder reeds vaak elders in kopie had gezien. Zij is hier achter
een glas verborgen, de éénige schilderij - naar ik meen - van heel de galerij. Het kan
noodzakelijk wezen ter bewaring, maar het is spijtig voor het effect. Deze madonna
heeft - zooals vaak gezegd is - iets inderdaad moederlijks, wat men bij andere, hoe
meesterlijk ook als kunstgewrocht, vermist. Het ideale neemt bij schier alle te
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zeer de bovenhand over het stoffelijke: zij hebben niets werelds meer; het Jezuskind
zit op hare armen, alsof het haar niet aanging, - ten minste het maakte hier aldus den
indruk op Livie - alsof het in gestadig gevaar verkeerde van den schoot of den arm
zijner droomerige, in de wolken zwevende moeder neer te tuimelen. Zelfs bij de
allerschoonste der madonna's, die om hare hemelsche uitdrukking alleen het harte
roeren en het oog boeien, bestaat dit gemis aan eenen liefdeband tusschen haar en
den kleinen Jezus. De Madonna della Sedia is eene ware moeder, die haar kind
vertroeteld, dat op zijne beurt bescherming bij haar zoekt en zijne handjes onder
haren borstdoek warmt. Dit natuurlijke, ware neemt niets van de heiligheid der groep
weg, of doet zij het, zoo is het geheel in het voordeel van den teweeggebrachten
indruk. Hoe machtig trekt die aanblik u aan! Geen wonder, dat geslachten achtereen
ze bewonderd hebben en nog bewonderen zullen, ten minste zoolang de beeldstormers
der toekomst, zij die alles vernielen willen om eene volledige herschepping der
maatschappij te bewerken, geene schendende hand aan haar slaan.
‘Voor hoelang is uw bestaan nog verzekerd?’ kon Livie niet nalaten zich af te
vragen, terwijl zij bewonderend en beangstigd voor hun behoud in al die museums
van Italië rondkeek, nog onder den indruk van allerlei omwentelingszuchtige berichten
uit het vaderland, tot haar gekomen - als het zoogenaamde spel der zoelte: het lichten
aan den horizont bij warmen zomerdag, dat verre onweders aanduidt - en die toch
maar een plaatselijk uitwerksel waren van het ontzaglijk onweder, dat over geheel
Europa broeit?...
Zij kon het niet helpen, maar eene madonna van Murillo, diegene met hare donkere
haren, trof en ontroerde haar
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dieper nog dan de madonna van Rafaël: hoe goddelijk schoon is zij! Zij is niet een
geïdealiseerd vrouwenbeeld maar het menschgeworden ideaal zelf!
Livie vroeg zich nochtans af, waarom eene Lieve Vrouw nooit eens het Jezuskind
hartelijk tegenlacht, waarom zij er nooit opgewekt mede speelt, als eene moeder
doet. Waarom de madonna's, hoe mild zij er ook uitzien, of als enkele van Rubens,
zelfs glimlachen, immer toch iets bepaald melancholisch behouden.
Is het noodzakelijk, dat Maria de kindsheid van haar zoontje verbittere door haar
eeuwigen ernst en heeft zij dan altijd in het wichtje den gekruisten God voor oogen?
Waarom heeft geen enkel schilder - voor zooveel Livie bekend staat - eens eene
vroolijke Lieve Vrouw geleverd? Rafaël heeft het moederlijke met het heilige weten
te vereenen, zou het levenslustige met het goddelijke inderdaad ondenkbaar of
onuitvoerbaar wezen?
De museums van beeldhouwkunde en schilderijen: Gli Uffizi en het Paleis Pitti zijne
door eene brug over de Arno verbonden. Die brug zelve is overdekt en vormt eene
zeer lange gaanderij.
Zij hangt vol portretten. Er is eene andere, smallere gang met naakte muren, Livie
herinnert zich niet juist meer waar, doch aan diens ingang hooren zij en hare vrienden
aan het andere einde tamelijk luid spreken; de toon is hun bekend: het klinkt als
Vlaamsch, hoe zonderling! Zij lachen, en ginder lacht men ook. - Het is een echo,
maar zóo trouw, dat het de stem van den spreker duidelijk herkennen laat.
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Op zekeren dag tegen den avond, toen zij van ergens eenen tocht terugkomend, den
Campanile, het beroemd marmeren torentje, zich scherp op den zuiveren hemel zagen
afteekenen, kreeg Livie zeer onwillekeurig eene kunstschendende gedachte: het
kwam haar voor als ware het een groot, gekleurd schelpwerk geweest, zooals er in
onze badplaatsen verkocht worden; maar snel als de wind verdreef zij die vergelijking
om nog enkel met geweld te willen bewonderen, wat zij wist, dat door kenners schoon
wordt genoemd, en dus door allen, die het zien, moet geprezen worden.
Des avonds te voren waren de Sherlocks gekomen om vaarwel te zeggen, en het
toeval wilde, dat de Vlamingen ze weder ontmoetten op de Piazza della Signoria,
juist terwijl ze naar een rijtuig omzagen om naar het fort van Belvedere te rijden. De
Sherlocks zijn vergezeld van de drie hoog opgewassen misses Wetherby, die Livie
nu eerst voorgoed gadeslaat: rimpelige, misnoegde, scherpe gezichten, potsierlijk
gemaakt door groote strooien hoeden; dunne lijven en zulke lange halzen, dat ze
deels nog bloot zijn, ondanks het bont, dat ze bedekken moet. Deze drie juffrouwen
gelijken zeer op elkander, zoozeer, dat een onbekende ze op het eerste zien niet
onderscheiden kan; nochtans draagt - bij nadere kennismaking - miss Rosamond, de
jongste, den palm der leelijkheid weg.
Maud was bij vrienden uit Melbourne te Napels gebleven.
Mistress Sherlock en hare dochtertjes Grace en Mattie omringen de Belgen en
door hare lieflijke uitnoodiging bekoord, geven deze hun plan op en nemen zij al te
zamen den omnibus om ergens ten uitkante de Canti-Galli potbakkerij te bezoeken.
Deze tocht is zeer vroolijk: zij maken een groot
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gezelschap uit, het rijtuig is er bijna gansch mede bezet.
Het is eene potbakkerij, waar het aardewerk der streek wordt gemaakt,
tentoongesteld en duur aan de liefhebbers verkocht: het staat in groote zalen uitgestald,
zeer schitterend doch, wellicht door de vergelijking met al de geziene kunstschatten,
afgrijselijk, - in Livie's oogen alleen misschien, want bij het binnenkomen, werpt
miss Rosamond hare lange gestalte achterover en gaapt als het ware naar haren adem:
‘Oh! oh! I am going mad - ik wordt gek!’ roept zij uit.
‘How is that?’ vraagt Livie haar met bevreemding.
‘Oh, it 's only joy!’ zegt miss Rosamond in geestdrift.
Zij was juist jarig dien dag en mistress Sherlock, die van hare bewondering was
getuige geweest, sloop onbemerkt weg en kwam weldra terug uit eene nevenzaal
meteen tamelijk groot schoteltje, waarvan niemand het gebruik had kunnen aanduiden,
doch dat met zijne gele, groene en blauwe kleuren sterk in het oog sprong. Miss
Rosamond toonde zich zeer dankbaar voor dit geschenk en droeg het in de ééne hand,
het met de andere tegen eene mogelijke botsing beschermend. Livie kon niet nalaten
te denken, dat het een hinderende colis was voor iemand, die naar Nieuw-Holland
terug moest en eerst nog eene omreis door het grootste deel van Europa en noordelijk
Afrika wilde doen.
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Zes-en-twintigste kapittel.
Naar Venetië. - De stad. - Sneeuw. - De kerk. - Het Dogespaleis. Het Museum. - Koude. - Altijd, nooit. - Een president van het
Assisenhof. - De glasblazerij. - Livie wordt bepaald ongetrouw aan
haar voornemen. - De eerste Belgen.
Zij vertrekken naar Venetië.
In de Apennijnen ligt sneeuw. Wat zal het hooger in 't Noorden zijn! Daar is het
echter beter. Voorbij Bologna is de streek plat: dat gezicht verkwikt hen. Het is wel
hun Vlaanderen niet met zijne menigvuldige woningen, maar het heeft er toch iets
van: boerenhoeven en boomen - eindelijk zien zij boomen! nog bladerloos - en zij
zien korenland! Er staan tronkjes, zooals er bij ons rondom de akkerstukken in
sommige elskanten staan; maar hier ranken wingerden van het eene naar het andere;
daar en ginder een keerspopulier. De torentjes worden scherper en schieten hooger
in de lucht. Het land is uitstekend bebouwd. Er ligt een schijn van welstand en netheid
over die gewesten.
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Wat vóór Venetië beginnen de lagunen: het zijn als half overstroomde weiden, maar
het water neemt meer en meer de bovenhand. De trein rijdt op een afgesloten steenen
dijkweg. Water aan beide zijden. Hij staat, zij zijn er. Zij komen op eene kaai. Een
facchino neemt hun reisgoed en zij moeten in eene gondel.
Eigenaardige indruk! men mag zich Venetië nog zoo levendig voorgesteld of in
schildering gezien hebben, toch treffen die smalle waterloopen tusschen de huizen;
die trappen tot beneen in het nat; die witte, eertijds versierde, thans zeer vervallen
gevels; die bogenbrugjes, waaronder de gondel wegschiet, waarover menschen gaan.
Geen gerucht van rijtuigen. Gondels met hout, andere met groote wijnvaten - of wat
niet al! - beladen. Het water is doorzichtig zeegroen; rein kan men het niet noemen;
hier en daar drijft stroo en vlotten appelsienenschellen. De roeiers manoeuvreeren
rap en met groote behendigheid. Uwe gondel is op het punt tegen eene naderende
gondel te stooten of gij vaart tusschen twee andere booten heen; er isgeene plaats,
meent gij, een schok is onvermijdelijk. Doch neen, wees maar gerust, zooals gij
wezen moogt, wanneer harddravende paarden in eene bergstreek u langs eenen
afgrond voeren. Zij zullen geenen misstap doen. Zoo ook de gondelier: hij is zeker
van zijne riemen, en bestuurt zijn vaartuig veilig en snel - als eene zwaluw, die over
het water schiet - naar de aangeduide plaats.
In het Canale Grande is de indruk nog treffender: men krijgt waarlijk een tastbaar
beeld voor oogen van de heerschappij van den mensch over de zee en de benaming
Venezia la bella dringt zich aan u op.
Zij hadden twee gondelieren en betaalden slechts
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twee franken vijftig, aan het Albergo della Luna aangekomen, niet verre van het
St-Marcusplein in het centrum der stad.
's Morgens lag er sneeuw op de daken. Het regenwater was als ijs.
‘Ik ben hier sedert vijf jaren en heb nog geene sneeuw gezien,’ zegt een der garçons.
‘Het is de derde maal van dezen winter, dat er sneeuw valt,’ bekent een ander.
Deze is het best geloofbaar.
De St-Marcusplaats ligt ook vol sneeuw; zij wordt op hoopen gevaagd en in karren
weggevoerd. De voeten glibberen uit op de natte steenen met half gesmolten sneeuw
bedekt. Een fijn, wit, ijzig stof valt voortdurend. Daar staat de St-Mareuskerk met
hare ronde, vergulde koepels: ‘in Byzantijnsch-Romaanschen stijl, eene navolging
van Ste-Sophie te Constantinopel,’ zegt hun leidsman. Op datzelfde plein - het
schoonste der wereld, beweert men, - althans het schoonste, dat zij gezien hebben staat als elders in sommige steden van Italië een hooge toren tot op den grond. Dicht
daarbij is de Piazzetta met den gevleugelden leeuw.
Zij bezoeken het Paleis der Doges. Zij bewonderen of trachten te bewonderen,
alles wat hun getoond wordt: het gebouw, de trap - la scala dei Giganti, het portaal,
den koer, de prachtige plafondschilderingen en de andere schilderijen, welke het
bevat, waarna - misschien verbluft door al dat schoone - Livie nog dwazelijk vraagt
naar het Museum van het Dogespaleis, dat één museum is.
De portretten der doges omhoog langs de muren in de groote zaal treffen minder
dan de ledige plaats, waar dat van Marino Faliero moest staan, en die meteen zwart
floers
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bedekt is. Schrikkelijke straf voor eenen landverrader of onschuldig veroordeelde:
door alle eeuwen heen, van alle geslachten gevloekt!
Zij zien de kerkers van het paleis: gewelfde kotten zonder vensters. In eenen hoek
staat eene tafel op gemetselde pooten of moet ik het uit hoofde harer laagte eene
bank noemen? Dat was het bed der gevangenen. Men weet, dat zij ter plaats
gehalsrecht werden en hunne lijken in het water geworpen. Wie kent niet, ten minste
in schilderij of teekening de beruchte Brug der Zuchten, welke, eens overschreden,
nooit meer weder betreden werd?...
De kerk van San Marco ook wordt bezocht, met mozaïekwerk tot zelfs op den
voorgevel overdekt.
In den namiddag zien zij het Museum van schilderijen, dat hun nog een diepen
indruk maakt, hoe vermoeid van bewonderen zij ook zijn. Zij zijn er heengegaan en
terug gekeerd in eene gondel-stoomboot, die alhier omnibusdienst doet.
Meeuwen vliegen rond het schip en over het water. Die vogels zetten zich niet
neder. Aan elke landingsplaats is eene soort van barakje met planken overdekt en
aan de twee zijden voor den wind beschut. Men gaat er met een bruggetje naar toe.
Het is zeer koud op die boot, zelfs beneden. In een klein vakje, eene soort van kooi,
zit de geldinzamelaar en een andere oude bediende. Zij hebben een brandend komfoor,
en daar Livie het hoofd binnen steekt, veroorloven zij deze hare handen aan den
gloed te warmen:
‘Sempre - altijd zoo koud hier?’ vraagt zij.
‘No, mai - nooit,’ zeggen zij; maar de jonge lacht zoo schalks, dat zij zijne woorden
- in den gegeven toestand der luchtsgesteldheid is het heel natuurlijk - in twijfel trekt.
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Wat haar in hare meening versterkt, dat het gure weder hier geene volkomen
uitzondering is, dat zijn de vensters van hun hôtel, welke van dubbele ramen voorzien
zijn; met wat inzicht tenzij den tocht te bekampen? Daar tegenover zijn de kachels
- als onnoodige tuigen - van aardewerk met koperen openingen, die weinig warmte
laten uitstralen: men kan er de hand op, of het aangezicht tegen leggen zonder zich
te branden.
Zij huiveren dan ook van de koude onder het eten, ondanks hunne wintersjaals.
Op hun verzoek, dient men hen en de andere gasten - ze zijn niet talrijk - later in de
kleine eetzaal. Daar is ook eene kachel; zij staat in den hoek en is met kalk bezet en
in fresco geschilderd. Haar warmtegraad is zóo gering, dat er geen gevaar bestaat de
overigens zeer leelijke kleurenversiering eenigen hinder te zien ondergaan. Men
stookt hout.
Een bejaard heer uit Rome, met wien zij in denzelfden wagen van den trein zaten
tusschen Florence en Venetië, en die het Assisenhof alhier komt voorzitten, heeft
hun onderweg verteld, dat daags vóór zijn vertrek uit Rome de thermometer aldaar
onder het vriespunt heeft gestaan. Zoo iets moet er dus wel eene uitzondering zijn;
hij ook klaagt over koude hier en gemis aan zonneschijn; maar zijn eigen gelaat is
als eene zon zoo gul, zoo vriendelijk, zoo levenslustig nog. Hij spreekt van Napels:
‘Hoe komt het toch, dat de menschen ginder zoo vroolijk, zoo opgewekt zijn?’ vraagt
iemand hunner.
‘L'uomo è ridente come il cielo - de mensch lacht als de hemel,’ antwoordt hij met
de eigenaardige, sierlijke handbeweging der Italianen en ziet op naar de lucht, die
thans noch blauw noch klaar is.
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Zij bezoeken de glasblazerij; men toont hun allerlei mozaïekwerk in glas. Men laat
alles zoogezegd tegen fabrieksprijs, en daar de toegang kosteloos is en een der
bedienden zijnen tijd besteedt om de vreemdelingen rond te leiden, kunnen zij er
niet van af te koopen. De Belgen doen het dan ook en bemerken later, dat zij het
dubbel betaald hebben van de cijfers, waarmede dezelfde voorwerpen in de
magazijnen onder de zuilengangen van het St-Marcusplein aangeteekend staan.
In Venetië kan men zeer wel wandelingen doen: er is eene heele stad op vasten
grond met kanaaltjes doorkruist. De straatjes zijn er nauw, de bruggen boogvormig,
met trappen op, winkels er langs: kaaswinkels, fruitwinkels, ook van porselein of
aardewerk, lampen, kruidenierswaren, immers de meeste verscheidenheid, alles
buiten of met open voorgevel uitgestald. De kleerwinkels zijn talrijk: lange reepen
goed waaien van zeer hoog af. Op de markt nagenoeg dezelfde wintergroenten als
bij ons. Er staan kramen, waar men groote, ongeschilde aardappels in potten over
komforen ziet rooken; waarschijnlijk worden zij ter plaats gegeten. Men braadt
kastanjes. Het is zeer koud:
‘Altijd aldus des winters,’ bekennen de eenen.
‘Nooit aldus, tenzij bij zeldzame uitzondering,’ beweren de anderen.
Op eenen namiddag vertrokken zij met de stoomboot naar den Lido, eene soort
van badplaats, die des zomers aantrekkelijk kan wezen, maar nu niets bekoorlijks
voor hen heeft, met eene heldere zon wel is waar, doch de voeten in de sneeuw.
Vandaar uit wordt het gezicht op Venetië en de andere bebouwde eilanden met
kerktorens en huizen zeer geprezen.
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Livie ging des avonds vóór hun vertrek alleen nog eene laatste maal op de Piazza
San Marco. Zij staat aan eenen winkel van koralen onder de arcades, die geheel het
plein omgeven. Daar komt de Paardekop buiten met de hand vooruit naar haar
toegeloopen, de andere dames volgen. Zij zijn er alle acht. Waarlijk het noodlot
bemoeit er zich mede om samenkomsten tot stand te brengen!
In Florence heeft zij den Paardekop met het Schoon Voorhoofd en het Rapengezicht
ook in eenen prentenwinkel ontmoet en met hen gesproken.
Livie is nu ontwapend en vergeet hare belofte om geene nieuwe kennissen te
maken:
‘Keert gij over België terug, zoo bezoekt mij allen!’
‘Neen, zij gaan langs Parijs en Calais naar huis.’
Miss Black, wil echter haar adres geven. Niemand heeft een kaartje. De Vroolijke
Kin haalt een potlood uit en het wordt op de rol van Livie 's zoo even gekochte
photographieën, tegen den muur gehouden, geschreven. Livie krabbelt het hare ook
tegen eene der kolommen op den rug van eenen briefomslag. Acht Engelsche
shake-hands en goodbye's, en de misses verdwijnen tusschen het volk onder de
zuilengangen.
In het hôtel vertelt zij haar wedervaren aan hare reisgezellen, die zij in gesprek
vindt met een jong bruidspaar van Bergen - de eerste Belgen, die zij op deze reis
ontmoeten! Des anderdaags komen zij bij de kerk van San Bartolomeo de beiden,
dichtgearmd, nog eens tegen met hunnen gids. Hij toont hun het standbeeld van
Goldoni - den Italiaanschen tooneelschrijver, die ook te Florence eene statue heeft
- en geeft uitleggingen, maar zij schijnen weinig te luisteren en zien meer
belangstellend naar elkander dan naar het beeld.

Virginie Loveling, Een winter in het Zuiderland

304

Zeven-en-twintigste kapittel.
Venetië: land- en waterstad. - De weg naar Milaan. - Eene reisgezellin
die Fransch spreekt. - Fransch aan de table d'hôte. - Fransche
dagbladen. - Een bruidspaar van Verviers. - De hoofdkerk. - De oven
der lijkenverbranding. - Gesprek met eenen pastoor. - Door den
St-Gotthard.
Des morgens vroeg vertrokken zij uit Venetië in gondel, met éénen roeier; hij staat
aan den achterkant en hanteert een breeden riem. Het water is zeegroen: er drijven
hooi, papier, schellen, rotte appelen en alles op, wat men liefst niet ziet. Dit stoort
den aanblik. De weg van 't hôtel naar het station is wel twintig minuten in gondel.
Als men hier te water reist, zou men vermoeden, dat er niets dan kanalen zijn; wandelt
men, zoo meent men, dat Venetië wel met kanalen is doorgesneden, maar eigenlijk
op vasten grond is gebouwd: de indruk dezer stad is dus dubbel, naarvolgens de
wijze, waarop men zich verplaatst.
Hun gondelier werpt van tijd tot tijd eenen schreeuw uit: men weet niet, of het tot
zijn vermaak of een herkenningsof waarschuwingsteeken aan andere gondeliers is.
De
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schreeuw ontstaat aan hoeken of ook wel, wanneer er niemand te zien is.
Het bezetsel van vele der huizen, die met de trap in 't water staan, is tot ongelijke
hoogten af en de naakte roode baksteen is bloot. Andere huizen of voormalige paleizen
zijn van eene soort van grauwen rotssteen en hebben balkons met zware witte
marmeren kolommen. Nu en dan ontmoet men andere gondels: twee met geslacht
vee, dat de afgestompte, bloedige pooten over den boord van het vaartuig uitsteekt;
een jonge gondelier, wiens boot onder eene rondbogige steenen brug voorbijglijdt,
zingt met heldere stem zijn morgenlied; een klokje zendt even frisch galmende tonen
over het water; de zon is opgestaan en werpt gouden tinten op de rimpeltjes van het
breede Canale Grande; huizen en torens teekenen scherp op den bleeken, half blauw
half rozenkleurigen hemel af; de zeis der maan, in 't laatste kwartier, staat verdwijnend
omhoog, met hare scherpe kanten naar 't Westen gericht.
Livie zit op de buitenbank met de bagage. Hare reisgezellen vreezen de koude en
hebben binnen plaats genomen.
Zacht schuift de gondel tusschen huizen en nevens kaaien voort. Meeuwen vliegen
heen en weer; duiven zitten - dik van de koude - op sommige trappen of pikken op
het een of ander hoekje vasten grond, hetgeen zij vinden op.
Geen vuur in de wachtzaal: De voeten tintelen: het schijnt, dat men hier geene
behoefte gevoelt om zich te warmen. In hun vak worden nochtans stoofjes geschoven,
die zeer welkom zijn.
Op het haakwerk der kussens staat thans eene R. en eene A. - Rete Adriatiche; van
Rome naar Venetië was het: S.F.M. - Strade Ferrate Mediterranee.
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Op de lagunen ligt ijs, langs den weg sneeuw, doch in kleine hoeveelheid. Zij zien
aan hunne rechter hand ten Noorden in de verre verte, doch duidelijk, de zuidelijke
bergketens van Tyrol, de onderste deelen er van in blauwen nevel gehuld, de
sneeuwtoppen scherp met licht en schaduw door de zon afgeteekend. Verder boomen
met de naakte festoenen der wingerdranken daartusschen. Hoe nader Milaan men
komt, hoe meer sneeuw er ligt, hoe minder huizen men ziet; kleine boomen langs de
akkerstukken; zij maken door hunne regelmatige planting bijna den indruk van wijde
dreven. En weder komt de vraag, die zij zich in Frankrijk stelden: ‘Wie beploegt dat
land? waar wonen hier de menschen?’
Schoone gezichten hebben zij onderweg gehad op Vicenza, Verona en de
bergwanden, waarvan sommige - door de sneeuw en de donkere lijnen daartusschen
als de ruggegraten van zoovele dierengeraamten uit het vóórhistorisch tijdvak,
reuzenevenredigheden aannemend, in orde gerangschikt, in het groot museum der
natuur zelve schenen te staan. Het zuidelijk deel van het Gardameer, half in den mist
liggend, - ook eene teleurstelling na al het schoone, dat zij er van hebben gehoord
en hunnen waan als moest het daar een eeuwige zomer wezen - zijn zij
voorbijgestoomd, te Peschiera en te Desenzano stilhoudend. Aan dit laatste station
is eene jonge dame ingestegen door eenen officier uitgeleid en die afscheid van haar
heeft genomen met eenen kus en de woorden: ‘Sta bene, sta tranquilla.’ Zij heeft
een klein haakwerkje - dat een kindermutsje schijnt te zullen worden - begonnen en
arbeidt met naarstigheid. Zij ziet wat bleek en schijnt verkouden; hare bruine oogen
zijn eenigszins dof, treurig, haar mond is groot.
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Weldra vraagt haar mijnheer de Poortere, welke boomen het zijn, die alom hier staan.
‘Gelsi-moerbeziën,’ zegt ze; maar ofschoon ze dat woord slechts in hare moedertaal
heeft kunnen uitdrukken, toch spreekt ze vloeiend Fransch; zij is van Milaan en in
het najaar getrouwd met eenen officier, die te Desenzano in garnizoen ligt. Zij gaat
hare ouders bezoeken. Zij is ingenomen met hare vaderstad: te Desenzano is het
altijd koud en waait het akelig, in Milaan is er nooit wind, tenzij in 't voorjaar. Is het
waar? zij weten het niet, maar bij hunne aankomst aldaar schijnen de vele
schoorsteenen op de huizen aan te duiden, dat men er middelen moet aanwenden om
tocht te veroorzaken.
Dat verwondert, maar verheugt hen tevens: ‘Het is een teeken, dat hier vuur wordt
gemaakt!’ zegt mevrouw de Poortere. Er is inderdaad vuur in 't hôtel - iets, waarnaar
zij zoozeer verlangen. Zij genieten van iets huiselijks, dat zij zoo lang vermisten.
Milaan schijnt reeds op den eersten aanblik minder karakteristiek dan de andere
Italiaansche steden. Veel gewoel van trams en rijtuigen. Zij stappen af in het Allergo
Francia, Via Vittorio Emanuele. Breede boulevards met hooge boomen beplant,
alles wijd en breed als te Lyon. Hier vinden zij den Figaro; hij was ook te Rome
benevens l'Événement. Elders geene andere dan Italiaansche, Duitsche en Engelsche
dagbladen - Engelsche vooral in de leeszalen der hôtels. Geen enkel Belgisch
nieuwsblad hebben zij gevonden. Sedert acht dagen hebben zij geene correspondentiën
meer gehad. Zij hebben nochtans goed hunne adressen opgegeven met verzoek de
brieven na te zenden. Zou er bij uitzondering niets gekomen zijn, of laat de postdienst
te wenschen over? Zij zijn van alle verkeer met hun vaderland uitgesloten.
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Men spreekt Fransch aan de table d'hôte. Dit komt hun zoo zeldzaam voor na al den
tijd, dat zij sedert hun vertrek uit Nizza deze taal schier nergens gehoord hebben. Er
zijn ook Italianen en een paar Engelschen - deze laatsten, waar zijn ze niet? - in het
hôtel; er zijn ook Belgen: een bruidspaar van Verviers; wanneer zij thuis zijn, schijnt
die grensstad buiten de wereld, hier zijn hare inwoners bijna als geburen voor de
Vlamingen: het zijn landgenooten! 's Avonds ontstaat er dan ook eene soort van
verbroedering. Dit paar vertrekt den volgenden dag naar Lourdes in de Pyreneën.
‘Is het wel 't rechte seizoen?’
‘Neen,’ maar de jonge vrouw is vóór haar huwelijk sterfziek geweest, door drie
dokters ter dood veroordeeld: eene keelontsteking. Men heeft Maria ingeroepen en
beloofd eene bedevaart te ondernemen: zij is miraculeus genezen. Het blijkt, dat niet
in Vlaanderen alleen, dat in het Walenland ook het vertrouwen in het bovennatuurlijke,
zelfs in de gegoede klassen, heerscht.
Wandeling in de stad. Het komt hun voor, dat de vrouwelijke type hier minder
schoon is dan elders in Italië: breede, korte aangezichten, wijde monden, dikke lippen
als hunne reisgezellin van Desenzano.
Misschien bedriegen zij zich en oordeelen te lichtzinnig en volgens de personen,
waar het eerst hun oog op is gevallen, evenals gene Engelschman, welke in Le Hâvre
ontscheept, eene rosharige vrouw ontmoetend, in zijn reisboekje schreef: ‘In Frankrijk
zijn alle vrouwen ros.’
De wereldberoemde hoofdkerk van Milaan is inderdaad zeer groot, maar niet grootsch,
het is een kunstwerk als een kant: het kleine, het volmaakte van al die ornamenten
treft
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meer dan het ontzagwekkende. Er is een oneindige overvloed van beelden op den
gevel, van beneden tot boven - ontelbaar - sommige zeer schoon. Maar voor welke
oogen zijn zij dan gemaakt? Evenals de plafondschilderingen van de Sixtijnsche
kapel worden zij van op het plein eene kwelling voor de bijzichtigen. Die kerk heeft
iets van het tot in 't oneindig volmaakte der schepping zelve. Men moet ze in al hare
onderdeden ontleden om het te begrijpen, evenals men met een vergrootglas, de
horentjes of haartjes van een insect naspeurend, getroffen wordt door het voltooide,
dat ieder deeltje afzonderlijk kenmerkt, maar geen verschil meer weet tusschen het
groote en het kleine. Juist dit zet haar iets beuzelachtigs bij: al die beelden hebben
dezelfde waarde in het oog der toeschouwers en de algemeene indruk lijdt er door.
Dit las Livie 's avonds aan hare vrienden voor. Zij hadden nagenoeg denzelfden
indruk ondergaan; maar waarschuwden haar toch, mild lachend:
‘Durft gij aldus oneerbiedig over kunst en kunstwerken spreken, en bouwwerken
beoordeelen?’
‘Ik spreek niet over kunst, ik geef enkel het persoonlijk oordeel van eene onwetende
weder,’ zei Livie opnieuw zich verontschuldigend.
Bezoek aan het kerkhof, eenige marmergroepen, niet te vergelijken met die van
Genua als rijkdom en kunstwaarde. Daar staat de verbrandingsoven met zijn rooden
schoorsteen; het is eene gift van eenen particulier. Het is een klein gebouw met
kolommen aan de twee zijden van den ingang en in het midden rond. Van binnen is
er een langwerpige ijzeren trog, - niet ongelijk aan een deel van eene goot - of hebbend
als het ware den vorm van een grooten schepper.
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Hij ziet witachtig als gegalvaniseerd ijzer en staat onder een met zwart behangen
katafalk. Daarin wordt het lijk - met of zonder kist, volgens het goeddunken der
familie - gelegd.
De trog wordt vervolgens in eenen oven geschoven; gasvlammen omhullen het
lijk. De oven is gesloten en geeft geenen reuk, zegt de wachter; bloedverwanten en
vreemden mogen kijken door kleine, ronde openingetjes in glas of mica, op den kant
en de deur der ovens. De verbranding duurt vijftig minuten. Er blijft van een lijk
nagenoeg twee kilogrammen beenderen en asch. Men toont ook het oud systeem,
minder volmaakt, waarvoor houtvuur gebruikt werd. De verbranding nam twee uren.
De rijken betalen vijftig franken, de armen worden voor niet verbrand.
Dien dag was er niemand, en er was ook niemand voor den volgenden morgen
aangekondigd. Er zijn te Milaan twee en twintig tot drie en twintig verbrandingen
in de maand. De familie mag de asch medenemen; maar in de vestibule staan eenige
weinige urnen met de namen der verbranden er op. In eene zaal achter de ovenkamer
is eene glazenkast, welke de overblijfsels behelst van eene vrouw, eene bedelares:
de beenderen zijn zeer wit; men ziet deelen van de dijknokken en iets van den schedel;
het overige zijn kleine fragmenten asch en beenschilfertjes. Nergens den minsten
reuk te bespeuren.
Gisteren is er een dokter verbrand, maar de familie heeft de overblijfsels mede.
Men verbrandt om tien uren 's morgens en om twee uren in den namiddag.
Instrumenten, welke dienst doen daarbij, liggen ook in eene glazenkast: borstels van
heidekruid of zeewier, geel; eene driekantige, glimmend geblonken witijzeren schop,
tangen, enz. De wachter verkoopt photographieën van den oven en gezichten van de
stad.
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Hij schijnt noch beleefd noch vernuftig; hij weet niet veel bescheid te geven.
Bij het uitkomen van het kerkhof, zien zij eene begraving. De lijkwagen nadert tot
aan den ingang. De kist wordt met de versierende kransen door de doodendragers
op een zwart wagentje met drie wielen, dat ze voortduwen, geladen. Livie leest het
woord caro en zio op eene der kronen, terwijl men ze afneemt en verplaatst. Het is
dus maar een oom, die begraven wordt. Er is weinig droefheid te bespeuren: een
enkel man vaagt even zonder schijnbare noodzakelijkheid aan zijne oogen. Een oom
telt ook zoo weinig mede in iemands leven!
Bij het terugkeeren naar de stad zitten de pastoor en de koster van den lijkstoet
nevens de Vlamingen in het rijtuig van den tramway. De koster heeft zijne uitgeblazen
waskaars in de hand en zijn wit overhemd op den arm; de pastoor heeft het zijne
opgevouwen op de knieën liggen. Beiden, de koster vooral, zijn slordig gekleed. Bij
ons houdt de geestelijkeid meer decorum. Een andere pastoor, deftiger uitgedost, zit
rechtover Livie en zij vraagt hem uitleggingen nopens de ceremoniën bij het
verbranden der lijken.
Zijn antwoord is: ‘De Heilige Kerk verbiedt dit: degenen, die zich na hunnen dood
aan het vuur overleveren, werpen zich in de vlammen der hel. Wie weet, welke
straffen onze Lieve Heer voor hen bewaart! Wie kan zeggen, of gedurende de
verkoling door eene bijzondere schikking Gods hunne pijnen ginder niet verdubbeld
en verdrievoudigd zijn? De heilige vaders vervoerden hunne dooden: Jacob stierf in
Egypte en werd mede naar Palestina genomen. De Christenen moeten ter aarde besteld
worden om in den
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laatsten dag des oordeels te kunnen opstaan. Er zijn familiën, welke eenen
naastbestaande op zijn sterfbed de heilige sacramenten doen geven, zonder aan den
ontboden priester kenbaar te maken, dat het lijk zal verbrand worden; zij zijn in
overtreding met de wetten der Kerk: zij begaan eene vreemde zonde, zooals men
begaat: door raden, beschermen, gebieden, prijzen, mededeelen, behagen, niet straffen,
niet beletten, niet overdragen.’ De pastoor is nog jong, hij windt zich zelven zoodanig
op, dat hij meent een sermoen te doen; hij maakt hevige gebaren; dit is overigens
eigen aan de Italianen en niemand buiten den Vlamingen schijnt zijn uitval te
bevreemden.
Vertrek uit Milaan 's morgens vroeg in bestemming voor Luzern.
De weg daareen loopt eerst door platte streken, velden met moerbezieboomen en
wijngaardtenten. Het is zóo koud, dat de ruiten, bestendig afgevaagd, weder bevriezen;
voordat zij den St-Gotthard bereiken, verbetert de luchtsgesteldheid. Te Milaan was
het schoon weer, de hemel is er blauw, maar de winterzon had er de macht niet meer,
en de voorjaarszon de macht nog niet om te verwarmen of te hinderen zooals te
Nizza. Er drijft een lichte wasem over de aarde gelijk bij herfstdagen in de
noorderlanden.
De weg wordt heerlijk zoodra men de zuidelijke Alpenketen nadert, met de scherpe
middagzon, die de hooge bergen verlicht, woest en grootsch. De Zwitsersche dorpjes
zijn als kinderspeelgoed of suikerhuisjes aan den voet of op de helling dier
reuzenmassa's. Afgronden en schietstroomen; dennenwouden, zwartgroen, waarop
geene sneeuw meer ligt, tot in de diepe diepten; tunnels als donkere hollen, waarin
de
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trein fluitend ijlt en in de duisternis, die maar door de kleine glaslamp gebroken
wordt, voortdommelt om er nevens bergkloven en afgronden uit te vliegen.
‘Naar huis! naar huis!’ hij gaat nog veel te langzaam voor hun ongeduld. De
Tessino stroomt met geweld, over rotssteenen schuimend. Het land is bevolkt,
fruitboomen en ook wijngaarden staan op sommige glooiingen; het eene berggevaarte
steekt tusschen en boven het andere uit; zij schijnen eindeloos in getal en door de
vlucht van den trein te naderen en weg te zweven. Sneeuw bedekt de rotskanten,
sparren steken hunne toppen op duizelingwekkende steilten omhoog; kegels, groot
als orgelpijpen, scherp als dolken, hangen dreigend omlaag.
Het Meer van Como ligt in den nevel; dat van Lugano is hel groenachtig; het
Vierwaldstätter Meer grijsgroen.
Het is avond, als zij te Luzern aankomen.
EINDE

De Leeuw op de Piazzetta te Venetië.
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Verbeteringen.
Bladz. 26

staat: elke (tros),

lees: elk

Bladz. 50

staat: rei

lees: rij.

Bladz. 51

staat: comfoor

lees: komfoor.

Bladz. 81

staat: uffrouw

lees: juffrouw.

Bladz. 187

staat: de plafond

lees: het plafond.

Bladz. 187

staat: encactus planten

lees: en cactusplanten.

Bladz. 221

staat: St Paolo

lees: San Paolo.

Bladz. 222

staat: St Paolo

lees: San Paolo.

Bladz. 225

staat: St Lorenzo

lees: San Lorenzo.

Bladz. 242

staat: tram

lees: omnibus.

Bladz. 256

staat: St-Lorenzo

lees: San Lorenzo.

Bladz. 256

staat: correspondenciën

lees: correspondentiën.

Bladz. 260

staat: tram

lees: omnibus.

Bladz. 260

staat: uitgedoscht

lees: uitgedost.

Bladz. 263

staat: tramwagen

lees: omnibus.

Bladz. 270

staat: trein van 2.50

lees: 2 uren 50

NOTA: De Schrijfster heeft zich bij de betiteling der Engelschen veroorloofd Mr
en Mrs voluit te schrijven om daardoor duidelijk aan te geven, dat men ze ook wanneer
men geen Engelsch sprak steeds zoo noemde.
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