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Praat me niet van vooruitgang in alles, zeg me niet dat het goed, dat het wenschelijk,
dat het gelukkig, dat het pleizierig is, dien vooruitgang in alles op te merken. Daar
zijn zaken, waarop men die algemeene - kwaal, had ik bijna gezegd, - dat algemeene
kenmerk van onzen tijd, niet op moet toepassen. Minerva is met een enkelen bijlslag
uit het hoofd van Jupijn te voorschijn gekomen, geheel zoo als ze wezen moest, kant
en klaar, en zoo is ze ook kunnen blijven, zoolang ze bestaan heeft - want nu is ze
er niet meer, evenmin als Apollo en de Muzen; dat is van genoegzame bekendheid.
Welnu, daar zijn dingen in de wereld, en meer bepaald in onze beschaafde
maatschappij, die in eens goed geweest zijn, die jaren en eeuwen goed gebleven zijn,
en waaraan men, om 's hemels wil, met geen vooruitgangsproces beginnen moet;
waar verbetering onzin is, omdat iedere verandering ze bederft.
Dat waren ongeveer de bespiegelingen, die ik dezen middag maakte, terwijl ik
bezig was over de kermis te slenteren. Zeg niet, dat dit al een slecht oogenblik en
eene min passende gelegenheid was, om over den vooruitgang te philosopheeren: behalve dat daarvoor ieder oogenblik en iedere gelegenheid goed zijn, wanneer men
maar eerst even om zich heen ziet en zich dan dadelijk
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weer aan zijne gedachten overgeeft, als een insect, dat zijne voelhorens uitsteekt en
ze na gedane opmerking, terstond weer terug trekt, was er hier nu buitendien eene
bijzondere aanleiding tot den bovenvermelden loop mijner gedachten, en gij kunt er
zelf over oordeelen, zoodra ik ze u zal hebben meegedeeld. De zaak was namelijk
eenvoudig deze: ik had juist de poppenkast zien vertoonen.
Dat is iets, wat ik nooit verzuim, als ik er eenigszins de gelegenheid voor heb, het
mag dan wezen onder welke omstandigheden het wil; - heb ik een zwarten rok aan
en een paar witte glacé-handschoenen en een wit vest en eene witte das, enfin ben
ik in dat tenue, waarmêe men naar sterfhuizen of bruiloftspartijen gaat, en ik heb het
geluk of het ongeluk, dat er op mijn weg eene poppenkast vertoond wordt, dan mag
ik mogelijk wat achteraf blijven, opdat er geen klomp op mijn verlakten laars gezet
worde, of dat geen ruigharige krullebol met mijn piqué-vest in aanraking kome, maar
zien moet ik het! Is 't een diner waar ik gewacht word, in 's hemels naam! ik heb er
de schildpadsoep en het glas madera voor over; is 't eene vergadering, waar ik heen
moet, ik geef er de aanspraak voor, waar de president de geachte leden meê welkom
heet: eene deftige toespraak is daarenboven vaak dubbel mooi voor hem, die haar
niet hoort. In één woord, 't is eene soort van betoovering, waar ik me niet tegen
verzetten kan of verzetten wil; eene attractie als van de mug naar de vlam, van de
maan naar de planeet, van den mensch naar 't verbodene, (zeggen de pessimisten),
van het ijzer naar den magneet, van den bok naar de haverkist.
Wel nu, verbeeld u dan, dat ik van middag, zoo als ik u zeg, over de kermis slenter,
en in de verte de welbekende groep volks op den hoek van eene straat
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geschaard zie, om het algemeen beminde linnen theater. Het spreekt van zelf, dat ik
er mij in allerijl henenspoedde en weldra had ik dan ook eene vrij goede plaats, eene
staanplaats namelijk, want tot mijne groote verwondering zag ik ook zitplaatsen: vier
smalle banken, met jonge heertjes er op, die vier duiten betaalden. Dat beviel mij
niet extra: mij dacht, dat was een aristocratisch inkruipsel; - als de echte straatjongen
niet vooraan kan staan en nu en dan niet in zijne opgewondenheid een woordje kan
wisselen met Jan Klaassen en hem niet kan waarschuwen als Katrijn met den bezem
achter de deur staat te loeren of hij er uit zal komen, dan mankeert er iets aan de
voorstelling. Die banken zou ik weg willen hebben. Maar er was weldra nog meer,
waarover ik mij ergerde, en waar ik in 't eerste oogenblik zoo niet op gelet had.
Vooreerst, die poppenkast was veel te groot: het tooneel was te uitgebreid voor de
dramatische handeling. Waartoe diende die diepte? Rechts en links drie coulissen,
en welke coulissen! Rood fluweel met gouden randen en overal sterren van klatergoud,
en neteldoeksche draperiën van boven, en op den achtergrond vijf blakertjes met
waslichtjes. En dan een scherm, een wezenlijk scherm, dat opgehaald werd! Ik heb
het zelf gezien! - Neen, dat was misschien eene poppenkast, maar mijne poppenkast
was het niet.
Ik kon dan ook moeielijk verwachten, dat de vertooning zelve er eene zou wezen
uit de goede, oude, echt Hollandsche school. Dat was ze dan ook niet, en ik had niet
lang noodig, om mij daarvan te overtuigen. Wat waren die poppen mooi: daar waren
er met blauwe galarokken met gouden franje, roode met gouden franje en groene
met gouden franje; de dames hadden hoeden met bloemen, ééne zelfs met een veer
dwars er overheen. En 't waren niet mijne oude ken-
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nissien, die dus verkleed waren, niet Jan Klaassen, Katrijn, de jood, de lange Pierlala
en de duivel, neen, het waren prinsen en prinsessen, die heel stijf wandelden, heel
deftig praatten, waarvan enkelen zelfs pantomimische dansen uitvoerden, waarbij
ze aan draden, die door ringetjes liepen, op en neer getrokken werden en armen en
beenen konden bewegen, maar in weerwil van dat alles, niettegenstaande de
vorderingen in het decoratief en de mise en scène, niettegenstaande de veredeling
van het onderwerp en de daaraan passende verfraaiing van het costuum, en trots
coulissen, scherm, waslicht en mechanischen dans, - helaas! ik moest het in de
treurigheid mijns harten bekennen, het waren allen zoovele schreden op den weg
van een geheelen ondergang - de vooruitgang was teruggang - de verbetering was
verderf! Had ik geen reden tot de bespiegelingen, waarmee ik deze beschouwingen
begon?
En ik was niet de eenige, die er zoo over dacht. Ik zag het duidelijk aan het publiek
om mij heen: - daar waren er, ouderen van dagen, boeren, rekruten en dienstmeisjes,
die allen nog herinneringen moeten gehad hebben van een vroegeren stand van zaken
op dit stuk, daar waren ook jongeren, die wellicht nooit iets beters gezien hadden, gelukkigen, - zalig in hunne onwetendheid; maar bij allen, ik moet het tot mijn
leedwezen zeggen, of liever tot mijne inwendige vreugde - want het bewijst voor
mijne opinie - bij allen zag ik wel een zekeren nieuwsgierigen kijklust; maar meer
niet! Geene kreten van verrukking, geen gejoel, geene kwinkslagen, die bij de vroegere
vertooningen, - bij mijne poppenkast - als gangbare munt voorkwamen, altijd bij
dezelfde passages werden aangebracht, en altijd op dezelfde wijze, onder luide
toejuiching van het verrukt publiek, door Jan Klaassen werden beantwoord. Hier
was het publiek
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koel, stil, bewonderde misschien wel; maar er was geen geestdrift, geen
opgewondenheid, geen enthusiasme!
Herinnert gij u nog wel - ik spreek hier tot menschen van den vroegeren tijd,
voordat de jammerlijke vooruitgang met zijn waslichtjes en klatergoud was komen
opdagen - herinnert gij u nog wel die vroegere vertooningen in dat linnen theater, en
de poppenkast van - van - schande over mij, dat ik dien naam vergeten ben! - ik
geloof het was Van den Ham of zoo iets. Wie helpt mij? (Navorscher). - Die kast
was omkleed met het klassieke bonten overtrek, blauwe en witte ruiten, en 't mocht
toen ter tijd niet anders wezen; de eenige getolereerde afwijking was, dat de ruiten
soms lichtrood waren. Het theater zelf was niet groot: misschien zelfs wel wat klein,
vooral als het huis opgezet was, of als de kist op het tooneel stond, maar toch, er was
voldoende ruimte, vooral omdat er slechts twee personen tegelijk en scène waren;
in zeldzame gevallen een derde, die dan door de beide anderen moest worden
vastgehouden; want ten gevolge van het mechanisme, waardoor de poppen in
beweging gebracht werden, konden er maar twee tegelijk in actie zijn: - een mensch
heeft toch maar twee handen! En wat waren die coulissen eenvoudig! Rechts één en
links één - een streep licht grijs behangselpapier, en 't achterscherm dito. Op zij van
het tooneel stak een kromme ijzeren arm uit met een verroest blakertje aan het
uiteinde; als 't donker was, werd dat naar voren gedraaid met een dun kaarsje er op,
en dat was verlichting genoeg. Ik weet ook niet, waarvoor meer licht noodig was:
wij wisten allen ten naasten bij, wat er komen moest en konden 't des noods in het
donker wel volgen. Wat was die Jan Klaassen een kerel! Welk eene gemakkelijkheid
en losheid in zijne bewegingen! Wat kon hij die twee slappe beenen met klompen
met
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een onnavolgbaren zwier over den rand van 't tooneel gooien! En die vlugheid en
gevatheid, waarmee hij alle gevaren ontkwam! Of was het geen gevaar, als Katrijn
in het hoogste paroxysme van hare matrimoniale woede haar hoofd voorover boog
tusschen de twee stijf overeindgezette poppenarmen en als een woedende bok op
hem aanrende? Maar zie dien vluggen zet, waarmede hij juist op zij weet te springen,
zoodat ze met de hersens tegen den muur loopt. Dat is geen kleinigheid! En als
naderhand de gendarme komt, die hem, tot straf voor al zijne euveldaden, tot den
dood met den strop veroordeeld heeft - ik vraag het u, of zijne koelbloedigheid hem
een oogenblik verlaat? De galg wordt geplant, de strop hangt er aan met het schuifje
om toegehaald te worden. Eén oogenblik nog en hij is verloren; maar hij begrijpt de
zaak niet, zoo het schijnt, en de lichtgeloovige gendarme is genoodzaakt het hem
voor te doen, hoe hij het hoofd door den strop moet steken. Maar daar wacht hem
juist onze Jan Klaassen - pas is de kop er in, of hij haalt de sleuf dicht, en zie hem
nu hoe hij in triomf de galg uit den grond trekt, de gendarme daaraan hangende over
den rand van het tooneel gooit en hem nu onder het daverende gejuich van het
opgewonden publiek als een molen in het rond draait. Zie, voor die ééne scène geef
ik tien prinsen en prinsessen met fluweelen pakken en goud galon. En dat rijke tooneel
met de kist, waar, na een hevigen huiselijken twist, Katrijn ingestopt wordt, waarna
hij de kist aan den jood verkoopt, die tot zijn vreeselijken schrik, als hij zijn koopje
naar huis wil dragen, eensklaps Katrijn halverwege er uit ziet komen. Op het oogenblik
als hij er haar verder uit wil trekken, nadert hem Jan Klaassen van achteren en in een
ommezien stopt hij hem er bij in, springt in triomf op de kist en houdt zich in die
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positie, in weerwil van de hopelooze pogingen van de gevangenen, die den deksel
al op en neêr doen klappen. Ik wil hier nog niet eens spreken van de scènes met den
zwarten duivel met zijne spitse tong van rood laken, of van den witten Pierlala, die
niet spreekt, maar alleen zijn geheimzinnig brrrrrrie! brrrrrrie! laat hooren, dat de
vertooner weet voort te brengen door te blazen op twee platte baleintjes, welke hij
tusschen zijne lippen op elkander klemt; - die wonderlijke gedaante, die op het
oogenblik dat Jan Klaassen zijn rechterbeen met zijne beide handen heeft opgenomen
om storm te loopen op den vreemden snoes, die hem met zijn eeuwig brrrrrrie!
verveelt, plotseling tot eene ongehoorde lengte aangroeit, die ver boven den bovenkant
van het theater uitsteekt. Daar zijn nog eene menigte andere tooneelen, die gij alle
kent, als die van het wiegen, van den schareslijp, enz., waar hij overal de hoofdpersoon
is, overal even groot, overal overwinnaar door list of door geweld, waar overal de
houten koppen geweldig tegen elkaar kletsen, en er overal gejuich en gejubel door
wordt opgewekt, waar geen claqueurs voor noodig zijn.
Kortom, - want ik moet een einde aan de uiting van mijn gevoel maken, hoewel
het mij moeielijk is, ik beken het, want de zaak gaat mij ter harte - dát hoop ik maar,
wat er in de wereld ook vooruit moge gaan, als 't dan toch zoo wezen moet - dat men
mijn ouden vriend in zijne oorspronkelijke waarde zal laten. Verfraai hem niet, sier
hem niet op, tracht hem niet te verbeteren, breid uwe philanthropie niet over hem
uit; maak revoluties zooveel gij wilt - republiekiseer de geheele wereld, maar laat
hem op zijn troon, en gun ons, die nog een beetje van den ouden tijd zijn, dat we op
de laatste kermis, die we zullen mogen beleven, nog ten minste één ding kunnen
zien, dat nog
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precies zoo is als het was in onze jonge jaren - laat mij die ééne troost, dat ik mij niet
dertig jaar lang heb geamuseerd met iets, waar een kleuter van vijf jaar, als ik een
oud man zal wezen, zijn neus voor zal optrekken, omdat Jan Klaassen en Katrijn niet
aan de mathematische regels zijner aesthetica voldoen.

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

11

De liefde in Kissingen of de miraculeuse kracht van het
mineraalwater.
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Personen.
WASSERPUMPER,

baddokter.

Fräulein VON SCHWÄRM,

badgasten.

VON BARRENBERG,

badgasten.

SOPHIE,

kamenier van Fr. VON SCHWÄRM.

JOZEF,

kamerdienaar van VON BARRENBERG.

Het stuk speelt in Kissingen in 1865.
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Deze dramatische farce, die nooit in het publiek, maar zeer veel malen hier te lande
en in Indië in besloten gezelschappen is opgevoerd, werd geschreven als
gelegenheidsstuk bij de bruiloft van een vriendenpaar, dat in Kissingen had kennis
gemaakt, en onder de gefingeerde namen Denning en de Ronde in het stuk, waarin
zij zelve niet voorkomen, vermeld worden.

Eerste bedrijf.
Het tooneel stelt voor de bron van Kissingen. Op den voorgrond een tafeltje en eenige stoelen.

DE BADDOKTER
(zit aan het tafeltje met eenige brieven voor zich).

Vijftien, zestien, zeventien, achttien brieven.... dat begint weer goed te gaan. Het
seizoen stelt zich behoorlijk in. Op 't moment zijn er nu toch ruim 700 badgasten,
en elken dag komen er nieuwe bij. Ja, dat Kissingen, - 't is maar waar - 't is de eerste
badplaats van Europa. Geen een die er bij haalt. Alles wordt hier gecureerd: Loop
de heele dictionnaire van de menschelijke kwalen maar door; van de A aamborstigheid
tot de Z zenuwzwakte toe; we hebben overal raad voor. Dat ligt aan de bron, zeggen
ze, en ik zal er wel oppassen dat ik het tegenspreek; - maar zonder mij zelf nu te veel
op den voorgrond te willen zetten, dunkt
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me dat de dokter er toch ook wel wat aan doet. Zoo'n bron: 12 deelen magnesia, 6
deelen ammoniak, 10 deelen salpeter, 40 deelen ijzeroxijde en de rest pompwater.
De menschen moesten het eens weten hoe weinig dat eigenlijk te beduiden heeft, en
toch gaan er alle jaar een paar millioen kruiken, goed gekurkt, met dat vocht door
Europa. Helpt het, dan heeft de kruik het gedaan en helpt het niet dan schrijven we
in de kranten, dat de krachtigste werking eigenlijk aan de bron moet gehaald worden;
vooral omdat dan de consultatie van den beroemden dokter Herr Wasserpumper er
bij komt. - En dat trekt! - Verleden jaar heb ik toch zeker, laat zien, meer dan 6000
pruissische thaler overgewonnen. En van 't jaar zal 't niet minder zijn. Laat eens
kijken, wie er alzoo nieuw aangekomen zijn.
(Hij neemt de badlijst op en ziet die in)

. Ha, ha, daar zie ik in de eerste plaats die vervelende Fräulein von Schwärm uit
Kleef, met haar langwijlige sentimentaliteit, dat is nu al de vieren-twintigste zomer
dat ze hier is. Het schijnt dat ik daar nooit van verlost zal raken. Genezen kan ik ze
niet, want ze mankeert niets, en dood krijgen kan ik ze ook niet, want ze is zoo taai
als gutta percha. En toch heb ik ze al opgevoerd tot 32 glazen bronwater daags! Ik
zal ze van 't jaar 40 voorschrijven. Misschien smelt ze dan. Dat mensch heeft nu, als
ik het wel bereken, over de honderdtachtigduizend glazen Kissinger water gedronken,
een halve Oceaan, en nog leeft ze. 't Is een exemplaar om al ze dood is, opgezet te
worden en in een museum geplaatst onder de rubriek: waterstaat.
Wat is verder aangekomen? Heer von Barrenberg uit Pommeren: dien ken ik nog
niet, dat is een splinternieuw exemplaar. - Dan, o, ho, daar hebben we een partijtje
Hollanders, dat doet me plezier, dat zijn in den regel prettige lui. Heel erg ziek zijn
ze gewoonlijk niet.
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zoodat er nog wel animo in zit om hier wat vroolijkheid te maken. 't Zou dan ook
wel wonder wezen als menschen die in hun eigen land zoo razend veel water hebben,
hier alleen heen kwamen om ons water te drinken. En wie zijn het? - de Heer van
der Kreeft uit Amsterdam: dat is een oude bekende, een best mensch, die hier al heel
wat gezelligheid in Kissingen gebracht heeft. Nu, hij kan het dan ook doen
(hij maakt een beweging met vinger en duim alsof hij geld telt)

. Goed voorzien, hoor; - een echte ouwerwetsche Hollander op dat punt! Verder:
Mejuffrouw Kroon en zwei Cousinen, de dames Wilhelmina de Ronde en Louise
Kroon uit 's-Gravenhage en Kleef, ook kennissen van vroeger, die ik met plezier
terugzie. Perzonius uit 's-Gravenhage; Herr Karst und Gemahlin uit Warmond;
Saarlings uit 's Gravenhage; Warthelm en Frau uit Amsterdam; Herr Fabritius en
Frau uit 's- Gravenhage; Denning, assistent-resident van Probolingo, uit Oost-Indië.
Wat zal dat zijn? Zoo'n Oostinje-man. Dat is gewoonlijk niet veel pleizierigs. Als ze
uit de Oost afkomstig zijn, dan zijn 't meestal halve apen, en als ze origineel uit
Holland komen, dan zijn 't gewoonlijk van die gepensioneerde leverziektens. Daar
stel ik me niet razend veel van voor.
(SOPHIE komt op den achtergrond op, terwijl de dokter het laatste gedeelte uitspreekt. Zij kijkt
nieuwsgierig rond, naar de bron, de tafeltjes enz. en komt eenigzins verlegen in de nabijheid
van den dokter alsof ze hem wil aanspreken; eindelijk gaat ze naar hem toe).

SOPHIE.

Neem mij niet kwalijk, mijnheer, dat ik zoo vrij ben u te vragen: is u de baddokter?
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DOKTER
(opstaande).

Ja mijn kind, ik ben de baddokter, wou je me gesproken hebben? Scheelt er iets aan?
Je ziet er anders niet zoo heel ziekelijk uit.
SOPHIE.

Neen, ziet u, dat is het eigenlijk niet. Ik ben hier niet voor mij zelve in Kissingen; ik
ben hier met mijn Fräulein, u zult ze wel kennen, Fräulein von Schwärm. Ik ben eerst
een paar maanden in haar dienst, maar ze zegt dat ze al sedert drie jaar hier geweest
is.
DOKTER
(ter zijde).

Drie jaar! Dat doet ze om zich twintig jaar jonger te maken
(tot Sophie)

. Ja mijn kind, ik ken de Fräulein heel goed: ze is ook al meer dan eens hier geweest.
En - verlangde ze iets van mij? Ik ben tot haar dienst.
SOPHIE.

Ze heeft me alleen gezegd, dat ik eens naar de bron moest gaan om te zien of ik u
hier vond, en u in dat geval te zeggen, dat ze u gaarne zou consulteeren. Ze zou dan
hier heen komen.
DOKTER.

Zeg haar, dat ik haar met genoegen zal ontmoeten
(ter zijde)

. Wat moet een dokter toch dikwijls liegen
(luid)

. Ik zal de Fräulein hier bij de bron afwachten.
(Sophie wil heengaan, maar blijft aarzelen).

DOKTER.

Hoe is 't, mijn kind, heb je misschien nog een andere boodschap te doen?
SOPHIE.

Een boodschap wel niet, heer dokter, maar ik....
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DOKTER.

Maar 't komt me voor dat je me nog iets wilde zeggen.
SOPHIE.

Ja, dokter - het is - ziet u - ik wou u, nu ik hier toch in Kissingen ben, ook nog wel
eens - wel eens spreken, ziet u - over me zelve.
DOKTER.

Zoo, zoo? Scheelt er wat aan? Welnu, spreek dan maar eens op. Wat is 't?
SOPHIE.

Ja - ziet u - dokter - ik geloof dat ik heel erg ziek ben
(zij veegt zich de tranen af)

.
DOKTER.

Dat zou ik zoo uiterlijk niet zeggen; - maar, vertel me maar eens, en vooral, maak je
niet ongerust, ik geloof niet dat het zoo heel erg is. Waarom denk je dat je zoo ziek
bent?
SOPHIE.

Och, dokter, ziet u, ik heb tusschenbeide zoo erg weinig eetlust.
DOKTER.

Zoo, zoo.
SOPHIE.

En dan kan ik 's nachts zoo uren lang wakker liggen en naar de sterren kijken.
DOKTER.

Dat is zeker niet goed - laat dat liever aan de geleerden over.
SOPHIE.

En dan kan ik zoo verschrikkelijk akelig droomen.
DOKTER.

Ei, ei.
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SOPHIE.

Zoo heb ik van nacht nog gedroomd dat Jozef soldaat was geworden en
gekommandeerd werd om zich zelf dood te steken......
DOKTER.

Jozef?
SOPHIE.

Ja.
DOKTER.

Wie is Jozef? Is dat soms je broer?
SOPHIE.

Neen, gelukkig niet, dokter.
DOKTER.

Gelukkig niet? Maar SOPHIE.

Ziet u; Jozef ken ik al van jongs af. We zijn uit hetzelfde dorp, en naderhand zijn we
in ééne dienst zamen geweest, maar mijn broer is hij niet. En nu is hij sinds een half
jaar in een andere dienst gegaan, bij mijnheer von Barrenberg, en al dien tijd met
hem op reis in allerlei vreemde landen, waar een mensch niet komen kan; en zoo heb
ik dan in al dien tijd niets van hem gehoord, zeker omdat daar geen brievenposten
zijn, heb ik al gedacht.
DOKTER.

Dat denk ik ook. En droom je meer van Jozef?
SOPHIE.

Och, dokter, iedere keer haast.
DOKTER.

En altijd zoo akelig?
SOPHIE.

Neen, dokter, niet altijd. Verleden nacht droomde ik
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dat hij terug was gekomen, en dat hij dadelijk bij me kwam, en toen zei hij.... - neen,
dat zal ik nu maar niet zeggen wat hij zei...
DOKTER.

Dat hoeft ook niet; - ik kan 't best raden. Maar ik zie nu dat je werkelijk een beetje
ziek bent. Slapeloosheid, gebrek aan eetlust, zware droomen - - - Daar is wel een
remedie voor.
SOPHIE
(verheugd).

Ja, dokter?
DOKTER.

Ja, voor die soort van kwalen helpt een verblijf in Kissingen ook wel eens. Daar zijn
verscheiden voorbeelden van, en ik voorzie dat er van 't jaar even goed als vroeger,
ook wel zulke gevallen zullen voorkomen.... Maar, weet je wat....
SOPHIE.

Wat dan, dokter?
DOKTER.

Begin maar met voorloopig alle morgen vroeg op te staan, en dan een paar glazen
water te drinken. En probeer dan eens zoo weinig mogelijk aan Jozef te denken.
SOPHIE.

Dokter, ik weet niet of dat wel gaan zal.
DOKTER.

Het waterdrinken niet?
SOPHIE.

Neen, het andere.
DOKTER.

Probeeren maar, kindlief, probeeren. Wie weet hoe spoedig je hier in Kissingen
heelemaal geneest.
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SOPHIE.

Ik hoop het, dokter. Dank voor uw goeden raad. Nu zal ik maar naar de Fräulein
gaan.
(Zij neigt voor den dokter en gaat weg)

.
DOKTER
(alleen).

Ja mijn kind, ga maar naar de Fräulein, dat is een remedie tegen de liefde, en dat is
juist de remedie, die je noodig hebt. Ja, ja, zoo komen er meer in Kissingen. En ook
gebeurt het wel eens, dat ze hier die soort van ziekte voelen opkomen; maar daar
helpt, helaas, het Kissinger water niet voor. Doch - 't is een merkwaardig iets, als ik
daarover doordenk, hoe alle huwelijken, die hun oorsprong hier in onze badplaats
hebben genomen, zoo bij uitstek gelukkig zijn en blijven! Hoeveel brieven heb ik al
gedurende den tijd dat ik hier ben, ontvangen van gelukkige paren, die mij meedeelen,
dat hunne eerste kennismaking hier heeft plaats gehad! Zou het ook soms de
uitwerking zijn van de minerale kracht van onze bron? Zou daar ook een Amortje in
zitten, die onzichtbaar over den schouder van den dokter heen zijn pijlen in de harten
schiet? - Ik moet er eens aan denken of het niet zaak zou wezen onze badplaats ook
van dien kant in de kranten te recommandeeren. Wie weet wat een toevoer van
vreemdelingen daar het gevolg van zou wezen. En in den regel zouden het juist geen
zieken zijn, die mij heel veel bezwaar zouden geven. Evenmin als die Fräulein von
Schwärm die me telkens consulteert, en ieder jaar precies even gezond terugkeert
als ze 't vorige jaar was weggegaan. Maar - zou die ook soms van die
heilaanbrengende kracht van de Kissinger bron gehoord hebben, en dat ze daarom....?
't Is best mogelijk; maar dan heeft ze toch een hardnekkig vertrouwen, om na
vieren-twintig jaar wachtens nog niet te wanhopen. Ik kon
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ze toch eigenlijk wel gaan opzoeken; - op 't moment zijn er toch geen patiënten hier
in de nabijheid en ik spreek haar liever in haar logement, dan kan ik, als ze mij al te
langwijlig wordt, haar discours ontloopen onder 't pretext dat ik naar de bron moet
om mijne patiënten te zien.
(Hij neemt zijne papieren bijeen en gaat weg. De badlijst blijft liggen)

.
(Jozef en Sophie komen in de grootste verrukking te zamen op).

SOPHIE.

Wel, mijn lieve Jozef! Had ik dat ooit van mijn leven kunnen denken, dat ik je daar
zoo onverwachts voor mijn oogen zou zien?
JOZEF.

En ik dan! Ik wist niet wie me daar zoo in eens tegen 't lijf liep! Hoe is het mogelijk,
mag ik wel zeggen!
SOPHIE.

Ja, hoe is het mogelijk! Ik wist niet, wie ik daar zag.
JOZEF.

En ik ook niet. En benje hier in Kissingen?
SOPHIE.

Ja, en jij ook?
JOZEF.

Ja, ik ook. En benje al lang hier?
SOPHIE.

Neen, gisteren pas gekomen. En jij?
JOZEF.

Ook gisteren gekomen met de postwagen.
SOPHIE.

Ik ook; maar dan toch zeker in een andere.
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JOZEF.

Zeker, anders had ik het wel aan mijn hart gevoeld?
(Hij trekt haar naar zich toe, en geeft haar een kus)

.
SOPHIE
(zich losrukkend).

Foei, Jozef, wil je dat wel eens laten?
JOZEF.

Neen, zeker niet. Maar vertel me toch eens, mijn lieve Sofietje, hoe heb je 't al dien
tijd gehad? Wie is die Fräulein, waar je nu bij dient?
SOPHIE.

Fräulein von Schwärm.
JOZEF.

Een lief mensch?
SOPHIE.

Och, dat gaat nog al. Een beetje rarig, weetje.
JOZEF.

Zoo, en behandelt ze je goed?
SOPHIE.

Daar heb ik geen klagen over.
JOZEF.

Dat is goed; anders.... zie je, dan kreeg ze met mij te doen. Ik zou ze
(hij maakt het manuaal van iemand over de knie te leggen en met de vlakke hand een kleine
opfrissching toe te dienen.)

SOPHIE.

Je zoudt wat! Maar, Jozef, vertel me eens, ben je nog altijd bij mijnheer von
Barrenberg.
JOZEF.

Zeker.
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SOPHIE.

Is die dan ook hier?
JOZEF.

Wel ja.
SOPHIE.

En is 't waar dat je zooveel met hem gereisd hebt?
JOZEF.

We hebben niets gedaan dan reizen.
SOPHIE.

Ik heb gehoord tot aan het eindje van de wereld.
JOZEF.

O jé, veel verder!
SOPHIE.

Hé! En waar dan al zoo? Och Jozef, ik ben zoo blij dat ik je weerzie.
JOZEF.

Ja, dat mag je wel wezen, want dat had ook wel eens anders kunnen uitvallen. Want
waar wij al gezworven hebben, dat kan ik je haast niet opnoemen: in Hongarije, in
Turkije, in Normandije, in Barbarije, in Leijen en in andere woestenijen! Van Turkije
zijn we gegaan langs Constantinopel, Sebastopel, Adrianopel, Philippopel, en zoo
zijn we genopeld en gepopeld totdat we eindelijk hier in Kissingen zijn
terechtgekomen. - En een jager dat mijnheer is! O! - Hij is president van die fameuse
hippopotamosclub in Abyssinië. We hebben gejaagd op wolven en slangen en beeren
en allerlei gediertens! En telkens als ik zoo'n wild beest zag, dan dacht ik om jou.
SOPHIE.

Om mij, als je een wild beest zag?
JOZEF.

Ja, dan dacht ik: Sophie moest het eens weten in
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hoe een gevaar of ik hier ben, - ze zou er niet van slapen.
SOPHIE.

Daarvan komt het dan zeker, dat ik dikwijls zoo akelig kon droomen.
JOZEF.

Dat is best mogelijk; dan stond er vast weer zoo'n beer op me te loeren. Maar ik ben
blij dat ik dat allemaal ontkomen ben, en dat ik jou hier nu zoo onverwachts moest
ontmoeten! Kijk, mijn engel, ik kan je niet zeggen.... (hij kust haar)

.
SOPHIE.

Laat toch staan, Jozef. Je hoeft me niets te zeggen. Maar nu heb je me nog niets
verteld van je nieuwen heer. Zeg me eens wat dat voor een mensch is.
JOZEF.

En ik hoef je niets te zeggen.
SOPHIE.

Och, ja, dat meen ik zóó niet, dat weet je wel.
JOZEF.

Meende je 't niet. Dan mag ik ook nog wel even....
(hij wil haar weer een kus geven)

.
SOPHIE.

Neen, Jozef, wees nu wijs. Laat die gekheid nu toch blijven. Vertel me eens, wat is
die mijnheer von Barrenberg?
JOZEF.

Mijnheer von Barrenberg, ja wat zal ik je daar veel van zeggen? 't Is nog al een
knorrig heer, maar voor mij is hij goed. Hij heeft zoo zijn eigen particulariteiten,
maar die heeft ieder mensch.
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SOPHIE.

En weet hij ook - heb je hem ook gezegd, dat - dat wij samen - zie je, heb je hem
ook gezegd.... dat wij mekaar al zoo lang zoo goed kennen?
JOZEF.

Poeh! Daar moest ik eens bij hem mee aankomen. Een enkele keer heb ik hem eens
gezegd, dat ik een zoet liefje had, en of hij 't niet beter zou vinden als zijn
kamerdienaar getrouwd was.
SOPHIE.

En wat zei hij, Jozef?
JOZEF.

Dat ik stapelgek was, en dat hij me die razernij met een karwats uit mijn hersens zou
ranselen als hij er ooit weer wat van merkte.
SOPHIE
(half weenend).

En noem je dat een goed mensch, Jozef?
JOZEF.

Neen, mijn lieve schat, dat vind ik nu juist zoo goed niet van hem; maar weet je wat
ik gezeid heb tegen me zelve?
SOPHIE.

Neen; wat heb je gezeid?
JOZEF.

Ik heb gezeid: patientie!
SOPHIE.

't Is mooi; nu, dan zal ik ook maar zeggen: patientie
(zij wendt zich van hem af)

.
JOZEF.

Neen, dat moet je zóó niet zeggen. Ik zeg ook wel patientie, maar niet voor zoo heel
lang.
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SOPHIE.

Voor hoe lang?
JOZEF.

Voor zoo lang als mijnheer wil, zeg ik het niet.
SOPHIE.

Hoe lang wil mijnheer dan?
JOZEF.

Wel, dat zal ik je zeggen. Laatst zat ik zoo in me zelve te mijmeren, zie je, en ik
dacht aan jou, Sophie.
SOPHIE.

Zag je toen soms een wild beest, Jozef?
JOZEF.

Neen, toen zag ik mijnheer voor me staan, en die zei: Uilskuiken....
SOPHIE.

Zei hij dat tegen jou?
JOZEF.

Natuurlijk. - Toen zei hij: Uilskuiken, ik geloof dat je weer om je verliefdighedens
zit te denken. Je bent een ezel! Wat heb je er aan? Ben ik verliefd? hè? - Ik geef je
permissie, zeit - ie, als je mij verliefd ziet worden om 't ook te doen; en als je mij
hoort zeggen, zeit-ie, dat ik trouwen wil, dan mag je 't ook doen. Maar vóór dien tijd
wil ik niets meer van je vodderijen merken.
SOPHIE.

Maar ik kan niet begrijpen, dat je zegt dat zoo'n mensch goed voor je is.
JOZEF.

Dat is hij anders toch wel. Ik heb het best bij hem. En als wij samen, zie je, wij zoo
met ons beidjes samen
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bij hem waren, om zijn huishouden te doen - ik geloof dat we 't heel goed zouden
hebben.
SOPHIE.

En zei hij dus, als hij verliefd werd, zou hij je laten trouwen?
JOZEF.

Dat zei hij, en hij zou woord houden ook; daar ken ik hem genoeg voor.
SOPHIE.

Wel nu, mijn lieve Jozef, dan behoeven we alle hoop nog niet op te geven.
JOZEF.

Hoe zoo?
SOPHIE.

Wel, een mensch is geen steen; hij zal ook wel geen steen zijn; en dan....
JOZEF.

Nu, dan zou ik wel eens willen zien, dat hij verliefd werd.
SOPHIE.

Och, Jozef, je kent de mannen zoo weinig, dat zie ik wel.
JOZEF.

Ken jij ze beter?
SOPHIE.

Wel zeker. Laten we maar eens kijken wat dat hier in Kissingen geeft. Ik hoor, 't is
hier zoo'n goede luchtstreek daarvoor.
JOZEF.

Zoo, en - op wie zou hij hier verliefd kunnen worden?
SOPHIE.

O, hemel, daar zijn er hier genoeg. Als hij bij voorbeeld eens op mij....
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JOZEF.

Neen, neen, dat is nu precies niet noodig. Maar het idee is anders niet kwaad. Laten
we eens onder de dames badgasten rondkijken, en zien of wij er niets aan doen
kunnen; - wie weet het?
SOPHIE.

Wel zeker, men kan het niet weten. Maar, is de man ziek, dat hij hier zoo naar een
badplaats komt?
JOZEF.

Wel neen, denk je dat het hier allemaal zieke menschen zijn? Dat heb ik wel beter
gezien. Kom dan maar eens naast het huis waar wij logeeren, daar heb je een troepje
Hollanders bij mekaar, dat zijn alles behalve zieken! Onder andere is er een tante
met een paar nichtjes; een van die nichtjes is een beetje, zooals ze dat noemen, een
beetje souffrant, maar heel veel heeft het ook niet te beduiden, en 't andere nichtje
heb ik nog niet gezien. Maar de tante, - als die ziek is, dan ben ik dood.
SOPHIE.

Een tante met twee nichtjes? Dat is vast om op die nichtjes te passen, niet waar Jozef?
JOZEF.

Zeker, - en ze mag er wel oppassen ook; want 't zijn aardige nichtjes.
SOPHIE.

Vindt je ze zoo aardig, Jozef?
JOZEF.

Ja maar niet zoo aardig als jij.
SOPHIE.

Zoo? - Maar die tante? Dat is vast een draak? Als je zoo twee jonge meisjes bewaken
moet, dan mag je wel een draak zijn.
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JOZEF.

Of ze nu een draak is, daar heb ik nog niet veel van gemerkt, maar 't zou me niets
verwonderen. Maar in alle geval, ze ziet er nog al prettig uit voor een draak.
SOPHIE.

Net als ik, Jozef?
JOZEF.

Neen, mijn lievert, zoo als jij, zijn er geen meer; dat weet je wel.
(Hij wil haar een kus geven)

.
SOPHIE.

Stil, Jozef, laten we nu bij ons discours blijven. Je mijnheer is dus niet ziek, zeg je?
Want ik dien nu toch wel zoo 't een en ander van hem te weten, als ik soms een dame
in 't oog mocht krijgen, die naar hem informeerde, zie je.
JOZEF.

Neen, ziek is hij niet. Ten minste, je kunt hem niet ziek noemen. Ik heb wel eens
gehoord, dat hij iets heel vreemds mankeerde, maar of 't waar is weet ik niet.
SOPHIE.

Hoe dat, iets heel vreemds?
JOZEF.

Ja. Je weet 't is zoo'n geweldige reiziger; en nu heb ik eens hooren zeggen, dat hij in
vroeger jaren eens in een woest land geweest is, waar hij acht maanden onder de
menscheneters had geleefd.
SOPHIE.

En mee menschen gegeten?
JOZEF.

Zeker; - de pot schaft daar niet anders. En, zoo als ik gehoord heb, hadden ze daar
op een goeden dag een
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stuk gebraden engelschen stuurman op schotel, die ze vergeten hadden zijn horloge
af te doen, en mijnheer, die een razenden honger had, moet dat horloge mee naar
binnen gekregen hebben, en dat kon hij niet verteren, zoodat je dat nog continueel
in zijn maag hoort tikken.
SOPHIE.

't Is zonde, wat een ziekte!
JOZEF.

Ja, niet waar? Wat een mensch al niet krijgen kan.
SOPHIE.

En zou hij daar hier van cureeren?
JOZEF.

Zeker, dat Kissinger water is overal goed voor. Vraag het maar aan den dokter.
SOPHIE.

Hij heeft gezeid dat ik het ook moet drinken.
JOZEF.

Zoo?
SOPHIE.

Ja, maar ik geloof dat het nu niet meer noodig zal zijn, maar zie eens....daar
ginder....wat is dat voor een figuur, die daar aankomt?
JOZEF.

O, hemel, dat is mijnheer! Pas op, laat hij ons niet samen zien. Hij was in staat me
weg te jagen.
SOPHIE.

Dan zal ik maar gauw weggaan.
JOZEF.

Neen, of ja - ja, 't is toch het beste. Dag, Sophietje, - Daar komt hij aan.
SOPHIE.

Dag, Jozef.
(af)

.
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(Von Barrenberg komt op).

VON BARRENBERG.

Heb ik ooit van mijn leven zoo'n ellendige boel gezien als dat hier is! Dat noemen
ze hier Augustus! Brrrr. 't Is een kou als in Lapland. Is dat een badplaats? Voor
ijsbeeren misschien, maar niet voor een fatsoenlijk mensch. - Jozef! Hei! waar zit
je?
JOZEF
(komt beleefd nader met de hoed in de hand).

Hier, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Heb je gezegd dat ze de kachel zouden aanmaken in mijn kamer.
JOZEF.

Dat kan niet, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Wat zeg je? - Kan niet? Waarom niet?
JOZEF.

Omdat er geen kachel staat.
VON BARRENBERG.

Toch aanmaken! Wat duivel, ben ik baas in mijn eigen kamer of niet? Aanmaken!
JOZEF.

Best, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Bestel mijn diné tegen vijf uur.
JOZEF.

Dat mag niet, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Wat zeg je?
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JOZEF.

Er mag alleen gegeten worden om één uur - dat behoort zoo bij de kuur.
VON BARRENBERG.

Ik geef de maan van al hun kuren - om vijf uur eten, versta je.
JOZEF.

Best mijnheer.
VON BARRENBERG.

En om acht uur, thee, brood, boter en kaas.
JOZEF.

Boter en kaas is streng verboden, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Wie durft het in zijn hersens nemen mij wat te verbieden?
JOZEF.

Dat hoort zoo bij de kuur, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Doe, wat ik je zeg.
JOZEF.

Mijnheer, ik heb gehoord dat er in heel Kissingen geen boter en kaas te krijgen is.
VON BARRENBERG.

Wat, is dat zoo'n apenland hier? Dat zal ik eens zien. Denk je dat ik van plan ben om
me hier zoo te laten ringelooren. Ik zal me aan 't gouvernement adresseeren. Desnoods
aan den koning van Beijeren zelf. - En morgen ochtend roep je me niet voor half
acht.
JOZEF.

Mijnheer, alle badgasten in Kissingen moeten om vijf uur opstaan.
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VON BARRENBERG.

Hè?
JOZEF.

Dat hoort zoo bij de kuur, mijnheer.
VON BARRENBERG
(die hoe langer hoe kwader wordt).

Wel nou nog mooier! Dat zullen we dan toch eens probeeren! Jij gaat morgen ochtend
om half vijf - versta je - om half vijf met een eind hout voor mijn kamerdeur staan
en den eerste, die het waagt een mine te maken om me te kloppen, dien sla je de
hersens in.
JOZEF.

Best, mijnheer. - Maar ze kloppen niet - ze luiden een klok....
VON BARRENBERG.

Dan haal je van avond den klepel uit die klok.
JOZEF.

Best, mijnheer.
VON BARRENBERG.

We zullen eens kijken of we in een vrij land zijn of niet!
(De dokter komt op; hij groet Barrenberg beleefd in 't voorbijgaan. Deze houdt hem staande).

VON BARRENBERG.

Mijnheer, met uw verlof.
DOKTER.

Wie heb ik het plezier te zien?
VON BARRENBERG.

Von Barrenberg, mijnheer. In Kissingen aangekomen, mijnheer, gisteren middag tot zijn ongeluk, mijnheer.
DOKTER.

Aangenaam uw kennis te maken.
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VON BARRENBERG.

Is u hier bekend, mijnheer?
DOKTER.

Dat gaat nog al, mijnheer. Ik ben de baddokter, dokter Wasserpumper, om u te dienen.
VON BARRENBERG.

Zoo dat treft gelukkig, mijnheer de dokter. Wat duivel is dat hier voor een land?
DOKTER
(eenigszins verwonderd).

Hier? Kissingen, mijnheer, de beroemde badplaats Kissingen, koninkrijk Beijeren,
Kreitz, Nederfranken en Aschaffenburg, aan de Saale.
VON BARRENBERG.

Zoo! nu, dan zeg ik je, mijnheer, dat het hier in Kissingen, de beroemde badplaats
Kissingen, koninkrijk Beijeren, Kreitz, Nederfranken en Aschaffenburg een beroerde
boel is!
DOKTER.

U schijnt een weinig geagiteerd, mijnheer von Barrenberg, - misschien is u wat
zenuwachtig - laat mij uw pols eens voelen.
VON BARRENBERG.

Pols voelen! - Hoe laat kan ik hier eten?
DOKTER.

De regel is één uur, maar VON BARRENBERG.

Regel? mijn regel is vijf uur. - Is hier boter en kaas te koop.
DOKTER.

Boter en kaas zijn allernadeeligst voor de kurgasten omdat het staalhoudende
mineraalwater door de vette bestanddeelen....
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VON BARRENBERG.

Wat, vette bestanddeelen! Klepel je de menschen hier midden in den nacht om vijf
uur uit hun bed?
DOKTER.

De kurgasten, die vóór het ontbijt het bronwater drinken, worden om vijf uur....
VON BARRENBERG.

't Is een fraaie historie! Alles schijnt hier gereglementeerd te wezen. Mag ik mijn
linkerkous ook vóór mijn rechter aantrekken.
DOKTER.

Maar, heer Barrenberg....
VON BARRENBERG.

Is er ook gereglementeerd hoeveel graden of het water warm moet wezen waar ik
me mee scheer?
DOKTER.

U begrijpt toch, mijnheer Barr....
VON BARRENBERG.

Moet de wol van mijn borstrok van een mannetjesschaap zijn of van een wijfje?
DOKTER.

Daar zijn geen....
VON BARRENBERG.

Staat er ook in 't reglement of ik mijn slaapmuts mag opzetten vóórdat ik in bed stap
of naderhand
DOKTER.

Mijnheer Barrenberg, ik bid u, wees toch bedaard. U is verkeerd ingelicht, dat zie ik
duidelijk. Iedereen kan hier leven zooals hij wil; maar wie voor zijn gezond-
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heid hier de kuur gebruikt moet zich aan zekere regels onderwerpen.
VON BARRENBERG.

Zoo had me dat dan maar dadelijk gezegd.
DOKTER.

U liet me niet aan het woord komen.
VON BARRENBERG.

Dus kan ik eten zoo laat ik verkies.
DOKTER.

Volkomen.
VON BARRENBERG.

En boter en kaas eten als ik wil! En tot tien uur slapen als ik lust heb?
DOKTER.

Natuurlijk.
VON BARRENBERG.

Ezel!
JOZEF.

Wat blief, mijnheer!
VON BARRENBERG.

Waar heb jij die stommiteiten van daan gehaald, die je me zoo met een hebt
opgedischt?
JOZEF.

Mijnheer, dat had mij het Kammermädchen in het logement verteld.
VON BARRENBERG.

Zeg jij aan dat Kammermädchen dat ze een ezelin is.
JOZEF.

Best, mijnheer.
(Gaat weg)

.
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DOKTER.

Maar nu, mijnheer Barrenberg, vergun me nu te vragen, is u tot herstel van gezondheid
hier?
VON BARRENBERG.

Waarachtig niet.
DOKTER.

Dus louter voor genoegen?
VON BARRENBERG.

Als dat hier in dit land mogelijk is, ja.
DOKTER.

Dat is zeer goed mogelijk. Kissingen is een alleraangenaamst verblijf. In de eerste
plaats.... maar ik zie daar juist eene dame aankomen, die u er meer van kan vertellen,
die hier sedert vele jaren elken zomer komt. Zij is gisteren ook gearriveerd en had
mij laten verzoeken mij hier bij de bron te spreken.
VON BARRENBERG.

Wie is dat?
DOKTER.

Eene Fräulein von Schwärm.
VON BARRENBERG.

Komt ze u consulteeren? Dan zal ik mij verwijderen.
(Hij wil gaan)

.
DOKTER.

Neen, doe dat niet. Ze is niet ziek, en - 't zou mij zelfs aangenaam zijn als u hier
wildet blijven.
(Fräulein von Schwärm komt op. Bont opgeschikt - met bloemen gekapt, een waaier in de hand. De
dokter gaat haar te gemoet).

DOKTER.

Welkom weder hier, Fräulein.
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FRÄULEIN v. S.

Goeden avond, lieber Dokter, het verheugt mij, u weder te zien.
DOKTER.

Mij niet minder. - Mag ik het genoegen hebben u een onzer nieuwe badgasten voor
te stellen. De heer von Barrenberg - Fräulein v. Schwärm
(wederzijdsche buiging)

.
VON BARRENBERG
(ter zijde).

Dat is een curieus potstuk!
DOKTER.

En mogen wij ons in uw voortdurend welzijn verheugen?
FRÄULEIN v. S.

Als dat u eene reden tot verheugen kan zijn, ach ja - dan moet ik zeggen: zoo tamelijk.
Ik voel mij weder zoo ziel- en hartverheffend gestemd, nu ik mijn dierbaar Kissingen
weer zie. Ik was in den laatsten tijd zoo ganz herunter gekommen!
VON BARRENBERG
(ter zijde).

Was ze maar boven gebleven.
FRÄULEIN v. S.

Ik voelde me zoo nerveus angegriffen, maar nu ik weer in dit Beijersch Arkadia terug
ben, voel ik mijne krachten herleven als het jeugdige groen in de lente.
DOKTER.

Dat verheugt me zeer, Fräulein.
(tot Barrenberg)

U ziet, mijnheer, hoe men bij nadere kennismaking met ons Kissingen ingenomen
wordt.
VON BARRENBERG.

't Kan wezen; maar ik heb er nog niet veel moois van gezien.
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FRÄULEIN v. S.

Ach, mijnheer, hoe is het mogelijk, dat deze overheerlijke natuur u niet terstond in
eene zee van zielevreugde heeft gedompeld. Iedere Sehnsucht van een diepgevoelend
gemoed wordt hier bevredigd; elke behoefte naar hooger ideaal dan het vergankelijke
stof wordt hier vervuld....
VON BARRENBERG.

Ik zal het nog moeten zien, Fräulein; maar ik val anders zoo sentimenteel juist niet;
en ik heb al veel in de wereld rondgereisd, zoodat ik niet precies zoo heel gauw in
verrukking raak.
FRÄULEIN v. S.

Ach, mijnheer, wat gij ook gezien moogt hebben, zulke idyllische bergen als hier,
zijn op het aardrond niet te vinden!
VON BARRENBERG.

Bergen? Hier, bij Kissingen? Ik ben expres hier gekomen om eens wat in de vlakte
te blijven. Heel veel meer dan molshoopen zijn 't hier niet. Idyllische molshoopen,
dat 's mogelijk, maar bergen....? Neen, - u is zeker niet uit een bergstreek van daan.
FRÄULEIN v. S.

O neen, uit Kleef. Ach, dat is ook zoo reizend!
VON BARRENBERG.

Zoo? Nu, ik kom van de Himalaya; dáár kan men van bergen praten.
FRÄULEIN v. S.

Himalaya? Is dat niet in de Sächsische Schweiz?
DOKTER.

Pardon, eenigszins in een andere hemelstreek, Fräulein; - mijnheer heeft zoo heel
ver gereisd.
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FRÄULEIN v. S.

En hier, o wat een zaligheid, als 's avonds de zon achter rozenwolkjes zich te slapen
legt, als de lieve sterren opstijgen aan het firmament, als de nachtegalen hare
smeltende akkoorden door de sympathetische stilte van den nacht doen weergalmen,
ach, dan is Kissingen een paradijs der paradijzen.
DOKTER
(galant).

Een paradijs is het, Fräulein, van het oogenblik dat wij er u in mogen ontmoeten;
want heb ik het niet vroeger in de vreemdenlijst gezien, dat uw vóórnaam Eva is, Eva von Schwärm.
FRÄULEIN v. S.

Ach, lieve dokter, ik bid u, laat mij die prozaïsche naam niet meer hooren, die eene
onaesthetische peettante mij zoo onbarmhartig gegeven heeft. Sedert lang heb ik
dien voor een zoetvloeiender verwisseld; noem mij, bid ik u, Adamina.
DOKTER.

Met genoegen, Fräulein. Fräulein Adamina dus?
FRÄULEIN v. S.

Ach, ja, al mijne intiemen, al mijne zielsverwanten noemen mij zoo. Ook hier, in de
conversatiecirkels van deze gezellige badplaats. O, u kent die kringen nog niet, heer
Barriberg, u kent onze conversatie niet, zoo gevoelvol, zoo gemüthlich, vooral onder
ons, Deutsche Jungfrauen; - als de vreemde en vooral de prozaïsche Hollanders zich
niet bij ons aansluiten. Gij zult u er toch in laten voorstellen?
VON BARRENBERG
(die al herhaaldelijk teekenen van ongeduld heeft gegeven).

(ter zijde)

. Nu begint het waarachtig gevaarlijk te
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worden,
(luid.)

Fräulein, ik geloof, dat dat eene eer is, die ik niet waard ben. In die cirkels deug ik
volstrekt niet. Aan al die smelterigheid en sjimmerigheid heb ik een moor aan zien
sterven. Al die opgezette paradijzen met engelen met crinolines en chignons kunnen
me gestolen worden. Ik hoor liever een krokodil zingen als een nachtegaal. En die
lieve conversatie.... connu, connu: de een vertelt iets, dat hij weet, aan een ander die
het ook al weet; een derde hoort toe, die het al sedert lang weet, en vertelt het aan
een vierde, van wien hij weet, dat hij wel weet, dat daar iets verteld wordt, dat iedereen
weet, - en dat is de conversatie op een badplaats. Maar, ik heb u wellicht reeds te
lang opgehouden; vergeef mij, ik heb u in uw samenspraak met den dokter gestoord.
Ik heb de eer uw dienaar te zijn. - Dokter, tot weerziens.
(Hij buigt en vertrekt)

.
FRÄULEIN v. S.
(zuchtende).

O hemel, welk een barbaar! Welk een anthropophaag!
DOKTER.

Niet alle menschen voelen even fijn, Fräulein.
FRÄULEIN v. S.

Helaas neen, lieve dokter, helaas neen! Ik gevoel mij zoo unheimisch tegenover zulke
hardvochtige naturen. Ik ben fijn, ik gevoel het zelf, zoodat ik mij dikwijls afvraag
of ik niet uit een zonnestraal ben geweven.
DOKTER.

Dat is een gevolg van de overgroote teerheid van uw gestel, Fräulein; ook wel een
zenuwachtige aantrekkelijkheid. Maar de Kissinger wateren zullen u weer goed doen.
Heeft u van daag al reeds een bad genomen?
FRÄULEIN v. S.

O, ja.

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

42

DOKTER.

En hoe hebt u het gevonden?
FRÄULEIN v. S.

Goed, maar wat vochtig.
DOKTER.

Ja, daar is niet veel tegen te doen. Maar ik zal u nog een goeden raad geven, die ik
voor dergelijke gestellen als het uwe van uitstekend nut heb bevonden.
FRÄULEIN v. S.

En die is?
DOKTER.

Telkens wanneer gij voortaan het bronwater drinkt, moet gij dat met eene kleine
hoeveelheid nemen, en die dan twee uur onafgebroken in den mond houden
(ter zijde)

. Dan zal ze me ten minste in dien tijd niet met haar gebabbel vervelen.
FRÄULEIN v. S.

Die raad zal ik volgen, dokter.
DOKTER.

En nu, Fräulein, veroorloof mij dat ik u verlaat. Ik moet nog verscheiden patienten
bezoeken.
(Buigt en vertrekt)

.
FRÄULEIN v. S.
(alleen; zij gaat zuchtende, en met den waaier wuivende zitten).

O, liefelijke eenzaamheid! Zoo weldadig voor een gemoed, dat zich zelven zoo vaak
een raadsel is, en vruchteloos naar de oplossing zoekt. Ach, ik mag het mij niet meer
ontveinzen, en toch - zelfs in de eenzaamheid, in het diepste donker van een woud,
zou ik het mij nauwelijks durven bekennen: Adamina, uw hart heeft
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gesproken.... Ik ben precies Gretchen uit Faust geworden:
Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ieb finde sie nimmer
Und nimmer mehr.

En dat, o, ondoorgrondelijk Geheimnis des harten, en dat sedert gisteren avond, aan
de table d'hôte van half acht. Toen zag ik hem voor het eerst, - hem, dien ik voel dat
ik eeuwig voor mij zal zien, - zelfs al krijg ik nooit zijn photographie kaartje in mijn
album! Die donkere oogen, dat mannelijk open gelaat, die fiere houding - o, ik zeg
het weêr met Gretchen:
Sein hoher Gang,
Sein edle Gestalt'
Seines Mundes lächeln,
Seiner Augen Gewalt,......

Wie mag hij wezen die vreemdeling? Ik wil het weten en zal het ook te weten komen.
- Maar hoe? - Daar zal gemakkelijk een middel toe te vinden zijn. Wo still ein Herz
vor Liebe glüht, daar wordt het vernuft gescherpt. Laat ons zien. Hij logeert...... hij
is gisteren aangekomen.... Had ik een vreemdenlijst....
(Haar blik valt op het tafeltje waar de vreemdenlijst van den dokter is blijven liggen)

.... Ha, gezegend noodlot! Daar ligt er een, van...? van heden! O, schielijk, schielijk!
(Zij zet zich aan het tafeltje en zoekt de lijst door)

Aangekomen vreemdelingen in het hotel de Russie; kolonel Sabelouwbonskowitch
uit Moskou... zou hij dat zijn? Neen dat is niet mogelijk.... hij kan geen Rus wezen....
Herr Perzonius aus Holland, neen - ook niet.... Herr Wilhelmina de Ronde, und
Fräulein 's-Gravenhage....Neen, ik verwar mij.... ik zie verkeerd....
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de letters schemeren mij voor 't gezicht. Ach, ik mag wel met Heinrich Heine zeggen:
Ihr Thräne, bleibt mir aus dem Aug',
Dasz ich nicht dunkel sehe,
Mein armes Herze brich mir nicht
Vor all zu groszem Wehe!

Maar wacht.... wat zie ik daar? Bij Madam Hering: Herr Denning, resident, dat moet
president wezen, dat is een drukfout.... Dat is hij, ja! Dat is hij! Uit Oost-Indië, juist,
- ik zie het hem aan, die donkere gelaatskleur, die gebiedende fiere houding, ja, hij
en niemand anders kan president van Oost-Indië zijn! Nu zal ik ook wel verder
zekerheid....
JOZEF
(treedt in den achtergrond op, vergenoegd neuriënde).
Schoon Sophie, mijn engelin
En die ik zoo teer bemin.
La, la la, la,
La la la la... (Hij komt naar voren, genoegelijk in de handen wrijvend).

Sakkerloot, wat is dat hier pleizierig in Kissingen - wat is 't hier mooi weer - en wat
is hier alles netjes in de verf, en wat een prettige drukte, en wat worden die paden
knapjes bijgeharkt, en wat smaakt dat water lekker - 't is precies of je oesters drinkt....
Hoor eens, ik zou 't hier best een tijdlang uithouden, mits conditie, als Sophie ook
hier bleef. Ik ga nog even zoo'n glas drinken.
(Hij gaat naar de bron en schept een glas water)

.
FRÄULEIN v. S.
(ter zijde).

Zou mijn gunstig gesternte dien jongman ook hier sturen om mij inlichtingen te
bezorgen? Wie weet het! Als ik met hem in gesprek kon komen.
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JOZEF
(komt, na gedronken te hebben, weer naar voren).

Hè, frisch! delicieus! Daar zou ik elken dag wel een emmer van kunnen gebruiken!
FRÄULEIN v. S.

Neem mij niet kwalijk, vriend, mag ik u even iets vragen? Ik hoor u daar toevallig
zoo over dat water spreken - ik geloof dat gij er de kracht niet van kent.
JOZEF.

Neen, Fräulein; is daar een kracht in?
FRÄULEIN v. S.

Ach, jongmensch, drink je dat water zonder voorkennis van den dokter.
JOZEF.

Zeker, daar heb ik geen dokter voor noodig.
FRÄULEIN v. S.

Maar, dat is hoogst gevaarlijk.
JOZEF.

Gevaarlijk?
FRÄULEIN v. S.

Ja, dat is geen gewoon water, het is een extract....
JOZEF.

Van oesters?
FRÄULEIN v. S.

Neen van ijzer.
JOZEF.

Van ijzer? Is dat een extract van ijzer?
FRÄULEIN v. S.

Zeker, en dus je begrijpt wel, dat het voor iemand, die het onberedeneerd gebruikt,
heel gevaarlijk is.
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JOZEF.

Ja, dat kan ik nu wel zoo wat begrijpen. IJzer? - Dat wist ik niet. Dus als je daar te
veel van dronk dan zou je, zal ik maar zeggen, als het ware heelemaal van binnen
met plaatijzer beslagen worden.
FRÄULEIN v. S.

Zoo iets. Je bent zeker nog niet lang hier.
JOZEF.

Neen, gisteren aangekomen, bij madam Hering.
FRÄULEIN v. S.
(ter zijde).

O toeval!
(tot Jozef)

. Zoo, bij madam Hering? Ach, dat is toevallig, ik heb juist gisteren avond aan de
table d'hôte iemand zien zitten, die daar ook logeert, en dien ik.... dien ik meen vroeger
gekend te hebben - vroeger.... eenigen tijd geleden.... misschien vergis ik mij - maar
mogelijk kunt gij mij zeggen wie dat is.
JOZEF.

Misschien, Fräulein. Hoe ziet hij er uit?
FRÄULEIN v. S.

Een knap man - zwart - een donker teint.
JOZEF.

Zoo? En - FRÄULEIN v. S.

En als het is, dien ik bedoel, dan moet hij uit verre landen komen.
JOZEF.

Zoo, uit verre landen.
FRÄULEIN v. S.

Hij heeft zoo iets flinks en gebiedends in zijn voorkomen
(ter zijde)

. Ik zal de naam Denning maar niet
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noemen, ach, ik zou hem niet kunnen uitspreken zonder blozen.
JOZEF.

En wat voor betrekking zou die heer moeten hebben.
FRÄULEIN v. S.

Ik geloof - zoo iets van president van Azië.
JOZEF.

President van Azië? Ja, ziet u, op 't moment kan ik 't niet zeggen; maar ik heb tijd
en gelegenheid genoeg om er eens naar te informeeren, dus, als ik u daar plezier mee
kan doen, niets liever dan dat, en 't zal niet lang duren of ik weet er u alles precies
van te zeggen.
FRÄULEIN v. S.

- Maar - kun je wel bepaald goede informaties krijgen?
JOZEF.

Ja zeker.
FRÄULEIN v. S.

Geloof, dat ik voor de moeite, die gij u geeft, niet ondankbaar zal zijn.
JOZEF.

Daar ben ik van overtuigd, Fräulein
(ter zijde)

. Daar schijnt wat bij te verdienen te zijn.
(luid)

Neen, wees maar niet ongerust. Wat ik weet, dat weet ik precies. Ik ben uitstekend
in de gelegenheid; - ik ben, ziet u,...
(ter zijde)

Wat zal ik best zeggen?....
(luid)

Ik ben in dienst van den directeur van 't postkantoor, en dus ik kan achter alles komen
als het noodig is.
FRÄULEIN v. S.

Dat zal me heel aangenaam zijn. Maar, zie je, informeer maar onder de hand, in 't
geheim; zeg vooral niet dat ik er naar gevraagd heb. Het hangt samen met....
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met familieaangelegenheden, begrijp je.... en daar heeft niemand mee noodig.
JOZEF.

Ja, ja, dat begrijp ik best.
FRÄULEIN v. S.

En zoo als ik zeg, ik wil u gaarne....
(Zij neemt geld uit haar portemonnaie)

. Ziedaar, mag ik voorloopig....
(Zij geeft hem een thaler)

.
JOZEF.

Zeer dankbaar, Fräulein. Ik beloof u, ik zal mijn best doen.
FRÄULEIN v. S.

Goed, ik hoor dan wel nader van u.
(Zij gaat heen)

JOZEF
(haar terughoudend).

Maar Fräulein, a propos, aan wien moet ik mijne informatiën meedeelen?
FRÄULEIN v S.

Aan mij zelve, Fräulein von Schwärm, ik logeer bij Dokter Balling.
(Zij gaat heen)

.
JOZEF
(blijft een oogenblik verbaasd staan).

Fräulein von Schwärm! Is dat Fräulein von Schwärm!... als dat nu geen duizend
toeval is, dan weet ik het niet?
(Hij bekijkt het geld)

. En die geeft mij een pruissischen thaler om naar een vreemden heer te
informeeren!.... Nu begrijp ik, dat Sophie gezegd heeft dat ze wat rarig was - en die
vreemde heer - wie kan dat wezen? - donker uitzicht - zwart haar - logeert bij madam
Hering?
(Hij staat zich te bedenken)
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dag! Alles komt uit: donker uitzicht - iets gebiedends in zijn voorkomen.... daar kan
ik van meepraten; uit verre landen gekomen - natuurlijk; - president, van wat zei ze
ook weer? Wel ja, mijnheer is president van een hippopotamos-club in Abyssinië.
(Hij slaat zich voor het voorhoofd)

. Wat duivel, daar gaat me weer een ander licht op - als dat zoo voortgaat wordt het
een heele illuminatie - ik begin te gelooven, dat die fräulein een goed oog op hem
heeft. - Daar zal hem de knoop zitten. - In 't geheim laten informeeren naar een heer;
dat doe je niet als je niet verliefd ben. - Maar, zou daar geen partij van te trekken
wezen? Ik kan me wel niet best begrijpen dat mijnheer razend veel charmes in die
fräulein von Schwärm zou vinden - maar men kan toch niet weten - daar zijn raarder
dingen gebeurd. Zou ik hem alles zeggen? - Ik geloof niet dat het vooreerst nog zaak
is. Eerst de kat uit den boom kijken, o Kissingen, Kissingen! Ik begin te begrijpen
dat het hier een heerlijk land is voor verliefden!
(af)

.
Einde van het le bedrijf.
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Tweede bedrijf.
Dezelfde decoratie als in het eerste.

(VON BARRENBERG zit op een stoel op den voorgrond aan een tafeltje, waarop eenig gereedschap.
Hij is bezig een pistool schoon te maken. De loop ligt à part).

VON BARRENBERG.

Het wordt hier hoe langer hoe beroerder. - Ik ben nu veertien dagen hier en vind het
nog geen haar beter als toen straks het scherm omlaag ging. - Ik weet niet, waar het
aan leit, maar ik ben dezelfde niet meer als vroeger, ik merk het dezer dagen aan
alles. Wat heb ik mij bijvoorbeeld, gisteren avond weer geergerd in de Schützenhalle
bij het schijfschieten! Een schijf als een olifant heb ik gemist, herhaalde malen, en
dat iemand als ik, die in vroeger tijd op vijftig pas distantie een kind van twee jaar
zijn nagels kon knippen met tien schoten uit mijn revolver! En 't zijn toch altijd
dezelfde beste pistolen - daar mankeert niets aan
(hij laat den haan spelen en onderzoekt de veeren)

. Neen, 't ligt aan mij zelven - ik ben niet rustig meer - mijn hand beeft. Ik ondervind
het met het scheren 's morgens ook: ik snij me telkens. - En dan moet het je
overkomen, dat zoo'n snuiter als die Sabelouwbonskowitch heel deelnemend tegen
je zeit: mijn hemel, mijnheer von Barrenberg, wat ben je toegetakeld! Wat voor
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een ezel van een barbier heb je toch? 't Is amusant als je dan antwoorden moet: ik
scheer me altijd zelf!
(Hij staat op en gaat ontevreden heen en weer)

. Ik weet niet, wat er eigenlijk aan scheelt; - 't ligt aan Kissingen; dat voel ik heel
goed, en toch heb ik nog geen lust om heen te gaan. En als ik me zelven nu afvraag
wat er me eigenlijk trekt, dan weet ik het niet. 't Gezelschap? - Ik heb zoo weinig
conversatie en daar heb ik nu ook juist zoo'n behoefte niet aan. 's Middags aan de
table d'hôte, dat is nog het eenige uurtje dat ik me nog al opgewekt voel. Dat troepje
Hollanders, die tegenover me zitten, dat amuseert me nog al; ik kan niet anders
zeggen of dat zijn charmante menschen, - en dat zeg ik nog al niet gauw - vooral die
nichtjes van die tante, - uit Kleef zijn ze, geloof ik, - en die eene, Wilhelmina heet
ze, - ik geloof als ik daar nader mee in aanraking kwam, - maar, kom, laat ik nu geen
nonsens praten - hoe laat is het?
(Hij ziet op zijn horloge)

. Half zes - 't wordt zachtjes aan de tijd voor de promenade. Ik moet toch eens gaan
zien, welke dames er alzoo wandelen, - ik kom er zoo weinig, op de promenade. En
ik hoor, ze hebben voor morgen avond een muziekpartijtje gearrangeerd. Ik zou wel
lust hebben er aan mee te doen; - ik geloof dat me dat wat zou opvroolijken; ik heb
mijn fluit nog weer eens uit den koffer gehaald (hij haalt de onderdeelen van een dwarsfluit uit de zak, en zet die al voortpratende in elkander)

; ik zal 't nog niet geheel en al vergeten zijn.
(Hij speelt eenige gamma's en een stuk van een airtje)

.... 't Gaat nog; - en als ik goed geaccompagneerd werd.... Wilhelmina speelt piano
dat heb ik gehoord, en wie weet of we niet samen.... maar kom, laat ik die dwaasheden
nu maar uit mijn hoofd zetten. 't Wordt tijd dat ik mijn pistool weer in orde breng dat's beter werk.
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(Hij gaat weer aan het tafeltje zitten, legt de fluit neer en neemt de pistool op.)

DOKTER
(komt op).

Ah! goeden avond, mijnheer von Barrenberg, hoe gaat het sinds ik laatst het pleizier
had u te zien?
VON BARRENBERG.

Dankje, dokter, nog al beroerd.
DOKTER.

Hoe dat zoo? Scheelt er wat aan?
VON BARRENBERG.

Wat zou er aan schelen? Ik geloof dat in dit land iedereen wat scheelt.
(Gedurende het volgende gesprek blijft hij de pistool in orde zitten maken, maar zet er in verstrooidheid
van gedachten de fluit op in plaats van den loop).

DOKTER.

Daar is het een kurort voor; maar we helpen de zieken hier juist van hun kwalen af.
VON BARRENBERG.

Nu, en met mij is het in dit miserabele land dan juist andersom. Ik kom hier zoo
gezond als een visch, en nu DOKTER.

En nu, welke ziekte hebt u dan hier opgedaan?
VON BARRENBERG.

Moet ik dat weten? Dat moet de dokter weten - daar is hij dokter voor DOKTER.

Dat wil ik toegeven; maar de dokter dient dan toch van zijn patiënt eenige
aanduidingen te hebben. Kom
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aan, ik zie dat er bij u wat aan hapert - laat ik u voor 't oogenblik eens als een patiënt
beschouwen; zeg me eens ronduit, wat voelt u dan eigenlijk?
VON BARRENBERG.

Wat ik voel? - Ik voel niets.
DOKTER.

Hoe is 't met de eetlust?
(Gedurende hun gesprek komt Sophie op den achtergrond op en beluistert hen.)

VON BARRENBERG.

Niet extra. Maar ik moet anders zeggen, aan de table d'hôte amuseer ik me nog 't
best.
DOKTER.

Waarschijnlijk om 't gezelschap. Hoe is 't anders met de trek naar gezelligheid?
VON BARRENBERG.

Eigenlijk embêteert me de heele troep - misschien een enkele uitgezonderd.
DOKTER.

Zoo?
VON BARRENBERG.

Soms heb ik een verschrikkelijk verlangen om hiervan daan te gaan, een trek naar
mijn huis.
DOKTER.

Philopratidomanie.
VON BARRENBERG.

En dan weer, vooral als ik in gezelschap van dames geweest ben, waar ik vroeger
nooit om gaf, dan krijg ik weer lust om hier te blijven. Ik heb me zelfs nu en dan
geattrapeerd op iets, dat ik vroeger nooit gedaan heb, ik kan zoo zitten zuchten -
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DOKTER.

Brachypneumatische verschijnselen.
SOPHIE
(ter zijde).

Ik geloof heilig dat de man verliefd is.
VON BARRENBERG.

Dan heb ik tusschenbeide hartkloppingen.
SOPHIE
(ter zijde).

Zie je wel?
DOKTER.

Aanleg tot arteriodialysis.
VON BARRENBERG.

Onpleizierige droomen.
SOPHIE
(ter zijde).

Net precies als ik dat vroeger wel kon hebben.
VON BARRENBERG.

Een soort van beving en gejaagdheid.
DOKTER.

Ja, ja - ik zie het al. Eenige verschijnselen van cephaloponie, die misschien tot
arrhosthema zou kunnen overgaan. Ik zal u daar wel van afhelpen. Vooreerst zie ik
nog niet de noodzakelijkheid in om u volgens de regels van de asthenomakrobiothiek
te behandelen.
VON BARRENBERG.

Dat 's gelukkig.
DOKTER.

Maar met eenige eenvoudige haematokathartische middelen zullen we wel een heel
eind komen.
SOPHIE
(ter zijde).

Denkt hij waarachtig, dat hij die man met al dat latijn zal genezen?

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

55

VON BARRENBERG
(verschrikkelijk diep zuchtend).

Zie je, daar zucht ik weer.
DOKTER.

Maar, nu nog één goeden raad, mijnheer Barrenberg - en dien geef ik u niet zoo zeer
als arts....
VON BARRENBERG.

Geef maar op.
DOKTER.

't Is meer als mensch -; meer, als ik het zoo mag zeggen, als psychologisch
opmerker....
VON BARRENBERG.

En die raad is -?
DOKTER.

Wilt gij verlost zijn van uwe zwaarmoedigheid, van die slapeloosheid, van die neiging
tot zuchten, - enfin, van al die abnormale verschijnselen?
VON BARRENBERG.

Wat dan?
DOKTER.

Dan, mijnheer von Barrenberg, is er maar één middel dat u dienstig kan zijn - en,
geloof mij, bij dat middel zult ge u uitstekend bevinden: - Neem een vrouw! Ziedaar!
(Hij gaat lachend weg)

.
SOPHIE
(ter zijde).

Dat geloof ik ook! Die dokter praat veel verstandiger in zijn eigen taal als in het
latijn.
VON BARRENBERG
(na een oogenblik in gepeins gezeten te hebben).

Neem een vrouw! Daar zegt hij zoo wat.... Ik ge-
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loof waarachtig dat de vent gelijk heeft. - Ik heb er van mijn leven nog niet over
gedacht, maar in den laatsten tijd, ja, hoe meer ik het bekijk, hoe meer ik begin te
begrijpen, dat er zoo iets aan me scheelt. Dat reizen en trekken begint me te vervelen,
en ik merk dat ik aan de table d'hôte eigenlijk meer naar dat nichtje kijk dan naar
mijn bord. Ik moet het maar zeggen - 't is niet anders - dat Wilhelminatje heeft me,
zonder dat ik het merkte, ingepakt. - Barrenberg! Barrenberg! mijn jongen, je bent
een ezel! Je bent verliefd!
SOPHIE
(ter zijde).

Hoezee! Wat zal dat Jozef een pleizier doen als hij dat hoort!
VON BARRENBERG.

Maar al ben ik dan verliefd, dat's goed - daar kan ik niets aan doen; - maar
sentimentaliteit daar ben ik niet van thuis. Dan moeten we maar ook eens in zee. Van
treuzelen houd ik niet. Dan wil ik ook in eens weten, hoe het nichtje er over denkt.
SOPHIE
(ter zijde).

Ik kan hem niet goed verstaan - en ik wou toch zoo graag eens weten, op wie hij nu
eigenlijk verliefd is. Misschien weet hij het zelf nog niet.
VON BARRENBERG.

Wat zou de beste manier zijn? Als ik het huis eens in brand stak, dan kon ik ze met
eene lange ladder uit de bovenverdieping redden.... Of als ik eens een kerel een paar
rijksdaalders gaf om haar in het water te gooien, dan kon ik ze er uit halen? - Maar,
dat is misschien wat kras - ik weet dat zoo niet. Of zou ik ze een brief schrijven?
Daar heb ik ook niet veel lust in, en buitendien dat duurt me allemaal zoo lang. Ik
wou ze maar hoe eerder hoe liever spreken. - Wacht,
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nu weet ik er wat op. Ik zal ze gaan opzoeken. - Neen, dat gaat ook niet, want dan
zijn er te veel menschen bij. - Maar als ik ze eens kon laten weten, dat er iemand
was, die haar hier graag zou willen spreken. - Ik zal ze een bouquet sturen met een
boodschap - dat ziet er, voor mijnen doen, nog al galant uit.
(Hij keert zich om en ziet Sophie)

. Ho, mijn kind, hoor eens hier.
SOPHIE
(komt naar voren).

Wat blieft mijnheer?
VON BARRENBERG.

Kun je me ook zeggen of er hier in de buurt ook bouquetten te krijgen zijn?
SOPHIE.

Hier in de buurt? Wel zeker. Kijk, mijnheer, dáár, bij de hoek van die allee, daar
staat een bloemenverkoopster met een tafeltje.
VON BARRENBERG.

Ah ja, goed. Zeg eens, zou je mij een pleizier willen doen?
SOPHIE.

Wel zeker, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Zou je daar even een bouquet willen gaan koopen?
SOPHIE.

Wel zeker, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Zie, daar heb je twee thalers: ga nu maar dadelijk, en SOPHIE.

Maar zooveel kost een bouquet niet, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Dat doet er niet toe; de rest mag je houden.
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SOPHIE.

Ik geloof wel, dat er zijn die bij de drie thalers kosten....
VON BARRENBERG.

Ziedaar is er dan nog een - maar 't moet een mooi bouquet zijn.
SOPHIE.

Best, mijnheer, ik zal het mooiste uitzoeken
(zij gaat heen)

.
VON BARRENBERG.

Zie zoo, nu moet het er maar in eens door. Me dunkt, ik kon dat meisje ook wel met
de bouquet naar haar toe sturen, en de boodschap er bij. Wat zal ik er bij laten zeggen?
Wel, als ik zonder veel complimenten vroeg om ze te spreken. En hier, bijvoorbeeld;
't is hier nog al niet druk met wandelaars om dezen tijd.... En ik geloof dat het best
is, mijn naam maar niet te noemen. Maar waar blijft dat kind met mijn bouquet?
(Hij ziet in de coulissen)

. Ah, daar staat ze bij het bloementafeltje uit te zoeken. Goed zoo! Maar - wie zie ik
daar wandelen in de verte in de allee? O, dat is ze - Wilhelmina - ja, dat is ze! 't Is
toch een engel; - en wien heeft ze daar bij zich? Is dat die mijnheer uit Oostindië
niet? Daar zullen toch geen kapers op de kust zijn? Ze loopen zoo vertrouwelijk. Als
het waar is, schiet ik hem dood, morsdood! Maar neen, daar gaat hij weg. Dat is zijn
geluk. - O, daar komt mijn bouquet. (Sophie komt met een bouquet).

SOPHIE.

Kijk, mijnheer, daar heb ik er een, 't mooiste wat er te vinden was. En met een prachtig
groen lint. Dat is de kleur van de hoop, ziet u.
VON BARRENBERG.

Best. - Wil je me nu nog een ander pleizier doen?
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SOPHIE.

Wel zeker, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Ken je hier alle menschen zoo wat?
SOPHIE.

Ja, dat gaat nog al. Dat is te zeggen niet bij naam allemaal.
VON BARRENBERG.

Dat hoeft ook niet. 't Is ook beter om maar geen naam te noemen. Maar heb je straks
daar geen dame aan den hoek van die allee zien wandelen?
SOPHIE
(ter zijde).

Ik zal maar vast zeggen van ja.
(tot Barrenberg).

Ja, wel zeker, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Die meestal 's middags in de kurzaal aan de table d'hôte dineert.
SOPHIE.

Ja, dezelfde. Hoe was ze gekleed?
VON BARRENBERG.

In het grijs.
SOPHIE.

Ja juist, in het grijs; - en met een hoedje op?
VON BARRENBERG.

Precies. Ze moet, als ik mij niet vergis, uit Kleef van daan zijn, en bij Dokter Balling
logeeren.
SOPHIE
(ter zijde).

Uit Kleef en bij Dr. Balling! Zou bij mijn fräulein meenen?
(tot Barrenberg).

Draagt, ze geen bloemen in 't haar en een blauwe voile, een blauwe, een heele blauwe?
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VON BARRENBERG.

Ja, dat geloof ik wel.
SOPHIE.

En ze is nog al - nog al gezet.
VON BARRENBERG.

Ja - zóó - niet te veel en niet te weinig.
SOPHIE.

Ze ziet er nog al goed uit.
VON BARRENBERG.

Ja, ja, allerliefst ziet ze er uit.
SOPHIE
(ter zijde).

Wat de smaken toch verschillen
(tot Barrenberg)

. En dan heeft ze zoo iets - zoo iets heel lieverigs altijd.
VON BARRENBERG.

Ja altijd, altijd iets liefs.
SOPHIE.

En ze heeft altijd een waaier in haar hand?
VON BARRENBERG.

Dat zal wel. Ja, daar heb ik zoo precies niet op gelet, maar ik zie wel dat je weet wien
ik meen. Nu, ga dan naar die dame toe, en breng haar dat bouquet.
SOPHIE.

Ja, mijnheer.
VON BARRENBERG.

En zeg er bij, dat het van iemand komt, die je niet moogt noemen.
SOPHIE.

Dat zou ik ook niet kunnen, want ik weet niet eens hoe mijnheer heet.
VON BARRENBERG.

Dat doet er ook niet toe. Zeg maar, dat het iemand
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is, die door de geheele wereld heeft gezworven en het overal miserabel heeft
gevonden, behalve hier in Kissingen en dat hij gelukkig zou zijn als hij haar straks
ten zeven uur hier bij de bron mocht ontmoeten.
SOPHIE
(schalksch).

Zoo, zoo? Ei, ei? En moet ik soms nog meer zeggen?
VON BARRENBERG.

Neen, meer niet. Onthoud het nu goed - om zeven uur hier bij de bron, en verzoek
haar, dat zij het bouquet meebrengt, dan zie ik dat zij het heeft aangenomen.
SOPHIE.

Best mijnheer. Maar als ze het nu eens niet wil aannemen?
VON BARRENBERG.

Als zij 't niet wil aannemen, zeg haar dan dat ik me van avond nog doodschiet
(hij grijpt naar de pistool waar de fluit op zit).

SOPHIE.

't Is zonde! Nu, dan zal ze 't wel aannemen. Ten minste ik zou zoo iets niet op mijn
geweten willen hebben.
VON BARRENBERG.

Nu, ga nu maar, anders wordt het te laat.
(Sophie gaat weg).

VON BARRENBERG.

En nu heb ik nog een half uur over; mij dunkt ik moest in dien tijd nog een kleine
wandeling doen, dan ben ik precies op mijn tijd hier.
(Hij gaat weg en een oogenblik daarna komt Fräulein v. Schwärm van den anderen kant op).

FRÄULEIN v. S.
(met den waaier wuivend).

Ach, liefelijke zephirs, breng verkoeling aan voor mijn
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brandend gemoed!
(Een vogel fluit in de verte).

Smeltende philomelen akkoorden, brengt kalmte aan in mijn minnend hart.
(Een haan kraait en een duif kirt).

O gevederde bewoners des velds, hoe benijd ik uw geluk! Voor mij is er geen rust
meer op deze aarde. Mijne ziel smelt weg in den oneindigen éther der werelden en
zoekt te vergeefs naar een geluk, dat zelfs boven de sterren, ja zelfs boven den Grooten
Beer niet te vinden is. O, geliefde, o Denning, zult gij ooit het gevoel kennen en
beantwoorden, dat mijn boezem vervult. O, Denning, dierbare naam! Klaas Antonie
Denning! Klaas - liefelijke naam, zoo zoet om uit te spreken voor minnende lippen!
Klaas Antonie, hoe klopte mijn hart toen ik dien naam bij toeval op uw
buitenlandschen pas zag staan dien de polizei-agent bij vergissing in mijn kamer had
neergelegd in de meening dat ik de President van Azië was. Ach, zal ik me ooit Frau
Presidentin van Azië hooren noemen? Wie weet! Ja wie weet!
JOZEF
(komt onbemerkt op en roept half fluisterend).

Fräulein!
FRÄULEIN v. S.

Wie weet of de toekomst, misschien JOZEF.

Fräulein, ik weet alles.
FRÄULEIN
(verschrikt).

Wie - wie is daar? O, zijt gij het mijn vriend.
JOZEF.

Ja, Fräulein, ik weet alles van dien mijnheer, waarnaar gij geïnformeerd hebt.
FRÄULEIN v. S.
(zich herstellend).

O zoo, mijn vriend.... hoe is uw naam ook?
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JOZEF.

Jozef, Fräulein.
FRÄULEIN v. S.

Zoo; - Jozef? Nog altijd bij den Directeur van het postkantoor? - Ja, ook ik heb veel
nadere bijzonderheden gehoord. Het schijnt een juweel van een man te zijn, Jozef.
JOZEF.

Wel zeker, Fräulein, dat is een bekende zaak, dat weet iedereen.
(Ter zijde)

Ik zal hem nu maar zoo mooi afschilderen als ik maar kan.
FRÄULEIN v. S.

Ik heb verscheidene verhalen gehoord van zijn kloekheid in die landen.
JOZEF.

Ja, ja, hij is voor geen klein geruchtje vervaard.
FRÄULEIN v. S.

Van tijgerjachten.
JOZEF.

O jé, tijgers! kijk, daar geeft hij, zie, zóóveel niet om
(hij knipt met zijn vinger en duim).

Ik heb hem eens met twee en zeventig tijgers zien vechten.
FRÄULEIN v. S.

Wat? zien vechten? Was dat dan hier in Kissingen?
JOZEF
(zich hervattende).

Neen, neen, ik verspreek me. Gezien? Neen, ik heb het natuurlijk niet gezien; maar,
ziet u, ik heb het zoo duidelijk hooren vertellen, dat het me altijd is of ik er bij geweest
ben. - Neen, hier in Kissingen was dat niet - hier zijn maar weinig tijgers. Het moet
ergens heel ver geweest zijn - ik geloof, zoo wat voorbij de eerste huizen van China.
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FRÄULEIN v. S.

Ja, het moet merkwaardig zijn. Ik hoor, hij is vroeger zeeman geweest ook.
JOZEF.

Wel zeker, zeeman is hij ook geweest. Zoo veel als admiraal, geloof ik. En varen dat
hij kan! Daar is geen schrift van! Zeilen, of stoomen, of roeien, of boomen, of aan
de lijn loopen - dat is hem alles precies hetzelfde! - En zwemmen!
FRÄULEIN v. S.

O, dat moet verbazend zijn. Ik heb daar ook menig avontuur van gehoord.
JOZEF.

Meent u dat met die walvisch?
FRÄULEIN v. S.

Dat - herinner ik me niet - misschien - 't kan zijn, dat ik 't gehoord heb, maar....
(ter zijde).

Ach, men kan van een geliefde niet te veel hooren.
JOZEF.

Ziet u, dat was op den grooten oceaan, de grootste, weet u, de grootste van allemaal;
- daar zaten ze op een goeden middag zoo in de stuurstoel van het fregat thee te
drinken; op eens, daar gaat het schip wat op zij; de trekpot, - het was een zilveren
trekpot - glijdt van het theestoofje af, valt over boord, en wat wil het toeval, daar
komt precies een walvisch voorbij, en.... hap! de trekpot naar binnen. Maar wat doet
mijnheer?.... dat is te zeggen: mijnheer, niet de directeur van 't postkantoor, maar die
mijnheer, dien wij meenen.... zonder zich een moment te bedenken, springt hij over
boord, en dat was nog al gevaarlijk ook, want ze waren precies op de linie, zoodat
hij nog met zijn linkerheup op
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de linie terecht kwam en zich verschrikkelijk bezeerde; maar daar stoort hij zich niet
aan, hij zwemt door, komt aan den bek van den walvisch - en zooals u zult weten, die beesten hebben een hek voor haar mond, zóó
(hij schuift de uitgespreide vingers van beide handen in elkander)

heelemaal van baleinen gemaakt - dat hek doet hij open, zwemt naar binnen, haalt
er den trekpot uit en laat zich weer binnen boord hijschen. En dat alles in zoo'n korten
tijd, dat de thee nog warm was, zoodat ze geen nieuwe hoefden te zetten.
FRÄULEIN v. S.
die het verhaal met teekenen van verbazing heeft aangehoord).

Hemel! Wat een gelukkige uitkomst! En wat een held!
JOZEF.

Ja; toen heeft hij ook, geloof ik, kort daarop de eikenkroon gekregen.
FRÄULEIN v. S.

Ik zie nu, Jozef, aan al onze informaties, dat het.... de persoon is, die ik bedoel, en
het is nu - ik zou nu - ik moet die heer noodzakelijk spreken.
(ter zijde)

Ik moet een einde maken aan die klimmende onrust; ik moet hem zien, en dan kan
ik oordeelen hoe hij over mij denkt.
JOZEF.

Wil ik gaan zeggen, dat hij bij u komt.
FRÄULEIN v. S.

Ja - - of, neen - neen - dat kan niet. En toch..., wacht, daar valt mij een middel te
binnen. Neem deze zakdoek, ga naar hem toe, zeg hem dat eene dame, die gij niet
moogt noemen, er hoogen prijs op zou stellen hem te spreken, heden nog - tegen
zeven uur - hier bij de
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bron. Geef hem dien zakdoek, verzoek hem dien in de hand te houden, dan kan ik
daaraan zien, dat hij mij eveneens wenscht te spreken.
JOZEF.

Ik beloof u, dat ik het dadelijk in orde zal brengen.
(ter zijde)

Mijnheer zal raar opkijken; maar ik zal toch mijn best doen om te maken dat hij
komt. Wie weet welke goede gevolgen dat voor mij en Sophietje kan hebben
(hij gaat).

FRÄULEIN v. S.
(alleen).

O, Denning, als er nu nog maar een greintje gevoel in uwe borst woont, dan zult gij
alles begrijpen en uw hart niet versteenen tegen zooveel liefde en zooveel
zelfopoffering
(zij ziet op haar horloge).

Kwart voor zeven. Ik dien nu heen te gaan en hem het eerst hier te laten komen.
(Zij wil gaan).

SOPHIE
(komt op met het bouquet in de hand).

Fräulein......
FRÄULEIN v. S.

Sophie, wat is er?
SOPHIE.

Een oogenblikje, Fräulein. Ik heb een boodschap voor u.
FRÄULEIN v. S.

Van wie?
SOPHIE.

Dat mag ik niet zeggen, maar 't is van een heer.
FRÄULEIN v. S.

Aan mij? Van een heer?
SOPHIE.

Ja - ziet u - vooreerst moet ik u die boquet geven.
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FRÄULEIN v. S.
(neemt de bouquet).

En.....?
SOPHIE.

En dan moest ik u zeggen, ja ik weet niet of ik het zeggen mag.
FRÄULEIN v. S.

Waarom niet, mijn kind? Het zal toch geen kwaad zijn?
SOPHIE.

Neen, kwaad niet. Ik geloof dat het integendeel heel goed is. Die heer heeft mij verder
gezegd, dat hij heel gelukkig zou wezen als hij u straks hier aan de bron kan
ontmoeten.
FRÄULEIN v. S.

Mij - om zeven uur? - Dat kan niet - ik - moet om zeven uur
(ter zijde)

Hemel, hoe red ik me daaruit!
(tot Sophie)

. En mag je me niet zeggen, wie die heer is?
SOPHIE.

Neen, volstrekt niet, maar hij heeft gezegd, als u niet komt, dan schiet hij zich dood
met een dwarsfluit.
FRÄULEIN v. S.

O, Hemel!
(ter zijde)

- Wat moet ik doen?..... Maar - indien -indien hij het eens was
(tot Sophie)

. Maar Sophie, zeg me één ding, één enkel woord, al mag je dan zijn naam niet
noemen. Dit mag ik toch wel weten, en dan weet ik genoeg: Is het iemand die uit
verre landen komt?
SOPHIE.

Ja, Fräulein. En dat mag ik zeggen ook, want hij zei, dat hij door de heele wereld
had gezworven, maar dat hij alleen hier in Kissingen bij de bron gelukkig kon wezen
als hij u daar vond.
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FRÄULEIN v. S.
(ter zijde).

O, ondoorgrondelijke sympathie van twee minnende harten! Hij is het!
(tot Sophie, zeer bedaard)

. Het is goed, Sophie, ik kan begrijpen wat dat is - een verrassing van een vriend van
vroegere dagen - ik begrijp alles. Ik wil hem het genoegen van die ontmoeting niet
ontnemen. Ik zal komen. Ik zal zorgen op den bepaalden tijd hier te zijn. Ik ga nog
even naar 't logement.
(gaat weg).

SOPHIE.

Zie zoo, dat ging beter dan ik gedacht had. Ik begrijp me niet, dat ze zoo gauw kon
raden van wien de boodschap kwam. Die historie van dien vriend van vroegere dagen,
dat 's maar gekheid - dat zal ze mij niet wijs maken. - Maar, dat is niets; als ze maar
komt.
JOZEF
(komt op met den zakdoek in de hand).

Ha, Sophietje, goed dat ik je zie! Heb je mijnheer ook gezien? Ik moet hem absoluut
hebben.
SOPHIE.

Mijnheer Barrenberg? Neen. Op het moment niet, maar ik heb hem straks gesproken.
JOZEF.

Gesproken?
SOPHIE.

Ja, en ik heb je heel wat nieuws te vertellen.
JOZEF.

Zoo, nu ik ook. Weet je wie ik gesproken heb?
SOPHIE.

Wie dan?
JOZEF.

Je Fräulein, een kwartiertje geleden.
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SOPHIE.

Mijn Fräulein!
JOZEF.

Ja, en ik heb goed nieuws voor ons.
SOPHIE.

En ik ook, Jozef.
JOZEF.

Ik wed dat het mijne beter is.
SOPHIE.

Ik wed van neen; waarom wed je?
JOZEF.

Om een zoen.
SOPHIE.

Om een zoen! - Nu, 't is goed, ik win het toch.
JOZEF.

Best, dan zal ik betalen; maar wil ik je nu eens mijn nieuws vertellen? Je Fräulein is
smoorlijk verliefd!
SOPHIE.

Wat? Wat zeg je? en weet je wat ik je te vertellen heb? - en dat is nog veel beter - je
heer is smoorlijk verliefd!
JOZEF.

Mijn heer? Weet je dat zeker?
SOPHIE.

Zeker, zeker, heel zeker.
JOZEF.

Ja, dat is nog beter nieuws! Dan ben ik de weddenschap kwijt! Dadelijk betalen
(hij omhelst haar)

. Maar hoe weet je dat? En op wie is hij verliefd?
SOPHIE.

Wel, hij heeft mij gevraagd om een bouquet voor hem te brengen aan - raad eens aan
wie?
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JOZEF.

Dat kan ik niet raden. Misschien aan die hollandsche juffrouw Wilhelmina?
SOPHIE.

Neen, - aan mijn Fräulein!
JOZEF
(in de hoogste verbazing).

Wat! - Wat! - Ik sta verstomd!
SOPHIE.

Over zijn smaak, hé?
JOZEF.

Neen, dat niet alleen; - maar nu raadt je nooit wat ik hier in mijn hand heb.
SOPHIE.

Een zakdoek.
JOZEF.

Ja, een zakdoek, maar van wie, en wat ik daarmee doen moet.
SOPHIE.

Ik begrijp er niets van. Wat is dat dan, Jozef? - Je maakt me zoo nieuwsgierig.
JOZEF.

Die zakdoek is van je Fräulein. Kijk maar aan het merk. V. S. - von Schwärm, en
die heb ik van haar gekregen om te geven als een herkenningsteeken aan een heer,
dien ze graag bij de bron zou ontmoeten.
SOPHIE.

Aan een heer! Een zakdoek van mijn Fräulein.
JOZEF.

Ja, - en raad eens wie die heer is.
SOPHIE.

Wie die heer is? - Dat weet ik niet, misschien die president van Azië, mijnheer
Denning.
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JOZEF.

Neen - aan mijn heer, aan mijnheer Barrenberg!
SOPHIE.

Is het mogelijk! Dus die wil ze hier ontmoeten? Om hoe laat?
JOZEF.

Om zeven uur.
SOPHIE.

En hij heeft haar ook laten vragen om te zeven uur hier bij de bron te komen. Zoo'n
samentreffen heb ik nog nooit gezien.
JOZEF.

Ik ook niet, dat kan ik je wel zeggen. Maar weet je wel, Sofietje, dat dat heerlijk is
voor ons.
SOPHIE.

Wel zeker, Jozef, heerlijk!
JOZEF.

Maar ik mag niet langer wachten om hem op te zoeken. Ik moet hem dien zakdoek
nog brengen.
SOPHIE.

Toe, doe dat dan gauw. Laat de zaak nu niet in de war komen.
JOZEF.

Neen, neen, zeker niet. Tot nu toe is er niets in de war. We moeten nu oppassen, dat
alles goed blijft marcheeren.
SOPHIE.

Ik ga maar hier van daan, want ze mochten eens komen. Maar - ik blijf toch hier in
de buurt om eens te loeren wat er gebeurt; want ik ben toch wel een beetje
nieuwsgierig. Dag, Jozef.
(zij vertrekt)

JOZEF.

Ja, waar zal ik mijnheer nu vinden?
(Hij kijkt op zijn
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horloge)

't Loopt al naar zeven uur. Mij dunkt dat hij dan wel gauw hier zal komen. Hij is
zeker in de buurt
(hij wil gaan, en ziet tusschen de coulissen)

. Ah, daar komt hij aan; dat treft - nu is 't nog net tijd.
VON BARRENBERG.
(komt op).

Jozef, wat doe je hier?
JOZEF.

Mijnheer, ik VON BARRENBERG.
(ter zijde).

Die kerel loopt me hier verduiveld in den weg.
(tot Jozef)

Ga naar huis, en poets al mijn laarzen - en blijf dan wachten tot dat ik JOZEF.

Mijnheer, ik heb een boodschap aan u.
VON BARRENBERG.

Aan mij? Goed. Maar gauw dan; ik heb geen tijd - en die laarzen moeten absoluut
gepoetst worden. Van wie is die boodschap?
JOZEF.

Dat mag ik niet zeggen.
VON BARRENBERG.

Ben je gek?
JOZEF.

Neen, mijnheer. Ziet u, ik mag wel zeggen, dat het is van eene dame.
VON BARRENBERG.

Van eene dame?
JOZEF.

Ja, en ik moest u dien zakdoek geven.
VON BARRENBERG.

En wat moet ik met dien zakdoek doen?
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JOZEF.

Dat weet ik niet, mijnheer. In de hand houden, omdat zij dan zou kunnen zien dat ik
mijn boodschap goed overgebracht heb.
VON BARRENBERG.

Ik ben een citroen als ik er iets van begrijp.
JOZEF.

Ja maar, daar komt nog meer. Ze zou u graag hier om zeven uur ontmoeten.
VON BARRENBERG.

Laat ze naar den duivel loopen. Ik heb geen tijd om zeven uur - ik moet iemand
spreken. Kompliment aan die dame.
JOZEF.

Maar, mijnheer - ik geloof (ter zijde)

Laat ik nu oppassen dat ik hem niet laat merken, dat ik er alles van weet.
(tot Barrenberg)

Mijnheer, ik geloof, dat als u wist, wie het was, en hoe ze, zal ik maar zeggen, op u
gesteld is....
VON BARRENBERG.

Maar spreek dan op - wie weerga is het dan?
JOZEF.

Dat mag ik waarachtig niet zeggen, mijnheer. Daar heb ik een allerverschrikkelijksten
eed op moeten zweren. - Maar iets mag ik toch wel zeggen; - U kent ze wel.
VON BARRENBERG.

Hoe ziet ze er dan uit?
JOZEF.

Lief, heel lief.
(ter zijde)

Ik zal wel zorgen dat ik van mijn aanstaande mevrouw niets anders zeg.
(tot Barren-
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berg)

Een knap figuurtje. Ik vind het de liefste dame die bij dokter Balling logeert.
VON BARRENBERG
(ter zijde)

Bij dokter Balling - de liefste, die bij dokter Balling logeert! Zou het mogelijk wezen,
dat Wilhelmina - ja, die is toch de liefste daar aan huis. Wie weet - wie weet!
(tot Jozef)

Draagt ze een grijze japon?
JOZEF.

Precies, mijnheer.
VON BARRENBERG.

Zeg me nog één ding - waar is ze ergens van daan, die dame?
JOZEF.

Meer mag ik dan toch wezenlijk niet zeggen, mijnheer; maar ze is van de kanten van
Holland of Kleef.
VON BARRENBERG
(ter zijde).

Ze is het! O, wat een samentreffen van toevallige omstandigheden! Wilhelmina!
Wilhelmina! - Maar, de drommel, hoe laat is het?
(Hij ziet op zijn horloge)

. Bijna zeven uur - ze kan elk oogenblik komen
(tot Jozef)

't Is goed Jozef, 't is best - ik heb het al begrepen: ik zal dien zakdoek wel bij me
houden. Ga nu maar de laarzen poetsen.
JOZEF.

Best, mijnheer
(ter zijde onder het weggaan)

Ja, laarzenpoetsen! Je begrijpt dat ik wel in de buurt zal blijven om te zien hoe dat
afloopt
(het slaat in de verte zeven uur)

.
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VON BARRENBERG
(alleen).

Daar slaat het zeven uur. Wat zal ik doen? - Mij dunkt als ik hier zoo maar nonchalant
ging zitten.
(hij zet zich aan het tafeltje)

Zóó - dan heeft er niemand erg
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in als er soms andere menschen voorbij mochten komen. En dan - die zakdoek - die
dien ik wel goed zichtbaar te maken - zóó
(hij legt den zakdoek op zijn knie zoodat de merkletter duidelijk te zien is)

- me dunkt, zóó legt hij nog al zonder erg... - Stil, daar komt iemand. Nu moest ik
maar eerst zoo, als of er niets was, wat den anderen kant uitkijken
(Hij ziet in eene onverschillige houding ter zijde en neuriet binnensmonds)

La, lala la lala!....
(Fräulein v. Schwärm komt op. Zij gaat eenigszins aarzelend naar voren, aan den
tegenovergestelden kant van het tooneel. Gedurende de volgende scène blijft ieder aan eene
zij)

.
FRÄULEIN v. S.
(onder het opkomen).

Zeven uur, - o hoe klopt mijn hart! Zou hij komen? - Ik heb hem nog niet gezien
(zij wordt Barr. gewaar)

. Is hij dat? - Neen. - Wie zit daar? - Wie komt daar zoo onwelkom de zalige
oogenblikken der liefde verstoren? Mijn hemel, het is de anthropophaag - de woeste
Barrenberg - wat moest die nu juist hier komen doen?
VON BARRENBERG
(ziet om).

Wat komt daar aan? Kon dat karrikatuur nu ooit op een lastiger moment hier aan de
bron komen wandelen!
(Het volgende spreken ze ieder voor zich zelven).

FRÄULEIN v. S.

Hij zit daar als of hij geen plan had om ooit op te staan.
VON BARRENBERG.

Ik hoop maar dat ze hoe eer hoe liever uitsnijdt.
FRÄULEIN v. S.

Zie ik goed? Wat ligt daar op zijn knie? Het lijkt
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mijn zakdoek wel. Ik durf niet dichter bij te gaan, maar - ik zou 't wezenlijk gelooven
- och, ik zie zeker verkeerd - 't is immers onmogelijk.
VON BARRENBERG.

Wat duivel heeft ze daar in haar hand. Dat lijkt mijn bouquet wel, met die groote
witte camelia en dat groene lint. Maar, neen, dat is toch niet mogelijk - dat 's niet
mogelijk. Wist ik nu maar een middel om ze met goed fatsoen hier van daan te krijgen.
FRÄULEIN v. S.

Kon ik maar iets bedenken om te maken dat hij zich verwijderde.
VON BARRENBERG.

Ging het maar onweeren.
FRÄULEIN v. S.

Kwam er maar iemand hem halen om te wandelen.
VON BARRENBERG.

Ze schijnt obstinaat hier te willen blijven. Ik moet toch zien of er niets aan te doen
is; ik zal ze in 's hemels naam maar eens aanspreken, dan zal ik het er mogelijk nog
toe kunnen brengen.
(Hij neemt den zakdoek in de hand, staat op en gaat naar de Fräulein).

VON BARRENBERG
(met eene buiging).

Fräulein von Schwärm, ik heb de eer uw dienaar te zijn. Ik geloof dat er donder aan
de lucht is.
FRÄULEIN v. S.

Ach, mijnheer von Barrenberg, ik dank u voor uwe attentie. Zou er niet hier in de
nabijheid iemand zijn, die de beleefdheid zou willen hebben, een parapluie voor me
te halen?
(ter zijgde)

Als hij nu maar een zweem van galanterie over heeft, dan gaat hij.
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VON BARRENBERG.

Ik geloof niet dat u een parapluie noodig zult hebben; - het wordt zoo'n drooge
donderbui
(tér zijde)

. Dat kan ze begrijpen; ik zal hier van daan gaan, en dat om voor haar een parapluie
te halen!
(tot de Fräulein)

't Is hier stil, Fräulein - hier bij de bron. Gewoonlijk wandelt men op dit uur ergens
anders.
FRÄULEIN v. S.

Ach ja, maar voor iemand, die de eenzaamheid zoekt, heer Barrenberg, is het hier
zoo genietelijk. Maar u, die, net als alle heeren, meer van de gezelligheid houdt, het
verwondert me, dat u niet naar de Schützenhalle is gegaan - daar is van avond muziek.
VON BARRENBERG.

Zoo, - neen, ik heb er geen plan op.
FRÄULEIN v. S.

Als u soms nog - - 't begint om half acht - 't is nog juist tijd.
VON BARRENBERG.

Ik hoor dat er van daag réunie is van de hollandsche club bij de familie Werthelm in
het café Schmidt. - Misschien had u dat nog niet gehoord. - U is nog al eens met die
hollandsche families. - Ze gaan na 't diné een wandeling doen naar Altenburghaus.
FRÄULEIN v. S.

Zoo.
VON BARRENBERG.

Ja, als u soms nog plan had om aan te sluiten - ze gaan precies om half acht weg
(hij kijkt op zijn horloge)

't zou nog net tijd wezen.
(ter zijde)

Waar zou Wilhelmina blijven, ik begrijp het niet.
(Hij ziet rond)

.
FRÄULEIN v. S.
(ter zijde).
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VON BARRENBERG
(ter zijde).

Ik kan ze op mijn woord niet weg krijgen; - ik sta op heete kolen! Als Wilhelmina
zoo met een komt, en ze ziet me hier met een ander individu van de sekse....
(luid)

Fräulein, hebt u niet wat vergeten thuis?
FRÄULEIN v. S.

Ik?
(ter zijde)

Wat zou hij meenen? - Maar - misschien is het een middel om hem weg te krijgen
(tot Barrenberg)

. Ja, ik zie, u hebt me zeker zoo even zien zoeken - ik verbeeld me, ja toch - ik heb
mijn flacon thuis laten liggen - ik weet, u is zoo galant, mijnheer Barrenberg, zou
het te veel van u gevergd zijn - - VON BARRENBERG.

Dat kan ik niet, fräulein, onmogelijk; want, ziet u, ik wacht hier ieder oogenblik
iemand die me absoluut moet spreken.
FRÄULEIN v. S.

Ach, en ik ben in 't zelfde geval, ik wacht ook....
DE DOKTER
(komt haastig en vergenoegd op).

Ah, gehoorzame dienaar, fräulein v. Schwärm - mijnheer von Barrenberg. - Dat doet
me recht pleizier dat ik u hier samen vind.
FRÄULEIN v. S.
(op Barrenberg wijzende).

Mijnheer wachtte u, geloof ik.
VON BARRENBERG
(op fr. v. Schwärm wijzende).

De fräulein verwachtte u, geloof ik.
DOKTER.

Vraag excuus. Neen. ik kom onverwacht - maar
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daarom toch, hoop ik, niet onwelkom. Ik heb een nieuwtje mee te deelen, en dat u,
geloof ik, ook zal interesseeren.
FRÄULEIN v. S. en VON BARRENBERG
(te gelijk).

Mij?
DOKTER.

Ja, en pleizier doen ook. U kent allebei dat clubje Hollanders wel, zooals ze dat
noemen? Nu, die hebben van daag een dineetje gehad bij mijnheer Werthelm, in 't
Café Schmidt. - Zij zijn er nu allemaal samen op uit naar Altenburghaus. - En op dat
dineetje is de zaak eigenlijk zoo wat aangekomen, en - FRÄULEIN v. S. en VON BARRENBERG.

Wat dan?
DOKTER.

Wel kun je 't niet raden? 't Is toch dezelfde alte Geschichte, die dagelijks op nieuw
vertoond wordt. Een paar, die mekaar gaarne mogen zien, hebben het van weerskanten
van elkaar begrepen. Een direct engagement is het nog wel niet; maar - dat komt
later - dat heb ik genoeg gezien - en een dokter ziet altijd wat scherper dan een ander
mensch. De twee luidjes zijn het met mekaar eens, al heeft de een nog geen ja
gevraagd en de ander nog geen ja gezegd. Ik zeg het vooruit, dat geeft een huwelijk
en een gelukkig huwelijk ook. Twee beste menschen - 't doet mij een razend pleizier!
(Sophie en Jozef komen op den achtergrond op.)

VON BARRENBERG.

Maar wie zijn dat dan eigenlijk?
FRÄULEIN v. S.

Ja, wie zijn het?
DOKTER.

Raad eens -
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VON BARRENBERG en FRÄULEIN v. S.
(te gelijk).

Wie kan dat raden?
DOKTER.

Niet? Dan zal ik het u zeggen. De resident Denning uit Probolingo en Juffrouw
Wilhelmina de Ronde uit den Haag.
VON BARRENBERG
(als versteend).

O!
FRÄULEIN v. S.
(idem).

O, ik bezwijk.
(Zij valt op een stoeltje)

.
DOKTER
(verbaasd).

Wat is het.
VON BARRENBERG
(werpt den zakdoek op den grond).

Wilhelmina. O, die slang!
FRÄULEIN v. S.

Denning! O, dat monster!
(Zij werpt de bouquet op den zakdoek)

.
DOKTER.

Mijn hemel, fräulein, wat zie ik!
(Jozef reikt een glas water)

. Drink eens; - wat heeft u zoo doen schrikken?
VON BARRENBERG
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(grijpt de pistool).

Vermoorden! Doodschieten!
(Sophie loopt naar hem toe en houdt zijn arm vast)

.
DOKTER.

Mijnheer Barrenberg, wat is er toch? Wat doet u zoo opvliegen?
VON BARRENBERG.

Wat? Opvliegen!
(tot Jozef)

. Van wie heb je me dien zakdoek gebracht?
JOZEF.

Wel, van de fräulein dáár.
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FRÄULEIN v. S.
(tot Sophie).

Wie heeft u die bouquet voor mij gegeven?
SOPHIE.

Wel, mijnheer dáár.
FRÄULEIN v. S.

O hemel! Was hij het dan, die mij zoo teer beminde?
VON BARRENBERG.

Heeft zij me dien zakdoek gestuurd? Is zij het dan, die zoo verliefd op me was!
DOKTER.

Ik begrijp er niets van.
SOPHIE.

Ik ook niet.
JOZEF.

Ik ook niet.
VON BARRENBERG
(na een oogenblik bedenken).

Ik heb dan toch iemand gevonden, die van mij houdt. Fräulein! Ik geloof aan
wonderlijke schikkingen van het lot. Ik ben iemand van een kort besluit. Hebt gij er
tegen om Frau von Barrenberg te worden?
FRÄULEIN v. S.

O, ik zwicht voor zooveel liefde! - Heer von Barrenberg!
(Zij zwijgt verlegen)

.
VON BARRENBERG.

Ik volg den goeden raad van den dokter - ik zoek een vrouw! Fräulein, zeg ja.
(hij steekt haar zijn hand toe)

.
FRÄULEIN v. S.
(met een diepen zucht).

Ja.
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VON BARRENBERG.

En nu, dokter, hebt u nog een tweede nieuwtje, het engagement van Fräulein von
Schwärm en mij.
DOKTER.

Had ik dat kunnen denken! Wel nu dan, van harte geluk er mee. Dat zal wat wezen
van avond aan de table d'hôte!
JOZEF.

Mijnheer - mag ik u eens herinneren VON BARRENBERG.

He?
JOZEF.

U weet wel, u hebt me beloofd, dat ik permissie kreeg om verliefd te worden en te
trouwen zoodra u het ook deed. Verliefd ben ik al lang, en nu u trouwen gaat DOKTER.

Al weer een nieuw paar - daar komt geen end aan!
SOPHIE.

Fräulein - u zult er toch niet tegen hebben, dat ik en Jozef....
DOKTER.

Kindlief, doe dat nu niet zoo overhaast. Denk eerst nog eens aan de wijze spreuk:
Wie trouwt doet goed, maar wie niet trouwt doet beter.
SOPHIE.

Och, dokter, ziet u - me dunkt, Jozef en ik moesten dan maar het goede doen en het
betere aan anderen overlaten.
FRÄULEIN v. S.

Ik heb er niets tegen, Sophie. Ach, zou ik een ander het geluk misgunnen, dat ik zoo
lang zelf gewenscht heb!
JOZEF.

Mijnheer, wat zegt u -
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VON BARRENBERG.

Voor mijn part - ik geef je mijn zegen - en loop naar den duivel.
DOKTER.

Dus een derde paar! - En nu, vrienden, mij dunkt, als we ons nu eens naar de kursaal
begaven. 't Is langzamerhand laat geworden, en daar zullen nog een menigte goede
vrienden bij elkaar zijn, die zich in dat gelukkige nieuws zullen verheugen. Het
hollandsche clubje zal ook welhaast van hun wandeling terug komen en ik houd me
overtuigd dat die wat zullen opkijken!
VON BARRENBERG.

Ik wensch dat hollandsche clubje veel pleizier.
FRÄULEIN v. S.

Ik mag lijden dat die mijnheer Denning - heet hij niet Denning? - in dat hollandsche
meisje mag vinden wat hij er in zoekt.
VON BARRENBERG.

En als die juffrouw Wilhelmina - heet ze niet Wilhelmina? - zooveel moois in dien
mijnheer Denning gezien heeft, dan hoop ik voor mijn part, dat ze nooit van sentiment
mag veranderen.
FRÄULEIN v. S.

Laat het maar een engagement worden; - ik wensch ze geluk.
VON BARRENBERG.

Laat ze maar trouwen, als ze mekaar zoo lief vinden.
FRÄULEIN v. S.

En laat die tante en al die nichtjes er pleizier in hebben - ik heb er vrede mee.
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VON BARRENBERG.

En laat ze dan maar naar Holland gaan, en daar zoo gezond blijven, dat ze nooit meer
hier behoeven te komen.
DOKTER.

Wel, fräulein, - wel, mijnheer Barrenberg - dat zijn allemaal goede wenschen. Daar
stem ik van harte mee in. En dan wil ik er nog één wensch bijvoegen: Dat ze lang
samen een gelukkig huwelijksleven mogen hebben en tot het einde daarvan altijd
met genoegen mogen terugdenken aan hunne eerste kennismaking in de badplaats
Kissingen.
(Het scherm valt).
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Soldaten-zang
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Hooggeachte Spectator!
Met eene zekere huivering heb ik de bijgaande bladeren bijeengepakt ter
verzending, in de hoop dat zij onder UEd. bescherming een plaatsje in het maandblad
van het Nederlandsche leger zullen kunnen bekomen. Deze huivering zal UEd. bij
de doorlezing van dit stuk, zeer natuurlijk en begrijpelijk voorkomen, daar het genre
waarin het is geschreven, in onze militaire litteratuur nog zoo nieuw is, en er, helaas!
zoo weinig winkels zijn, waar wij schaatsen kunnen krijgen, om ons op het
humoristische ijs te wagen.
Hoewel er nog vele militaire onderwerpen op die wijze zouden kunnen behandeld
worden, zal er altijd eene zekere moeielijkheid aan verbonden blijven, daar de losse,
meegaande stijl zoo licht tot raillerie, ironie, en deze tot quasiïnsubordinatie overgaat;
- het is er mede als met het inmaken van zuurkool; men doet er, naar zijn beste weten,
alleen zout en peper in, en - zij wordt zuur.
Bij het onderhavige onderwerp liep ik hieromtrent evenwel weinig gevaar, en hoop
ook in het vervolg die klip te vermijden; ik zeg in het vervolg, daar ik namelijk nog
eenige half uitgewerkte schetsen in de porte-
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feuille heb, die hunnen ouderen broeder zullen volgen, ingeval hij eenige carrière
maakt; mocht dit evenwel niet zoo zijn, en de Spectator er met de pen den dwarsbalk
over halen, die hem tot eenen bastaard maakt, dan blijven zij in hunne papieren wieg
rusten.
Om evenwel verder zonder metaphoren te spreken; hoogst vereerend en zeer zeker
hoogst nuttig zou het voor den ondergeteekende zijn, in alle gevalle, UEd. oordeel
over het nevensgaande gewaar te worden, ten welken einde hij zijne nog zeer jeugdige
pen in Uwe hem genoeg bekende welwillendheid aanbeveelt, zich met hoogachting
teekenende,
UEd. Dw. Dienaar,
LODEWIJK.
2e Luit der Inf.
Ik ben tant soit peu muzikaal, dat wil zeggen, dat ik met genoegen een half dozijn
goede concerten in een' winter hoor, dat ik het in het lezen der muziek ruim ver
genoeg gebracht heb, om, wanneer eene jeugdige schoone hare blanke vingeren over
de ivoren toetsen doet zweven, attentie genoeg over te houden, om te letten op de
zachte hoofdneiging, die mij uitnoodigt het blaadje om te slaan; dat ik gevoel genoeg
voor onze meer mannelijk schoone krijgsmuziek over heb, om nu en dan met weemoed
te denken aan de ijzeren hand van het noodlot, die de muziekkorpsen van het hoofd
onzer regimenten wegnam, en toch - ergert u niet, schimmen van BEETHOVEN en
MOZART, lacht er niet om, RUBINI of VRUGT - toch hoor ik zoo gaarne die eenvoudige
en altijd zoo opwekkende, die ruwe en vaak zoo zuivere gezangen van den, voor het
overige, niet muzikalen soldaat.
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O, gij allen, die eenmaal ‘voor Koning en Vaderland, voor haardsteden en altaren’
omhangen en belast zijt geweest met die stukken uit de militaire garderobe, die ons
al te wel bekend zijn onder den klassieken pseudo-naam van het potlood en
portefeuille, zegt het mij, verkwikte het u niet altijd, wanneer op een langen
vervelenden marsch de zon u blakerde, en alleen stof, dorst en vermoeienis, een
schaduwkant vormden in een tafereel, dat overigens weinig werkelijke schaduw had;
verkwikte het u dan niet, als een van de onvermoeide voorzangers, met longen van
ijzer en een stem, alsof het sinds menschenheugenis niet gestoven had, begon met
‘een stukje te zingen;’ dan wordt immers alles weder levendiger, de pas wordt weer
fiksch en regelt zich naar de cadenz van het lied; wie nog eenigen adem er voor over
heeft, brengt ze ten offer op het altaar van Apollo; het is alsof de zon minder stekend,
de ranselriemen minder knijpend, de patroontasch lichter wordt; de beenen, hoewel
er evenveel van wordt gevergd, bewegen zich ten minste met gelijkheid en
regelmatigheid, de sabel slaat u nog wel blauwe plekken op de kuiten, maar doet het
ten minste op de maat - in één woord, gij zijt een geheel ander mensch dan vijf
minuten te voren; gij draagt alle bezwaren lichter, en als gij er toevallig om denkt,
geeft gij SCHILLER gelijk, toen hij zeide:
Es schwinden jedes Kummers Falten
So lang des Liedes Zauber walten.
En als gij het niet denkt, dan voelt gij het toch inwendig. Ik voor mij, ten minste ik
beken het openhartig, en op risico van de aanmerking te moeten hooren, die neef
NURKS op HILDEBRAND maakte: ‘Ja, maar - ik geloof, om je de waarheid te zeggen,
niet dat je heel
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musikaal bent’, ik kom er voor uit - ik hoor gaarne onze soldaten zingen.
Ei, doe mij bij gelegenheid het pleizier, en let er eens op, op die onvermoeide,
nooit te vermoeien voorzangers: zij zijn uwe opmerking en bewondering overwaardig.
Een waar voorzanger is nooit van de eersten die begint: hij weet het te goed, hoe
verkeerd het is te hard van stal te gaan: zijne overtuiging, zijne ondervinding, zijn
instinct, zij aestetisch gevoel zeggen het hem, dat de eerste oogenblikken van den
marsch niet geschikt zijn om doorgezongen te worden. En dat ligt ook in den aard
van de zaak. Ziedaar - ik denk hier aan geene militaire promenade of marsch, zooals
het tableau van werkzaamheden er wekelijks een voorschrijft; want daar is het gezang
niet op zijn rechte plaats: de taktische veronderstellingen die daarbij worden
aangenomen, geven te veel bezigheid om ergens anders aan te denken; een
gepreoccupeerd soldaat kan niet op zijn gemak zingen; de militaire talenten dringen
de muzikale dito tot in het derde, ja tot in het opsluitend gelid terug (figuurlijk
gesproken) - en waar zou ook het ensemble blijven, als de tenoren rechts als zijtroep
marcheeren, de bassen links als patrouille zijn uitgezonden, en de voorzangers bij
de spits zijn geplaatst en wellicht en observateur op den een of anderen kerktoren
zit. - O, de order, waarbij de militaire wandeling werd herschapen in een met taktiek
en velddienst doorweven marsch, moge honderd goede zijden hebben, maar - vergun
mij, dat ik het zeg - de zang heeft er veel bij geleden.
Van die militaire marschen spreek ik hier dus niet, maar - maar neem eens aan
een garnizoensverandering - dan duurt het ten minste een dag, een geruimen tijd eer
men geheel en al op streek is: deze en gene laten er al het een en ander achter, dat
zij een
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geruimen tijd voor het geluk van hun leven hebben gehouden, en hebben dus een
half uur noodig om het te kunnen vergeten; het afscheid licht allen nog zoo versch
op het hart; rechts en links van de poort of laatste barrière zijn nog zooveel bekende
gezichten, die u vaarwel zeggen of toewenken, menig vriend of kameraad wandelt
nog een eindje mee; de avond is soms ook al wat heel opgeruimd doorgebracht enfin - in het eerste half uur wordt er niet gezongen, doch des te meer gedacht en
gesproken. Maar, als de eerste halte gehouden is, als de laatste kennis het laatste:
‘Nou, adieu, hou je goed!’ heeft uitgesproken, als met den laatsten blik op de stad,
ook de laatste herinnering zwakker en zwakker wordt, en de marsch weer voortgaat,
dan begint zoo langzamerhand hier en daar in de kolonne zich een enkele stem te
verheffen, die spoedig door anderen wordt gesecondeerd; dat doet mij altijd denken
aan het eerste onderricht van het tirailleeren aan de rekruten, aan het begin van de
differentiaalrekening, aan het stemmen der instrumenten op een concert: dat is een
onsamenhangend iets, eene verwarring, een bajert, een chaos. Doch als er zich
eindelijk een of eenige van de ware zangers mee bemoeien, dan krijgt de zaak een
ander aanzien, dan regelt zich het ongeregelde: post chaos lux.
De ware voorzanger heeft eene stem, die het midden houdt tusschen een tenor of
bariton, eene stem, die bestand is tegen zon, stof, vermoeienis, honger, dorst, kou,
regen, bepakking, slechte wegen, wind, nevel, het dragen van groote marmite en
zelfs tegen den tijd. Ik heb er een gekend, die een marsch van twaalf dagen, met
inbegrip van de rustdagen, van het begin tot het einde heeft afgezongen zonder heesch
te worden; die eene campagne als die van Rusland, zou doorzingen,
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ingeval namelijk de eene of andere antimuzikale kogel geen point d'orgue, of een
eeuwigdurend tacet op het muziekblad zijns levens schreef. Maar ook zoo menageert
zijne stem, hij weet nu en dan, als hij hoort dat ze goed op streek zijn, tot het
pianissimo af te dalen, om bij het refrein de intonnatie weder met dubbel forte aan
te geven. Hij weet de tijdmaat van den langenwegspas zoo goed als de beste
tamboer-majoor, en handelt er mee, zooals de taktische leerboeken met bijna al hunne
voorschriften: hij regelt ze naar het terrein en de omstandigheden; hij stelt ieder stuk
zóó in, dat allen het kunnen bijhouden, dat het niet te hoog of te laag gaat; hij kent
alle soldaten-liedjes, zoowel den tekst als de muziek, en varieert tusschenbeide door
een refrein van een stuk van zijn repertoire aan een ander vast te knoopen. Hij is
bovendien een onbetaalbaar wezen, vooreerst bij het schuren van trappen, tafels,
banken en verder meubilair, dat eene bezigheid schijnt te zijn, die bijzonder de
muzikaliteit opwekt, waarom die dan ook van ouds met den klassieken naam van
psalmen zingen, gedoopt geworden is; en ten tweede bij het aardappelen jassen, dat,
wanneer het en compagnie geschiedt, het best zingende gaat; moge nu hierdoor ook
de attentie wat verdeeld worden en de schil er niet op de dunste, zuinigste en voor
de menage het voordeeligste wijze afgenomen worden, zie dat over het hoofd: liever
wat minder ratatouille in den ketel en wat meer vroolijkheid in het gemoed; ontneem
den soldaat zijn lied, misgun hem zijn zang niet; het is zijne opbeuring, zijne troost,
zijne poëzy; het bevordert eendracht en gezelligheid, het neemt veel van het
eenvormige, van het kloosterachtige weg. - Leve de zangers in de compagnie!
Verwonderlijk, ja voor een opmerker waardig om
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opgemerkt te worden, is het, dat er zoo eenige stukken zijn die alle regimenten kennen,
die als het ware in de gelederen een burgerrecht verkregen hebben, die de Hemel
weet hoe oud al zijn, en altijd aan iederen rekruut weer geleerd worden, die den toets
der ondervinding hebben doorgestaan, door allen zijn gekeurd en goed bevonden,
en dat zijn dan ook inderdaad die, waarop men het best kan marcheeren, want dat is
een hoofdvereischte. Gij kent ze immers allen zonder dat ik ze hier behoef op te
noemen; gij hebt er te dikwijls op gemarcheerd, dan dat ik er den titel of inhoud van
behoef te vermelden, hetgeen mij in velerlei opzichten medevalt, want vooreerst zou
mijn geheugen (hoewel ik er veel onthouden heb) wel eens kunnen te kort schieten;
en ten tweede, er zijn er zoovelen onder, die men door een zeef moet hooren, want
waarlijk als zij onder elkander zijn, gazeeren die heeren hun discours of hun gezang
bitter weinig en dat is juist een van de grootste gebreken die hunne muziek heeft;
het is niet gelegen in de melodie, die is goed, aangenaam, opvroolijkend en
opwekkend, maar de woorden, de woorden!
Zie, ik weet wel, het zijn geen jonge juffrouwen; men kan hun geen sentimenteele
romance van mademoiselle LOUISE PUGET in den mond leggen, maar dikwijls maken
ze het toch wat al te bar. Ik herinner me bij deze gelegenheid een woord van een
jonge Fransche dame, waarmede ik in de diligence zat, toen juist een marcheerende
troep, die met luider keele een zijner meest erotische gezangen uitgalmde, ons in het
gesprek stoorde. ‘Vous voyez,’ zeide ik, ‘que les beaux arts ne sont pas dédaignés
dans nos rangs.’ - ‘Je crois,’ hernam zij, ‘que vos chansons doivent plus à la nature
qu'a l'art.’ - Het lieve kind wist niet dat zij in dubbelen zin zoo waar sprak, en had
zij het Hollandsch verstaan, dan had zij
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zich dadelijk in loco van de waarheid van haar gezegde kunnen overtuigen, want
over het algemeen laten onze snorrebaarden de natuur wat al te duidelijk spreken.
Waarachtig, het is jammer dat er zoo weinig fiksche militaire gezangen bestaan,
of ten minste zoo weinig algemeen bekend en populair geworden zijn. Hebben wij
dan in onze gelederen geen enkelen militairen BÉRANGER, die ons wat goede populaire
stukken schrijven kan, die den soldaat bevallen zouden en die hij met genoegen zou
leeren en zingen. Ik weet wel, dat die taak niet licht zou zijn: er moet hier een toon
gevat worden, welken niemand vatten kan die zelf geen soldaat is of soldatengevoelens
in het hart heeft; hoeveel verzen heb ik al niet gezien met den grootschen titel:
Soldatenlied, en waar even weinig soldatengeest in was, als in de preek van een
kwaker; die verzen waar ‘heldendood’ op ‘fluitend lood’ en ‘krijgsbanieren’ op
‘eerlaurieren’ rijmen; of anderen, die alles zoo mooi maken, dat het wonder is, dat
ieder die ze leest, niet dadelijk voor zes jaar teekent. - Een soldaat is uit zijn aard en
natuur een pruttelaar, en die hem te veel laat zingen: ‘Ah, quel plaisir d'être soldat!’
heeft nooit bij de schuit geloopen of een patroontasch in de was gezet. Neen, dan
hoor ik ze liever dat lied zingen, dat zij allen en wij allen kennen, die eenvoudige
berijming van de dagelijksche bezigheden:
B. v. Dinsdag dan is het geen exerceeren.
Dan hebben wij inspectie al over de geweren,
Is er maar een vlekje aan,
Veertien dagen politiezaal, enz.

‘La rime est une esclave et ne doit qu'obéir,’ zegt BOILEAU, maar de schrijver van
deze verzen maakte haar de slavernij nog al niet lastig, doch zijn lied wordt ge-
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zongen en zal zoo lang gezongen worden, als de soldaten nog stem hebben, en
waarom? Omdat het eenvoudig is, omdat zij het allen begrijpen. omdat er een ton
de grognard in heerscht en omdat het een superber refrein heeft, waar zij heerlijk op
kunnen marcheeren.
Behalve die geest, is er nog een die bijzonder goed in militaire liederen gebruikt
kan worden, maar ook zoo dikwijls door overdrijving misbruikt is, namelijk de
uitdrukking van nationaal gevoel. Wij herinneren het ons immers allen nog, hoe in
de tijden van de Belgische onlusten er honderden poëten als paddestoelen rondom
ons opkwamen, wier producten overal gezongen werden: op het tooneel, in de
keukens, in de gezellige bijeenkomsten, op de hoeken van de straten, en ook en vooral
in de gelederen, als de wijs maar populair was; wat werd ons een macht van
vaderlandsche heldenliefde opgedischt, op de wijze: Vivat Oranje hoezee! 't Is waar,
dat de meesten der toenmalige helden dat gemak voor die soort van poëzie opleverden,
dat hunne namen van twee lettergrepen waren, met den klemtoon op de laatste; wat
gaf dat eene vereenvoudiging, b.v.:
Wie heeft gewroken 't Hollandsch bloed, CHASSÉ
of Wie prijkt aan 't hoofd der heldenrij, van SPEIJK,
of Wie voert 't mobiele leger aan, VAN GEEN,
of Wie heeft oud-Hollandsch vlag gered, HOBEIN,

en zoo ging het dan vragende en antwoordende verder; de aanvang van een dito lied
op de jagers van den braven VAN DAM, wil mij nu niet te binnen schieten. - Dat alles
bewijst dat de vaderlandsliefde een grondstof is, waar een goed gebruik van kan
gemaakt worden, hoewel het niet te ontveinzen is, dat de geest van den tijd er veel
toe of afdoet. Wat toen algemeen bekend was, is nu alleen nog in de herinnering van
enkelen overgebleven,
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en de geestdrift, die toen de massa's bezielde, is in den stroom van den vredestijd
versmolten en heeft zich op zijn best hier en daar in eene ziel, die hare illusiën nog
bezit, gekristalliseerd. Daarbij waren al die gezangen geheel op de toenmalige
omstandigheden gegrond, en niet algemeen genoeg om nog belang te wekken na het
sluiten van den vrede, dien wij (altijd in den geest van ons tegenwoordig onderwerp
sprekende) hopen, dat nog niet de zoolang verbeide eeuwige vrede zijn zal.
Bij de opwekking van dat nationaal gevoel, kan evenwel ook nog een verkeerde
weg worden ingeslagen; zij moet uit het hart komen en niet uit de herinnering van
vroegere heldenfeiten. Het schoone gedicht, b.v. van VAN LENNEP: ‘Is 't u bekend,
getrouwe burgerscharen, enz.’ is voor den soldaat niet geschikt, want op de eerste
regels moet hij al dadelijk ‘Neen,’ antwoorden; want het is hem niet bekend, hij
begrijpt het niet. De tooverslag der poezy moet wel het gevoel weten te treffen, dat
in zijn gemoed wellicht sluimert, of hoogstens de helden onder zijne tijdgenooten
aanwijzen, maar wanneer zij de schimmen der voorvaderen uit hunne graven oproept
en ze hem voorstelt, is er veel kans dat de soldaat, die in het geheel geen litterator,
of historiekenner is, eveneens zegt als KAMACHO IN LANGENDIJK'S Don Quichot tot
den dichter zei, die hem onder anderen in zijn bruiloftslied de Zeven Wijzen van
Griekenland opnoemde: ‘Ik ken dat volk toch niet.’ En om hem dus niet, evenals
genoemde dichter, te moeten repliceeren: ‘Dat geloof ik wel, want ze zijn al lang
dood,’ is het beter eenen weg in te slaan, die door eenvoudig tot het gemoed te
spreken, zekerder naar het doel leidt.
Wie denkt hier niet aan den onvergetelijken zanger THEODOR KÖRNER, den eenigen
mensch wiens grafgedenkteeken ik benijd, die den eeuwigen slaap sluimert onder
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de lier en het zwaard, welke hij beiden met dezelfde machtige hand omvatte, aan
wien de duitsche scharen in den vrijheidsoorlog zoo oneindig veel verplicht zijn.
Wat wonder dat zijne liederen zoo bij uitnemendheid populair in de gelederen van
zijn vaderland geworden zijn. - Of klopte u het hart nooit hoog in den boezem als u
de mannelijke melodie van zijn Bundeslied vor der Slacht in de ooren klonk, vooral
die van de laatste regels van ieder couplet, dat van het eerste:
‘Brüder! euch mahne die dammernde Stunde,
Mahne euch ernst zu dem heiligsten Bunde,
Treu, so zum Tod als zum Leben gesellt.’

of van het tweede:
‘Brüder, die Rache flammt! Reicht euch die Hände,
Dasz sich der Fluch der Himmlischen wende!
Lös't das verlorne Palladium ein!’

of zijn ‘Reiterlied’ dat het blijven zal, zoolang er kavallerie in de legers bestaat:
‘Schon stürmt es mächtig rings umher,
Drum, edler Hengst, frisch auf!
Und wenn die Welt voll Teufel wär'
Dein Weg geht mitten drauf.’

Toon mij in een leerboek der taktiek een schooner uitdrukking om het ware
hoofd-element der kavallerie aan te wijzen.
Was het wonder, dat die geheele duitsche jongelingschap die zich des morgens
met FICHTE verdiepte in de grondbeginselen van het moderne stoïcismus, die
philosophie, die alles terugbrengt tot de kracht die in den mensch zelven ligt, en bij
hen eene overtuiging van hunne innerlijke waarde geboren deed worden, die hun de
fransche overheersching des te hatelijker maakte; - was het wonder, zeg ik, dat die
jongelingschap zich des avonds vereenigde en hunne kooren de zalige toonen
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van den vaderlandslievenden KÖRNER deden weergalmen; was het wonder, dat
Duitschlands jeugd als één man te wapen liep, als zijne heldenstem hun toeriep:
‘Das Winseln deiner Greise ruft: ‘Erwachel’
Der Hütte schutt verflucht die Räuberbrut,
Die Schande deiner Töchter schreit um Rache;
Der Meuchelmord der Söhne schreit nach Blut.
.................
‘Der Himmel hilft, die Hölle musz uns weichen!
Drauf, wackres Volk! Drauf! raft die Freiheit, drauf!
Hoch schlagt dein Herz, hoch wachsen deine Eichen,
Was kümmern dich die Hügel deiner Leichen?
Hoch pflantze da die Freiheitsfahne auff!’

Doch genoeg hiervan; wij hebben alleen willen aandringen op de noodzakelijkheid,
en willen herinneren aan de hoofdelementen van ruwe soldaten-poëzie; een groot
geschenk zou het aan het leger wezen, wanneer iemand hiervoor de pen opvatte, die
ik nu nederleg, en in praktijk leverde, hetgeen de theorie in de bovenstaande regelen
beschouwd heeft. Het is een ladder met vele sporten: de onderste staat in de kazerne
zelve; de bovenste reikt tot in den idealen hemel; dit is zeker, op welken trap men
die liederen ook plaatse, zullen zij gelezen worden, dan moeten zij op de eene of
andere wijze interesseeren; zullen zij begrepen worden, dan is eenvoudigheid eene
hoofdzaak; zullen zij gezongen worden, dan moet het eene fiksche melodie met een
opgewekt refrein als staart zijn; zullen zij bemind zijn, dan moet ieder couplet een
of andere geestige zet bevatten; en zullen zij stand houden, dan moet het onderwerp
in het algemeene militaire leven ingrijpen.
Waarmede wij Apollo en de negen muzen bidden, dat zij u in hunne heilige
bescherming nemen.
LODEWIJK,
2e Luitenant.
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Een militair hospitaal in oorlogstijd
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De drie volgende brieven zijn geschreven in een tijd van geweldige beroering, toen
de ontzettende worstelstrijd tusschen Frankrijk en Duitschland geheel Europa in
spanning hield. Zij roepen tafereelen in herinnering, die den lezer wel is waar niet
naar het tooneel van den oorlog zullen voeren, maar hem toch een blik zullen doen
slaan in de jammeren, door den krijg te weeg gebracht.
Ik heb gemeend, ze zonder eenige wijziging te moeten weergeven, omdat ze zoo,
geschreven te midden der werkelijkheid, een getrouw beeld schetsen van toestanden,
waarvan zelfs de levendigste verbeelding zich in tijden van rust en vrede geen
voorstelling kan maken.
Dusseldorf, den 25 Augustus 1870.
Laatstleden Maandag ontving ik een brief van mijn vriend Bosscha, die als
gedelegeerde van het hoofdcomité van het Roode kruis, dienzelfden dag naar
Dusseldorf was vertrokken, vergezeld van vijf doctoren en twee kandidaten in de
medicijnen, en met eene aanzienlijke bezending verbandmiddelen enz., ten einde
gevolg te geven aan eene aanvraag om hulp, die van daar tot
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de Nederlandsche vereeniging was gericht. Zelf tot het hoofd-comité behoorende,
en door mijn verblijf te Utrecht geen onmiddellijk deel kunnende nemen aan den
arbeid, die thans te 's Gravenhage met zooveel ijver wordt voortgezet, besloot ik voor
een paar dagen naar Dusseldorf te gaan, om daar informatiën in te winnen, en te zien,
of ik er op de eene of andere wijze van dienst zou kunnen zijn. Die stad toch is een
centrum geworden voor de dagelijksche aankomst, de verpleging en gedeeltelijke
verzending van duizenden gewonden, die voornamelijk per stoomboot van het
oorlogstooneel worden aangevoerd. Van den omvang der taak, die daar vervuld moet
worden, kan men zich eenig denkbeeld vormen, wanneer men weet, dat er dagen
zijn, waarop meer dan duizend gekwetsten worden aangebracht.
In den loop van Dinsdag had ik het genoegen, dat een vrij aanzienlijke voorraad
van allerlei benoodigdheden bijeengebracht werd, deels door de zorg van het
Utrechtsch comité, deels door particulieren, zoodat ik gisteren avond hier niet met
leege handen behoefde aan te komen. Heden morgen vroeg ging ik met Dr. Bosscha
op weg om mijn onderzoekingstocht te beginnen, en nu, aan den avond van een
vermoeienden dag, die mij langs eene reeks van vroeger ongekende tooneelen heeft
gevoerd, zet ik mij neder om de indrukken, die ik er van ontvangen heb, zoo goed
het gaan wil, op het papier te zetten.
Men behoeft slechts weinige uren in Dusseldorf te hebben doorgebracht, om te
zien dat het hier werkelijk een hoofddepôt van gewonden is geworden. Dusseldorf
is op dit oogenblik een groot hospitaal. Aller streven, aller gedachten zijn alleen op
dit eene punt gericht. Voor het grootste gedeelte der bevolking is de verpleging
hoofdzaak, al het andere tijdelijk bijzaak geworden; de gesprekken op alle openbare
plaatsen, in de societeiten

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

103
en aan de table d'hôte loopen over niets anders; alleen het bespreken der
oorlogsoperatiën en der bulletins, die telkens aan de hoeken van de straten worden
aangeplakt, brengen daarin eenige afwisseling.
De grootste officiëele inrichting is het zoogenaamde Reserve-Lazaret, waarvoor
men de groote Uhlanenkazerne heeft in gebruik genomen. Daar brachten wij dan
ook ons eerste bezoek. Het is een kolossaal gebouw, dat in der tijd door Napoleon I
werd opgericht, met een front van een paar honderd schreden aan de straat en
verscheidene ruime binnenpleinen. Bij het binnentreden der hoofddeur doet zich een
levendig en schilderachtig tooneel voor u op. Hier staan eenige reusachtige
meubelwagens, met stroo belegd, waar zooeven een transport gewonden mede is
aangebracht, die voor een groot gedeelte reeds in verschillende kamers zijn te bed
gelegd; sommigen, die, aan het hoofd of arm gewond, nog loopen kunnen, gaan met
langzame schreden naar de lokalen, die hun worden aangewezen, ondersteund door
de ziekenoppassers met den lichtblauwe armband met het roode kruis. De meest
verschillende uniformen - het zijn nagenoeg allen Franschen - ziet men hier door
elkander: linie-infanteristen met hunne grauwe kapotten, artilleristen, kurassiers,
zouaven met kortgeknipte haren, lange baarden, blauwe vesten en wijde kniebroeken;
ook enkele turko's, die intuschen door hunne kalmte contrasteeren met het beeld van
dierlijke woestheid, dat ons door de nieuwsbladen - en niet ten onrechte - van die
Afrikanen gegeven wordt. Bij en door dat alles heen bewegen zich allerlei bonte
groepen: hier zijn het bedienden, die de kisten en pakken, met het roode kruis gemerkt,
van de handwagens afladen en de trappen opdragen naar het algemeene magazijn,
waarvan de ingang in een der hoeken van het

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

104
plein gelegen is; daar zijn het vrouwen, die met de gekwetste landslui staan te praten;
officieren van de landweer, die, met het toezicht over eenig onderdeel van den dienst
belast, hunne bevelen geven; ziekenoppassers, die met waterbekkens, verbandstukken,
ijsemmers of eetketels heen en weder loopen. Wij gaan de trappen op, die naar de
afdeeling leiden, waar doctor Wartman uit Arnhem zijne diensten bewijst. Hij en
vier college's, de h.h. dr. Büchner uit Deventer, dr. de Vrij uit Dordrecht, drs. van
der Ley en de Zwaan uit 'sGravenhage, en de twee candidaten Sannes en Offerhaus
uit Groningen, hadden zich ter beschikking van den geneeskundigen dienst gesteld,
en ik verzeker u, dat die diensten dankbaar zijn aangenomen. De drie eerste doctoren
met de beide candidaten zijn hier gebleven, de heeren van der Ley en de Zwaan zijn
gisteren naar Elberfeld vertrokken, waar hunne hulp gevraagd was.
Langs een langen corridor strekken zich de kamers uit, waar wij een bezoek
afleggen. Moeilijk zou het mij vallen, u den indruk weer te geven, dien het zien van
zooveel ellende zelfs op den koelbloedigste toeschouwer maken moet. In de ijzeren
kribben op stroozakken liggen de ongelukkigen uitgestrekt; hier met een doorboorden
arm, daar met een kogel door de dij, door de borst of door het been: opmerkelijk is
het, dat het nagenoeg alle kogelwonden zijn. Met een bedaardheid, die reeds dadelijk
vertrouwen wekt, gaat onze doctor met zijn helpers langs de bedden: elke wond wordt
zorgvuldig nagezien, gereinigd en op nieuw verbonden. Treffend is het daarbij, te
zien met hoeveel onvermoeide zorg de geestelijke zusters, die in deze afdeeling dienst
doen, hare liefdetaak verrichten. Kalm en rustig, met een glimlach op de lippen als
de zieke zich wat beter
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voelt, of met een weemoedige uitdrukking op het gelaat, als de arme drommel met
op elkander geklemde tanden zich tracht te verzetten tegen de pijnen, die hem
martelen, staan zij daar met haar mand met zwachtels en pleisters en pluksels en
kompressen, en wenden het oplettende oog niet af van den arts, om zijne minste
gedachten te raden, om hem terstond alles aan te reiken of aan te brengen, wat hij
temidden van zijn bloedig werk met korte woorden vraagt. Dat is wel de bedaarde,
zelfverloochenende toewijding in hare verhevene eenvoudigheid. Maar meer dan
ooit werd het mij hier duidelijk, dat alleen geoefende handen en krachtige gestellen
voor die taak berekend zijn. Onze medelijdende en door echte menschenliefde
gedreven vrouwen en meisjes mogen het wel bedenken, dat alleen degelijke
voorbereiding geschikt maakt, voor dat zware werk der barmhartigheid hetwelk
zonder sterke zenuwen onmogelijk kan worden uitgevoerd. Zij zouden het moeten
zien, om te weten wat het is, wanneer de bloedige windsels afgewikkeld worden, en
de gapende wond bloot komt; als de kermende zieke in doodelijken angst op de
schaar staart, die de vastgekleefde zwachtel moet wegknippen; als hij krampachtig
de machtelooze armen uitstrekt, als om de hand, die helpen moet, maar hem op het
oogenblik pijnigt, af te weren; als het klamme zweet dat bleeke hoofd bedekt, dat
ondersteund en afgekoeld wordt door den helper, die hem met een paar woorden:
‘courage, mon ami, ça sera bientot fait,’ wat moed in te fluisteren. Dat zijn geen
kleinigheden, daar is de beste wil, de liefderijkste deelneming niet voldoende, daar
behoort kracht, zoowel van lichaam als van ziel, en ervaring en kennis toe. Waar
deze onmisbare factoren ontbreken - daarover zijn alle geneesheeren het eens - daar
is vrouwelijke hulp niet alleen
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nutteloos, maar dikwijls in de hoogste mate schadelijk, voor den patient en voor den
arts beide.
En dat zelfde geldt niet minder ten opzichte van hen, die als geneesheeren of
assistenten hunne diensten willen verleenen. Hebben zij vertrouwen op zich zelven,
een vertrouwen, gegrond op studie en ondervinding, dan zullen zij overal met open
armen worden ontvangen, want er is bijna overal gebrek aan praktisch bekwame
heelmeesters; maar ontbreken hun die vereischten, waarlijk, het is beter dat zij zich
niet aanmelden; de overigens lofwaardige zucht om eene rijke ervaring op te doen
mag het hoogste, waar het hier op aankomt - de degelijke behandeling van eene
menigte onge - lukkigen - niet over het hoofd doen zien.
Wat al tooneelen van ellende hebben zich bij dat eerste bezoek in het hospitaal
aan mij voorgedaan! Hier is het een fransch fuselier, wiens handbeenderen gedeeltelijk
vermorseld zijn door een puntkogel, die bij den duim is ingedrongen, en aan den
anderen kant, dicht bij de pols, is uitgegaan; de grijsvale hand is tot een vormlooze
massa opgezwollen, de arm, die hem overal een duldelooze pijn doet, is op een spalk
gebonden, die door de liefdezuster voorzichtig wordt ondersteund, terwijl de zwachtels
worden losgemaakt. Klappertandende van de koorts, staart hij beurtelings allen, die
om zijn bed staan, aan, als om in hunne oogen te lezen wat men met zijn arme
verbrijzelde hand zal willen doen. Voorloopig is nog geene amputatie noodig, de
wonden worden gereinigd en de koele waterstraal uit den irrigator schijnt zijn lijden
wat te verlichten; het nieuwe verband wordt gelegd, en van daar gaat het naar een
ander. In de volgende bedden liggen twee Turko's: den eenen, dien een granaatscherf
een stuk uit den schedel geslagen heeft, wordt het zwarte kroes-
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haar rondom de wijde wond afgeschoren; hij zit, met den witten mantel om de
schouders geslagen, overeind in het bed, en kijkt, met over elkander geslagen armen
en met stoïcijnsche bedaardheid op het zwartbruine gelaat, recht voor zich uit. De
ander heeft twee wonden in de dij; door de eene is de kogel ingedrongen, door de
andere heeft hij het vleesch verlaten, en tusschen die beide heeft het mes van den
chirurgijn een nieuwe, diepe wond ingesneden, om de stoffen, die zich daar binnen
opzamelden, te ontlasten. Ginds ligt er een, wien een kogel door de longen gegaan
is; zijn toestand is hopeloos. Wij gaan naar eene andere kamer, en weder naar eene
andere - een lange treurige reeks van martelingen. Het zijn in deze afdeeling nagenoeg
allen Franschen, die dus het droevige van de krijgsgevangenschap in een land, waar
zij geen woord van de taal verstaan, nog daarenboven moeten dragen. Doch over het
algemeen zijn zij onderworpen en tevreden; ‘nous sommes bien soignés, on nous
traite bien,’ hoort men telkens uit hun mond. Aan twee hunner had dr. Büchner, den
dag na zijne aankomst met den chef van het lazaret belangrijke operatiën gedaan.
Den eerste was het rechterbeen even onder de knie afgezet; hij maakte het vrij wel
en had goede hoop: ‘Je rentrerai avec une jambe de bois,’ zei hij gelaten, en na een
oogenblik peinzen: ‘du moins j'espère qu'on me donnera une pension.’ Er was iets
onbeschrijfelijk pijnlijks in den blik, die de arme verminkte zoo in de toekomst wierp.
Voor den anderen waren de vooruitzichten zwarter: hij had een resectie van de knie
ondergaan, maar de wond zag er heden slecht uit. Hij zelf had weinig hoop: ‘je pense
bien crever ce soir,’ voegde hij mij met bevende stem toe, toen ik hem vroeg hoe het
ging.
Maar ik wil u de verdere beschrijving van dien jammer
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sparen, waarvan de aanblik alleen een steenen hart zou doen breken, en die u den
oorlog doet vloeken als de grootste gruwel, die het menschdom kan teisteren. Niet
minder treurige tooneelen zag ik daarna in het Evangelische Krankenhaus, eene
voortreffelijke inrichting, waar de gewonden uitstekend worden verpleegd. Er waren
er, meen ik, zes en negentig, die in de ruime, goed geventileerde zalen op matrassen
met heldere linnen lakens lagen, en waarbij alles, wat tot hunne verkwikking en
lafenis kon dienen, te vinden was. Dit huis is eerst onlangs gebouwd en zelfs nog
niet geheel gereed; het is een filiaal van het Mutterhaus in Kaiserswerth, maar heeft
weinig middelen. Men vroeg mij vooral om pluksel en om geübte
Krankenwärterinnen. De telegraaf heeft hun verlangen dadelijk naar ons hoofdcomité
te 's Gravenhage overgebracht, en weldra zullen ook Hollandsche, waarschijnlijk
Utrechtsche, diakonessen de liefdetaak harer Duitsche zusters komen verlichten. Het
zijn hier meest zwaar gekwetsten, die niet getransporteerd kunnen worden; op eene
enkele uitzondering na zijn het Duitschers, daar de Franschen als krijgsgevangenen
niet aan de bijzondere verpleging worden overgegeven. Behalve dit ziekenhuis zijn
er nog verscheidene kloosters, die ik evenwel, uit gebrek aan tijd, niet kon bezoeken,
maar die, zoo ik hoor, alle, naarmate van de geringe middelen, waarover zij kunnen
beschikken, met elkander wedijveren in zorg voor de gewonden, die hun worden
toevertrouwd.
Het hoofdmagazijn van het Roode Kruis is in een der zalen van het Reserve-Lazaret.
Daar komen alle kisten pakken en manden aan en worden ontpakt en gesorteerd. Een
flink jong student uit Bonn is hier met een paar leden van het Dusseldorfer comité
den geheelen dag aan het werk met twee jonge dames, die in deze
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exceptionneele linnenkast de handen vol hebben. De voorraad wordt dagelijks
aangevuld, maar, onophoudelijk aangesproken, zou er weldra gebrek komen, indien
de toevoer niet onafgebroken plaats had. Bij de duizenden en duizenden, die hier
verbonden en gelaafd moeten worden, is zulk een depôt in werkelijken zin een
danaïdenvat; als de toevoer drie dagen ophield, was er gebrek. Men moet het gezien
hebben, welke consumptie er plaats heeft, om zich een denkbeeld te maken van al
wat die hospitalen verslinden. En toch zag ik overal de meeste orde in het gebruik:
nergens overdaad, nergens verkwisting. Daarom roep ik het met den meesten aandrang
al mijnen lezers toe: geeft en geeft in ruime mate - te veel geven is onmogelijk. Weest
verzekerd, dat iedere gulden, die wordt gegeven, hier eene tiendubbele waarde heeft.
En toch is datgene, wat ik in die eene stad gezien heb, ook al is zij een voornaam
depôt van gewonden, nog slechts een klein onderdeel van het groote jammerlijke
geheel. Vraagt men mij, wat ik, volgens de ondervinding, die ik hier opdeed, het
meest wenschelijk oordeel, dat door de comité's aan het hoofdcomité worde gezonden,
dan zou ik geneigd zijn te zeggen, dat toezending van geld het meest doeltreffend
is. Doch verder komen in aanmerking: chirurgicale instrumenten, vooral die voor
amputatie en resectie. ‘Onze instrumenten zullen welhaast stomp beginnen te worden,
en wij hebben er niet genoeg voor het werk,’ waren de huiveringwekkende woorden,
waarmede een der doctoren, die den ganschen dag aan ‘het werk’ besteedde, bij mij
op toezending daarvan aandrong. Vervolgens paardenharen matrassen: bijna alle
gewonden in het lazaret liggen nog op stroozakken, en voor een man met een gebroken
been, die door een affuit was overreden,
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kregen wij niet dan met moeite eene matras. Er waren er geen meer, de voorraad was
uitgeput en men was aan het aanmaken van nieuwe, maar dat vordert tijd: - wie eene
matras zendt, doet een weldaad. Verder Bordeaux wijn (roode), die in den regel bij
ons voor minder geld beter te krijgen is dan in Duitschland. Zweeftuigen tot het
ondersteunen van gewonde ledematen; daarvan heeft het comité van Deventer er
eenige naar 's Hage gezonden, die van een zeer eenvoudig model zijn en in de praktijk
zeer goed voldoen. IJzeren bedstellen zijn vooreerst niet noodig: ik zag er nog vele
honderden, die intusschen ook weldra in gebruik zullen komen, want men wacht,
behalve de vlottende bevolking, binnen kort nog zes honderd gewonden, die hier
blijven zullen. Eindelijk verbandmiddelen, gevensterde pluksel (gitter-charpie),
opengespleten watten, aan de ruwe zijde met neteldoek belegd, draadpluksel, die bij
centenaars gebruikt wordt, irrigators, die van den eenvoudigsten vorm kunnen zijn:
een hoogen cilinder, waaraan een caoutchoucslang, met aan het eind penneschacht
in een kurk goed waterdicht bevestigd, meer is niet noodig. - Ziedaar alzoo de
voornaamste zaken, die ik opteekende, omdat mij de wensch daarnaar werd
uitgesproken, die dan ook trouwens wel reeds door den gedelegeerde aan het
hoofdcomité zal zijn kenbaar gemaakt. Voor onze doctoren, die daar zoo wakker de
eer van het Nederlandsche Roode Kruis ophouden, zal de toezending van harte
welkom wezen, want hun werkkring vermeerdert met den dag. Binnen weinige dagen
zal dr. Wartman 110 gewonden onder behandeling hebben; dr. Büchner bezoekt 15
kamers, waarvan ik het aantal bedden niet juist ken; dr. de Vrij behandelt 8 kamers,
vooral bezet met oogzieken, en daarenboven zijn zij ieder om de vier dagen ‘de

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

111
jour’, zooals men 't hier noemt: zij zijn dan den geheelen dag van dienst in het
Reserve-Lazaret. Voeg daarbij het ontvangen, onderzoeken en zoo noodig verbinden
der gekwetsten aan de landingsplaatsen der stoombooten, en ik behoef u niet te
zeggen, dat hun niet veel leegen tijd overschiet.
Dat lossen van de stoombooten, 't welk dikwijls driemaal daags gebeurt, heb ik
heden niet kunnen bijwonen. Mogelijk deel ik daarvan, en van hetgeen ik nog later
hier zien mocht, nog een en ander mede. Voorloopig sluit ik hier mijne korte
aanteekeningen en geef ze, zoo als ik ze vluchtig, onvolledig maar onder den indruk
van het oogenblik, op het papier bracht. Ik schrijf ze op mijn kamer in het Europäische
Hof, terwijl alles kalm en rustig om mij henen is: ik geloof niet dat er tien logeergasten
zijn. Den geheelen dag is het buiig en regenachtig weder geweest, maar de zon is in
heldere kleurenpracht ondergegaan; 't is nu half tien, ik sluit mijne vensters open, 't
is buiten zoel en stil, de sterren fonkelen aan den wolkenloozen hemel. Vlak voor
mij ligt het stationsgebouw met zijn doolhof van zich kruisende spoorlijnen; daarachter
onderscheid ik nog even het plein van het groote lazaret, waar drie of vier groote
witte tenten zijn opgeslagen, die in gebruik zullen worden gesteld als de epidemieën
en hospitaalkoortsen haren doodenden geesel zullen gaan zwaaien, en in het verre
verschiet teekenen de belommerde hellingen van den Annanasberg tegen den grijze
horizon af; alles is rustig en zwijgend, alsof er daar ginder geen duizend ongelukkigen
op hun smartbed lagen uitgestrekt. Daar snijdt plotseling de schrille gil van de
stoomfluit door de lucht, een dringende menigte stroomt samen langs het witte hek
aan de overzijde van de spoorbaan, fantastisch verlicht door de flikkerende
gaslantaarns; steu-
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nend en stampend komt de locomotief te voorschijn, en sleept met langzaam
versnellenden vaart een langen trein van dertig wagens voort; een daverende kreet,
een luid hoera stijgt op uit den dichten drom, die beantwoord wordt uit de
voorbijtrekkende wagens: het is een bataillon landweermannen, die zoo even afscheid
genomen hebben van vrouw en kind, van moeder en bruid. Voort gaat het, sneller
en sneller voort in den duisteren nacht, naar het zuiden, naar Frankrijk! De gevallenen
moeten vervangen worden! - Voor hoevelen van die, nu zoo krachtige mannen, dacht
ik, zal weldra ook weder de hulp van het Roode Kruis worden ingeroepen!
Dusseldorf, den 12 September 1870.
Ik heb, wanneer ik mij wel herinner, aan de lezers van mijn eersten brief eene
halve belofte afgelegd, om meer van mij te doen hooren, wanneer ik gedurende mijn
verblijf alhier iets meende te kunnen mededeelen, wat hun belang kon inboezemen,
en ongetwijfeld zou ik het reeds vroeger gedaan hebben, indien het mij, in den
letterlijken zin des woords, niet aan tijd had ontbroken. Van den vroegen morgen tot
den laten avond is hier bedrijvigheid van allerlei aard, en er blijft nog altijd zooveel
te doen over, dat men er onmogelijk toe komen kan, kalm te gaan zitten met een pen
en een vel papier. En toch zou ik het zoo gaarne in de eerste dagen gedaan hebben,
al was 't alleen maar, om door middel van dezen brief mijn dank te brengen aan de
menschlievende gevers, die den avond voor mijn vertrek uit Utrecht, mij nog velerlei
deden toekomen, dat ik voor de arme gewonden moest medenemen en ten hunnen
nutte aanwenden. Anonymus wete dan, dat zijne vier bankbiljetten van ƒ25 bij mij
gebracht zijn; aan
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hem en aan den niet-anonymen gever van eene even groote som, mij een paar uur
vroeger ter hand gesteld, mag ik thans met mijn dank de verzekering geven, dat ik
hunne giften op de best mogelijke wijze heb trachten te besteden.
Aan vele gewonden, die tot nu toe op stroozakken hadden gelegen, heb ik complete
en gemakkelijke matrassen kunnen geven, die ik voor een deel van het geld had
aangeschaft; en hoe gaarne zou ik het den edelmoedigen gevers gegund hebben, den
tevreden glimlach te zien, die om de bleeke lippen van de aldus verkwikte lijders
speelde, toen ik hun zeide, dat zij niet mij daarvoor moesten danken, maar dat ik
slechts de opdracht van mijne vrienden in Holland vervulde; die vrienden in Holland
zullen zij niet vergeten. Ook het vaatje wijn, het groote pak zwachtels, dat ik in
Utrecht ontving twee kistjes, van alles voorzien wat een liefderijk vrouwenhart voor
zieken kan uitdenken, en die mij uit 's Hage gestuurd werden om aan de Kreuzsch
western en aan het Mariën-hospitaal uit te reiken, dat alles, met zooveel meer nog,
heeft menigen lichtstraal in den donkeren nacht van het lijden geworpen.
Nog altijd blijft Dusseldorf een hoofdstation voor de gekwetsten, die nagenoeg
dagelijks van het tooneel des oorlogs worden aangebracht, hoewel de toevoer in de
laatste dagen verminderd is, waarschijnlijk doordien thans vele geblesseerden op het
onzijdige Belgische grondgebied verpleegd worden. Intusschen komen er nog
herhaaldelijk stoombooten met nieuwe bezendingen aan. Zulk eene aankomst behoort
tot de belangwekkendste, maar tegelijk tot de treurigste tooneelen, die het dagelijksch
leven hier oplevert. De landingsplaats van die booten is aan de noordzijde der stad,
tegenover het zoogenaamde Lagerhaus. Gewoonlijk heeft de ontsche-
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ping des morgens te zeven uur plaats, vooral wanneer, zooals dikwijls het geval is,
het transport in den nacht aankomt. Dan is er leven en drukte op dien anders zoo
stillen oever; en op het breede plein, dat door een hooge, glooiende kade wordt
begrensd, is alles in gereedheid, om de nieuwe reeks van slachtoffers te ontvangen.
Door eene tijdelijke barrière wordt het publiek, dat gewoonlijk in groote getale daar
samenvloeit, afgesloten van de kleine vlakte, waarop planken loodsen zijn opgeslagen
door het zoogenaamde Unterstützung-Comité, dat zich de lafenis en verkwikking
van de aankomende gewonden, en vroeger ook die van de doortrekkende militairen
ten taak heeft gesteld, en die taak met de meest volhardende menschlievendheid
onverdroten volvoert. Onder een breed afdak zijn groote tafels geplaatst, waarop
brood en vleesch, lange rijen glazen met limonade, een kolossale ketel met koffie,
door tal van kommetjes omringd, een vaatje wijn en flesschen en frissche waterkannen
en bessensap enz. gereed staan. Onder een ander dak staan stoelen en rijen banken
met gevulde zittingen; in de derde loods ligt een lange rij matrassen op den grond,
om de zwaar verwonden op neder te leggen; en op twee groote tafels staan de mandjes
en kistjes met pluksel, verbandlinnen, rollen zwachtels, hechtpleister, irrigators en
de noodige instrumenten om, zoo het vereischt wordt, een verband te kunnen
vernieuwen of het noodige te doen, ten einde ten minste voor het oogenblik eene
tijdelijke hulp aan te brengen. En daarvoor staan de leden van het Comité, kenbaar
aan den armband met het roode kruis, tot handelen gereed; aan de landingsbrug zijn
een twintigtal militairen opgesteld, die tot dragers bestemd zijn. Aan den anderen
kant van het plein, dat een der schilderachtigste huizengroepen van Dusseldorf en
den kabbelenden Rijnstroom
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met den schipbrug tot achtergrond heeft, staan twee reusachtige meubelwagens,
droschken, omnibussen en partikuliere rijtuigen geschaard. Allerlei bonte groepen,
waaronder wij Hollanders reeds menigen goeden bekende ontmoetten, staan
belangstellend naar de langzaam aanstoomende boot uit te zien, of met elkander in
druk gesprek gewikkeld, dat tegenwoordig maar twee onderwerpen heeft: de
gekwetsten en de gebeurtenissen op het oorlogsveld. Hier ziet gij de hooge gestalte
van den Oberst Mensing, aan wien de leiding van het geheel is opgedragen, en die
met den Oberbürgermeister van Dusseldorf de noodige bevelen geeft; daar zit een
jong schilder, die zijn tijd niet wil verliezen, in der haast eene vluchtige schets te
maken van het bonte tafereel; ginds komen twee kleine blonde krullebollen met vier
dikke worsten aandragen, welke zij met een: ‘Grüsse vom Schneidermeister X,’ aan
een der leden van het comité overhandigen, die ze met een: ‘der Schneidermeister
X soll leben!’ in ontvangst neemt, en dadelijk op tafel onder het mes brengt. Kortom,
het is een tooneel, dat u door zijne levendigheid in eene opgewekte stemming zou
brengen, als die stemming niet getemperd en gedrukt werd door de gedachten, die u
daarbij onophoudelijk door het hoofd woelen, en die u den jammer en de ellende
geen oogenblik doen vergeten, die er de aanleiding toe zijn. Daar nadert de boot met
de groote witte vlag met het roode kruis in top; de zonnetent is over het geheele
verdek gespannen, en het grootste gedeelte van het vaartuig is rechts en links voorzien
van wanden van zeildoek, om een beschutting te geven tegen den wind. De touwen
worden uitgeworpen en vastgemaakt, de loopplanken gelegd, en op het bevel van
den Oberst begint de ontscheping. Hoe dikwijls heb ik dat aan land komen gezien,
telkens
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andere beelden, maar telkens hetzelfde karakter, telkens de zelfde treurigheid, die u
altijd weer op nieuw in de ziel grijpt. Eerst komen degenen, die nog gaan kunnen,
zij het dan ook strompelend op een kruk of door een of twee helpers onder de armen
ondersteund; hunne bleeke gelaatstrekken, hunne diep liggende oogen, hunne
gescheurde kleederen, de uitputting, die uit hun geheele voorkomen spreekt, getuigen
van het lijden, dat zij hebben doorgestaan. Zij worden onder het afdak geleid, waar
zij zich neerzetten op de bankenrijen, fuseliers en ulanen, dragonders en artilleristen,
landweer en liniesoldaten, Franschen en Duitschers, van alle troepensoorten en
legerafdeelingen dooreen; de koffie, de wijn, het brood, de sigaren worden
rondgedeeld; dat zijn oogenblikkèn van verpoozing, die den afgetobden rust geven,
vooral door het vooruitzicht, dat zij eindelijk den moeielijken tocht achter den rug
hebben, en dat ginds een bed en geregelde geneeskundige hulp hun wacht. Daarna
worden de zwaarder gewonden op hunne matrassen aan land gedragen: langzaam en
voorzichtig worden zij op den wal nedergelegd; zij, die nog dadelijk hulp behoeven,
in de loods, anderen in de nabijheid van de wagens. Hier is het een geamputeerde,
daar een, die, door kogel of granaatscherf getroffen, half bewusteloos of in hevige
koorts daar nederligt; ginds een ongelukkige, die eene zware wond in de lenden heeft
en voorover moet liggen en blijven liggen; zijne handen klemmen zich krampachtig
om het kussen, waarop hij met saamgeknepen lippen het moede hoofd zijdelings
tracht neer te leggen. Na eenige rust begint het verdere transport: vooruit gaan de
lichtst gewonden, de volgende worden in de omnibussen en andere wagens geholpen,
en eindelijk worden in de meubelwagens, die rijkelijk van eene dikke laag stroo
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zijn voorzien, de zwaar gekwetsten op hunne matrassen langs de zware, hellende
balken ingedragen en naast elkander nedergelegd. Daarop gaat de stoet voorwaarts,
de toeschouwende menigte verspreidt zich, de glazen, flesschen, trommels, vaatjes
enz. worden opgeruimd en weggeborgen; in korten tijd is de landingsplaats ledig, de hospitalen en lazaretten hebben hun nieuw contingent ontvangen, de taak der
geneesheeren vangt weder met nieuwe lijders aan.
Het juiste aantal gekwetsten, die op deze wijze, of ook voor een gedeelte per
spoortrein, hier zijn aangebracht, hetzij om hier te blijven of na korter of langer
oponthoud verder naar 't binnenland te vertrekken, kan ik niet juist opgeven: het
kleinste cijfer, dat mij genoemd werd, is elf duizend, het grootste vijftienduizend.
Waarschijnlijk is het laatste het meest nauwkeurige, want alleen in Augustus is voor
het transport per stoomboot naar Dusseldorf 57000 thaler betaald, waarbij mij werd
gezegd, dat dit per man 5 thaler en eenige groschen bedroeg, waaruit een getal van
omtrent elfduizend volgt, en wanneer men die, welke met de treinen aankwamen,
wier aantal intusschen veel geringer is, hierbij telt, dan komt men omtrent tot het
cijfer van veertien- of vijftienduizend.
Wellicht zal ik later in staat zijn, omtrent de werkzaamheden van het
Unterstützungscomité, dat al die duizenden bij aankomst of doortocht verpleegd
heeft, eenige statistieke bijzonderheden mede te deelen, die een denkbeeld kunnen
geven van den omvang dier werkzaamheden.
Het aantal bijzondere inrichtingen, waarin de gewonden, behalve in het groote
Reservelazaret, verpleegd worden, en waarmede ik mij in verbinding heb gesteld,
bedraagt zeven: het Evangelische Krankenhaus, het
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Mariënhospital, de kloosters van de ‘barmhärtige Schwestern,’ van de Dominicanen,
van de Franciscanen van de ‘Dienstmägde Christi,’ en het lazaret, door de
schilders-vereeniging ‘der Malkasten’ in haar zomerlokaal ingericht. In drie daarvan
zijn Hollandsche dokters werkzaam, de negen overige doen dienst in het
Reserve-lazaret, waar omtrent 700 gekwetsten liggen. Omtrent hun werkkring kan
ik, uit gebrek aan tijd en aan ruimte, in dezen brief niet in nadere bijzonderheden
treden, maar moet ik verwijzen naar de bulletins, die van wege het Hoofdcomité van
het Roode Kruis worden uitgegeven, en waarin de rapporten uit Dusseldorf zijn of
worden opgenomen. Dat er voor zulk eene menigte zieken, als hier aanwezig zijn of
geweest zijn, eene onophoudelijke behoefte van allerlei aard blijft bestaan, behoeft
niet verzekerd te worden, en ik kan het niet genoeg zeggen, welk een gelukkig gevoel
het is voor mij, die tegenwoordig op deze standplaats door het Hoofdcomité met de
regeling der zaken belast ben, dat ik tot nu toe niet alleen aan bijna alle aanvragen
om ondersteuning heb kunnen voldoen, maar elk oogenblik in de gelegenheid ben,
om overal, waar ik van terzijde verneem dat dringende hulp noodig is, die hulp te
verleenen. Ons dépôt, dat ik in de Kreuzstrasse bij den bouwmeester Schiffer heb
opgeslagen, die mij daarvoor een uitmuntend lokaal heeft in gebruik gegeven, gelijkt,
dank zij de trouwe bezendingen uit Nederland, op de beurs van Fortunatus: ik geef
steeds uit en 't wordt nooit leeg. 't Is een ware staalkaart van al wat de zieken
behoeven: onderkleeren en verbandmiddelen liggen op houten banken langs den wit
gekalkten muur; in 't midden zijn de leege kisten op een rij gezet, om als lange tafels
te dienen; vijf, zes manden met wijn en tabak, eenige zakken met koffie, rijst, grutten,
sigaren-
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kistjes, liggen daaromheen, elk op hun plaats; op een tafel staat mijn voorraad van
sago, arrowroot, frambozenazijn, thee, chocolade, Liebig-extract en tal van dergelijke
onmisbare verkwikkingen. Van daar uit heb ik nu bijna dagelijks bezendingen naar
alle kanten kunnen doen; dan komt een droschke voor, om volgeladen te worden met
al wat noodig is, en wij rijden naar de plaats der bestemming; en het is een waar
genot, dat ik iedereen elken dag zou toewenschen, om te zien met welk een erkentelijk
gevoel dat alles wordt ontvangen. Vooral is dit het geval in de kloosters, die werkelijk
arm zijn, en toch al het mogelijke doen, dag en nacht, om de gewonden, die aan
hunne zorgen zijn toevertrouwd, met de meest mogelijke liefde en oplettendheid te
verplegen. Ons Nederlandsch dépôt is langzamerhand algemeen bij al die inrichtingen
bekend geworden, en heeft zich een reputatie verworven, ten opzichte van de
degelijkheid en voortreffelijkheid van al wat er uit te voorschijn komt, die het hart
van alle gevers goed zou doen, wanneer zij het hoorden. Geen linnengoed is zoo
keurig, geen verbandmiddelen zoo zorgvuldig vervaardigd, geen pluksel zoo rein en
zacht, geen wijn zoo goed, geen verkwikkingen zoo goed gekozen, als die uit ons
land komen, en dat is niet mijn gevoelen alleen, maar elken dag moet ik het van alle
kanten hooren. Geen wonder dan ook, dat de ingenomenheid met Nederland en het
Nederlandsche Roode Kruis met den dag toeneemt; iedereen beijvert zich, als 't
voorkomt, daarvan te doen blijken. Vooreerst, en dat is 't voornaamste, door tot ons
te komen, als er behoefte is, als men eens wat bijzonders moet hebben, en ten anderen
door het bewijzen van beleefdheid en gastvrijheid, veel meer dan wij kunnen
aannemen, want de tijd vliegt hier voorbij. Voor de schilderijen-tentoonstelling
ontving ik reeds den
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eersten dag doorloopende kaarten voor alle heeren; van den Malkasten een zeer
beleefden brief, waarbij ons de toegang tot de schilders-societeit wordt opengesteld,
enz. Als wij gelegenheid hebben, maken wij er gebruik van, en nu en dan wordt ons
werkzaam leven eens afgewisseld door meer zorgelooze uren. Zoo zou ik met
genoegen eene meer uitvoerige beschrijving kunnen geven van den feestdag en de
geweldige opgewondenheid, die hier heerschte, toen de tijding van Napoleons
gevangenneming was aangekomen; van den grooten fakkeltocht, die 's avonds door
de stad trok; van het daarop volgende feest in den Malkasten, waar in een paar uur
een ware artistieke trophee was opgericht, zooals alleen kunstenaren dat kunnen
doen; van de groote wijnbowl (ik meen van twee ankers), die daar geledigd werd;
van de toast, die daar werd uitgebracht op de Nederlandsche comité's van het Roode
Kruis, die nauwelijks ten einde was, toen allen als éen man opstonden, en het ‘Wien
Neerlandsch bloed’ op eens door duizend stemmen met een geïmproviseerd
piano-accompagnement werd gezongen. Ik zou u verder nog kunnen spreken over
de algemeene opinie, over de stemming in Duitschland en over nog veel meer, maar
aan dezen brief moet een einde komen. Wellicht, doe ik later nog eens een omgang
met mijne lezers door de verschillende hospitalen - mits ik tijd kan vinden.
Dusseldorf, den 1 October 1870.
't Is de avond vóór mijn vertrek van hier: mijn koffer is gepakt, en ik wil den korten
tijd, die mij overblijft, gebruiken, om mij met hen, die in mijne beide voorgaande
brieven belang gesteld hebben, nog eenige oogenblikken te onderhouden. Een paar
weken
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zijn er verloopen, sedert ik het laatst iets van mij deed hooren, en weder waren het
weken, wel is waar van drukke werkzaamheid, maar die mij een aantal onvergetelijke
uren hebben opgeleverd, want ik verzeker u: in een tijd als deze, en in de
buitengewone omstandigheden, waarin men hier verkeert, komt oneindig veel voor,
dat een onuitwischbaren indruk maakt voor het geheele leven.
Nog altijd is de verpleging hier in vollen gang, maar langzamerhand heeft zij een
ander karakter aangenomen. Het aantal gewonden is in de laatste dagen zeer
verminderd, tengevolge van verschillende oorzaken: in de eerste plaats doordien er
zulke bloedige gevechten niet meer geleverd zijn als vroeger, die zulk een tal van
slachtoffers op eens maakten, ten anderen, omdat België er thans een menigte heeft
opgenomen, hetgeen eerst niet het geval was. Het slechte weder, dat voor omtrent
veertien dagen in de nabijheid van het oorlogstooneel vrij algemeen heerschte, belette
het krankentransport, en bovendien zijn er reeds verscheidenen zoover genezen, dat
zij de hospitalen konden verlaten, hetzij om naar hunne korpsen terug te keeren, dat
echter met verreweg de minste het geval was, hetzij om zich ter verdere verpleging
naar hunne woonplaatsen te begeven, waar men evenwel niet toe overgaat, dan nadat
men verzekerd is, dat zij daar de geneeskundige hulp zullen vinden, die zij in hun
toestand nog behoeven. Eindelijk zijn er velen naar hun laatste rustplaats gedragen,
want hoewel het aantal sterfgevallen veel minder geweest is, dan men door
vergelijking met vroegere oorlogen had meenen te moeten verwachten, de dood heeft
toch dagelijks zijne offers geëischt.
In mijne vorige brieven heb ik u eenig denkbeeld trachten te geven van den
algemeenen toestand, zonder
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dat ik daarbij in vele bijzonderheden kon treden: ik wil nu in deze regels, die wel de
laatste zullen wezen, met eenige vluchtige trekken dat tafereel voltooien.
De stof is rijk, en de keus is moeilijk; - terwijl ik dus in deze laatste uren de lange
reeks van beelden, die zich hier aan mij vertoonden, voor mijn geest laat voorbijgaan,
doe ik hier en daar slechts eenige grepen: ik kan onmogelijk alles op het papier
weergeven, wat ik in die vier weken heb doorleefd en wat ik toch zoo gaarne in mijne
herinnering wilde vasthouden.
Zoo dwalen mijne gedachten dan eerst naar het Dominicaner klooster, dat het
meest in de nabijheid van ons logement gelegen is. Het is een kloek gebouw in de
Thalstrasse, van zware, donkerkleurige baksteenen opgetrokken, en dat slechts
gedeeltelijk is voltooid, zoodat van de kerk nog alleen het koor aanwezig is. Wij
schellen aan, en de broeder in de grauwe pij, die ons de breede eikenhouten deur
opent, behoeft ons den reeds lang bekenden weg niet meer te wijzen; de breede
trappen voeren ons naar de bovengalerij, waar wij de zware tapijten gordijn oplichten,
en vóór ons strekt zich een lange rij bedden uit, waarop wij nagenoeg alle lijders
kennen. Daar ligt de arme Fransche fuselier, een der beklagenswaardigste onder de
velen: zijn linkerbeen is gebroken en door een kogel doorboord, zoodat nog geen
gipsverband is kunnen aangelegd worden; daarbij heeft hij een schot door de lenden,
en daar de toestand van zijn been het onmogelijk maakt, hem om te leggen, is in de
matras een rond gat gesneden, zoodat de arts of de ziekenoppasser telkens onder het
bed moet gaan om hem zoo te verbinden. De arme man lijdt vreeselijk en gaat steeds
achteruit; een paar weken geleden had hij nog goeden moed en kon ik hem nog
gelukkig maken met een lange rechte pijp, die hij lig-
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gende kon rooken, maar in de laatste dagen zijn zijne krachten zoo afgenomen, dat
er thans aan zijn herstel niet meer te denken is. Eenige bedden verder zit een
Pommeraan met den stuk geschoten arm in een lauw bad; hij is tevreden, omdat hij
sinds een paar dagen bespeurd heeft, dat er meer beweging in zijne vingers begint
te komen; - en naast hem staat mijn opgeruimde kennis Archambeau, die altijd
tevreden is en begonnen is lezen te leeren; ook zijn arm hangt in een doek. In de
verschillende kamers, die op de galerij uitkomen, bevinden zich patienten van allerlei
aard: hier lag de jonge Duitscher, - uns Meisterstück - zooals een der pleegzusters
mij zei, toen ik hem voor 't eerst zag: een chassepotkogel was hem achter door het
rechterschouderblad ingedrongen en aan den linkermondhoek weer uitgekomen, na
hem in 't voorbijgaan vier kiezen meegenomen te hebben. Een dag of wat geleden,
ontmoette ik hem aan 't station van den spoorweg; hij was volkomen genezen en
ging opgeruimd naar zijne Heimath. Daar ligt ook de Turco, wiens linkervoet
geamputeerd is; in den beginne was hij volkomen radeloos en verlangde eens, dat ik
hem een mes zou geven om zich den hals af te snijden: hij is nu veel beter en kalmer,
en roemde in gebroken fransch, met allerlei arabische woorden doormengd, zeer de
behandeling, die hij had ondergaan. Als hij in Frankrijk was gebleven, verzekerde
hij mij met den meesten ernst, dan had men hem zonder eenigen twijfel gewurgd,
omdat men hem zonder voet niet meer gebruiken kan; nu hoopte hij weldra naar
Marokko terug te kunnen keeren, waar zijn vader woonde. De verzorging in het
Dominicaner klooster is uitstekend, en de chef van het lazaret, pater Albertus, wiens
flink, open gelaat en krachtige figuur ik niet licht vergeten zal, is juist de man voor
zijne zware taak.
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Eveneens niet ver van het Europäische Hof ligt aan den Fürstenwall het Evangelische
Krankenhaus, een statig ruim gebouw, waarvan ik vroeger reeds melding maakte.
Hier liggen nog ongeveer honderd gewonden en zieken, en wanneer ik ook al niet
volkomen deel in den wel wat overdreven lof, dien er in een onzer bladen door een
bezoeker aan werd toegebracht, en de inrichting, naar mijn inzien, aan een paar
kapitale gebreken lijdt, heeft zij toch groote verdienste. Hier zijn de twee Utrechtsche
dames van Veen en Blom en de dames Schroeder van der Kolk en R. Karsten, met
bewonderenswaardigen ijver werkzaam, terwijl een belangrijk gedeelte van den
geneeskundigen dienst door den heer Denekamp uit Schoonhoven wordt
waargenomen.
Een dergelijk ziekenhuis, mede nieuw gebouwd en op breede schaal ingericht, is
het Mariënhospitaal met twee en negentig gewonden, aan de andere zijde der stad
gelegen, en niet ver van daar hebben de Dusseldorfer schilders in hun zomerlokaal
een klein, maar uitmuntend lazeret met een zestiental bedden ingericht, waar eveneens
de heer Denekamp hulp verleent; hier zijn meer zieken dan zwaar gewonden.
Nog zou ik u kunnen heenleiden naar het Franciscanerklooster in de Ost-Strasse,
waar eene reeks van bedden is opgesteld in de breede kruisgangen met hunne hooge
gothische vensters, waar de omgeving geheel in harmonie is met de figuren der
monniken, die in hunne donkerbruine pijen met lange spitse kappen, door het witte
koord met knoopen omsloten en met sandalen aan de bloote voeten, van bed tot bed
gaan. Menige gave heb ik aan deze trouwe, maar behoeftige verplegers, die als
bedelmonniken dagelijks de stad in gaan, uit het nederlandsche dépôt kunnen
uitreiken.
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Dit laatste was ook het geval met het klooster der Barmherzige Schwestern - de
zoogenaamde Kreuzschwestern - in de Ratingerstrasse, waar ik menig bezoek heb
gebracht, en waar ik menigen goeden kennis heb achtergelaten. Daar ligt de
instrumentmaker uit Oost-Pruisen, met zijn doorboorden arm, die mogelijk nooit
meer zijn brood kan verdienen en met wien ik telkens een kwartiertje bleef praten de type van den beschaafden, ontwikkelden burgerman, zooals wij er onder de
Pruisische geblesseerden zoo velen ontmoet hebben. Niet ver van hem zag ik voor
het eerst een stervende; het was een geamputeerde, die, half bloot gewoeld, met het
loodkleurige gelaat ter zijde van het kussen afgezonken, met de gitzwarte haren door
het klamme doodzweet bevochtigd, lag te zieltogen: om het bed heen was een schut
geplaatst, om het droevige gezicht zooveel mogelijk voor de overige lijders te
verbergen. Hoeveel ellende en jammer ziet men hier, waar men in 't gewone
alledaagsche leven niet aan denkt, en toch, in zulke dagen, die aanhoudenden arbeid
van geest en lichaam vorderen, mag en kan men bij die enkele tafereelen niet stil
blijven staan. Het is eene onverbiddelijke noodzakelijkheid, dat men de aandacht
van de individuen afwendt, en alleen de massa in het oog houdt; zonder dat zou men
de eens aanvaarde taak onmogelijk ten einde kunnen brengen.
Het lazaret van de Mägde Christi, het zevende van degenen, waarmede ons Roode
Kruis zich in verbinding heeft gesteld, ligt te Bilk in de onmiddellijke nabijheid van
Dusseldorf. Hier is dr. van der Ley uit 's Gravenhage werkzaam, voornamelijk in de
barak, die daar door den vorst van Hohenzollern is opgericht. En na u dus alle
inrichtingen te hebben opgenoemd, die ik hier heb leeren kennen, en waarbij ik nog
een klein hospitaal in Ober-Bilk wil vermelden, dat zich in de laatste dagen

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

126
ook om bijstand tot ons dépôt had gewend, wil ik u ten slotte naar het groote plein
achter het Reserve-lazeret en de Kaserne-strasse geleiden, waar het Nederlandsche
Roode Kruis de grootste werkzaamheid heeft ontwikkeld.
In dat lazaret zijn de meeste gekwetsten opgenomen; hun aantal bedroeg omstreeks
half September 713. Sedert dien tijd zijn er zeer velen vertrokken, en de dirigeerende
arts, dr. Graf uit Elberfeld, wien de moeielijke taak werd opgedragen, om eene kazerne
met vele gebreken in een bruikbaar hospitaal te veranderen, en die deze taak met
evenveel energie als bekwaamheid vervuld heeft, doet nu al het mogelijke, om de
gevaren, die aan eene zoo groote opeenhooping van gewonden verbonden zijn, door
eene geschikte verdeeling en evacueering het hoofd te bieden. Tot bereiking van dit
laatste doel dienen zes groote hospitaaltenten, op het plein opgericht, waarin
onmiddellijk al degenen overgebracht worden, waarbij verschijnselen van pyaemie,
hospitaalbrand, typhus enz. zich beginnen te vertoonen. De goede gevolgen van die
maatregelen hebben zich al zeer spoedig doen gevoelen; niet alleen dat het lazaret
zelf verschoond is gebleven van die vreeselijke besmetting, die gevaarlooze wonden
in vier en twintig uren doodelijk maakt, en als zij eens uitgebroken is, hare slachtoffers
bij rijen wegmaait, maar het heerlijke herfstweder, die frissche versterkende lucht
op het plein, hebben tot het weinig verwachte en ook zelden bereikte resultaat geleid,
dat verre het grootste aantal lijders zich op den weg van beterschap bevindt. Het is
dan ook geen geringe voldoening voor onze beide Hollandsche kandidaten, Sannes
en Offerhaus uit Groningen, die vroeger met de doktoren Büchner uit Deventer, de
Zwaan uit 's Gravenhage en de Vrij uit Dordrecht, in het lazaret zelf werkzaam waren,
dat in deze isoleertenten, die
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aan hun beider zorg zijn opgedragen, zoo menig geval, dat hopeloos werd geacht,
zich ten goede keert.
Het onttrekken van een menigte zwaargewonden aan het gevaar, dat hen in het
lazaret van die zijde dreigde, was eene zaak van het allerhoogste belang, en hier
vooral is het, dat de weldadige werking van bijzondere hulp zich het krachtigst heeft
doen gevoelen. De wenschelijkheid, dat er afzonderlijke barakken werden opgericht,
werd van alle zijden erkend, doch de geneeskundige dienst was er niet toe in staat,
ten minste van officiëele zijde kwam het er niet toe: de grenzen van hetgeen de Staat
kon doen, waren wellicht reeds overschreden. Toen bood doctor Berns uit Utrecht
aan, voor eigen rekening eene barak te doen bouwen voor 20 à 25 zwaar gewonden;
het denkbeeld was even spoedig uitgevoerd als het geuit werd: in zes dagen had hij
de zelfvoldoening, dat hem in zijn uitmuntend ingerichte houten huis een aantal
gekwetsten kon worden overgegeven, waarvan velen zonder eenigen twijfel hun
behoud aan zijne kloeke handelwijze zullen te danken hebben. Nog waren al zijne
bedden niet bezet, toen ik aan het hoofdcomité te 's Hage het verzoek richtte, om
eene tweede barak te doen oprichten; ten half twaalf bracht de telegraaf dat verzoek
over, en ten vier uur reeds had ik het verlangde toestemmende antwoord. Binnen een
week was de tweede barak verrezen, en ook daar liggen nu een twintigtal lijders, die
aan de voortreffelijke zorgen van Dr. Wartmann uit Arnhem zijn toevertrouwd
geworden. Dank zij de mildheid van onze landgenooten, ontbreekt het in die barakken
aan niets; de verband- en linnenkamer is ruim van alles voorzien, in de kleine keuken
is al het noodige gereedschap voorhanden, en alles, van de kleinste compres tot de
zwaarste wollen deken, van het eenvoudigste
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drinkglas tot de hanglampen met haar groene gazen lichtschermen, is uit Nederland
aangekocht. Alleen de ijzeren bedstellen, die in menigte in de kazerne aanwezig zijn,
werden ons door de militaire Verwaltung geleverd.
Eenstemmig is dan ook de lof, die aan de degelijke inrichting onzer barakken
wordt geschonken, en algemeen de erkentelijkheid, die Nederland zich door dien
zoo weldadigen maatregel heeft verworven. Bij het volle besef van het groote nut,
dat daarmede werd gesticht, behoef ik het wel niet te zeggen, welk eene aangename
verrassing het mij was, toen ik in de vorige week, bij een kortstondig bezoek in
Utrecht, in de gelegenheid werd gesteld, om, dank zij de menschlievende medewerking
van mijne stadgenooten, nog eene derde barak te doen bouwen. De rederijkerskamer
‘Nicolaas Beets’ toch had, door de ruime inteekening voor eene in de volgende week
door haar te geven soirée, eene aanzienlijke som bijeen verkregen, die tot het
verleenen van hulp aan de gekwetste krijgslieden bestemd was, en door het bestuur
geraadpleegd omtrent de wijze, waarop dat geld het best besteed zou worden, gaf ik
in bedenking er de bovenbedoelde bestemming aan te geven. Dat voorstel vond
algemeene goedkeuring; den avond van denzelfden dag, dat mij dit werd medegedeeld,
kon ik er in Dusseldorf kennis van geven; den volgenden morgen ten acht uur werd
de plaats bepaald, waar de barak verrijzen zou, en ten twaalf uur werd de eerste paal
geslagen.
Binnen een paar dagen zal het werk voltooid zijn, en op den avond, dat de leden
der rederijkerskamer hunne toehoorders om zich heen vergaderen, kunnen zij het
doen met het streelende bewustzijn, dat reeds langer dan eene week een twintigtal
zwaar gewonden daar
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zullen zijn opgenomen, die aan hun menschlievend streven de verlichting van hun
lijden en voor een gedeelte zeker hun levensbehoud zullen te danken hebben. De
naam der kamer - de in Nederland zoo gevierde dichternaam - zal in Dusseldorf nog
menigmaal met innige dankbaarheid worden genoemd.
Hoe dikwijls heb ik het in de laatste dagen gewenscht, dat de man, wiens naam
de kamer als de hare heeft aangenomen, met mij in die barakken had kunnen
rondgaan! Hoe menig tafereeltje heb ik er gezien, nu eens vol weemoed, dan weer
vol humor, dat aan Hildebrand een traan of een glimlach zou hebben ontlokt! Zijn
fijne teekenstift zou er schetsen in overvloed gevonden hebben. Enkele daarvan wil
ik, al is het maar ter eigen herinnering, vluchtig aanteekenen. Hier ligt een jonge
Franschman, wien eenige dagen te voren de rechterarm dicht onder den schouder is
afgezet; hij is de lieveling van ons allen geworden door de zachtheid van zijn karakter,
het geduld en de gelatenheid, waarmee hij zijn lot draagt. En toch is dat lot zoo
droevig: hij is de eenige zoon van zijne moeder, zijn vader is dood en hij won de
kost voor haar; hij moest wel hard werken, maar hij was jong en alle maanden bracht
hij haar honderd vijftig francs thuis.... ‘nous étions si heureux’, zeide hij mij eens,
‘nous étions si heureux, ma mére et moi, et maintenant...’ en dan liep hem een traan
over de bruine wang, als hij den blik sloeg op den eenigen arm, die hem was
overgebleven, en op een kleinen ring aan zijn vinger.... l'anneau de ma mère... Hij
had haar geschreven toen zijn arm nog niet zoo erg was; of zij den brief had gekregen,
wist hij niet; toen was de wonde meer en meer gevaarlijk geworden, en voordat hij
ten tweeden male aan zijne moeder had kunnen schrijven, had het amputatiemes het
hem voor altijd belet.
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Welk een onderscheid tusschen hem en zijn levendigen landgenoot in de tweede
barak, met wien ik menig keer heb zitten praten. Hij is altijd opgeruimd en vroolijk,
een zieltje zonder zorg, en toch is hij in eene positie, die menigeen zorg genoeg zou
geven. Zijne beide armen zijn vrij ernstig gewond en volkomen onbruikbaar, zoodat
hij ze in twee banden draagt, en bijgevolg in alles moet geholpen worden. Als het
etensuur daar is, gaat hij op een stoel zitten, en laat zich, onder allerlei kwinkslagen,
door de zuster, die in zijne barak verpleegt, voeren, comme un petit moineau, zooals
hij zegt. Ik zou genre-schilder willen zijn, alleen om dat kleine tafereeltje te kunnen
weergeven, hoe hij daar zit, geheel in rood, want bij zijn rooden uniformpantalon
hebben wij hem eene Nightingale van vuurrood flanel om de schouders geslagen, en de in stemmig zwart gekleede geestelijke zuster met het witte voorschoot en het
witte mutsje, half bedekt door de lang afhangende plooien van het zwarte
hoofdbekleedsel, vóór hem. Zij verstaat fransch genoeg, om zich te vermaken met
zijn onverstoorbaar goed humeur, en met hem te lachen over zijne onhandigheden
of over zijn scharlaken pak, dat hem, naar zijn beweren, op een kardinaal of op den
beul doet gelijken, en al babbelende gebruikt hij zijn ration soep en vleesch en zijn
glas wijn. Hij is een van de weinigen, die kunnen opstaan, en rondwandelen, hetgeen
bij het prachtige herfstweder, dat wij in den laatsten tijd hier hebben gehad, eene
ware verkwikking is. Eergisteren zat hij aan de deur van de barak op eene omgekeerde
houten kist, zich te koesteren in het zonnetje. ‘Hier zit ik goed,’ zei hij mij, nadat ik
hem op zijn verzoek eerst eene brandende sigaar in den mond had gestoken, ‘vooreerst
ga ik hier niet van daan; je me suis institué portier perpétuel, Il ne me manque que
le balai. Con-
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cierge-modèle, je suis bien obligé d' être poli en vers les gens; certes ce n' est pas
moi qui donnerai le premier soufflet, par absence totale de bras.’ Opgeruimder ziel
is er misschien in 't geheele hospitaal niet.
Dat het interessant is, om zich door de geblesseerden hun wedervaren te laten
vertellen, behoef ik u niet te zeggen: jammer maar, dat men er zoo zelden tijd voor
kan vinden. Over het algemeen vertellen ze goed en levendig, de Franschen zoowel
als de Duitschers, en allen, natuurlijk als ze niet te ziek of te pijnlijk zijn, geraken
ze in vuur, als ze aan 't beschrijven gaan van 't gevecht of van de wijze hoe ze gewond
werden. ‘Je ne sentais rien quand je suis tombé,’ vertelde er mij een, die zes wonden
had, door twee geweerkogels gemaakt, waarvan de eene zijne beide beenen en de
andere zijn rechterarm had doorboord, ‘mais quand j'ai voulu me relever, ah, quelle
douleur dans les jambes! Et puis, j'étais au milieu du feu.... de tous côtés.... ssst! ssst!
flan! boum! Sapristi, quel carillon! Je me traîne dans un champ de blé, mais encore
ssst! pan! Diable, je ne suis pas encore sauvé, que je me dis en me sauvant. Enfin,
j'y reste vingt-deux heures, puis on vient me relever, et encore je suis resté trois jours
sans être pansé. - Tenez, regardez ma capote, qui est là-bas.’ - Ik bekeek de kapotjas,
die aan 't hoofdeinde van zijn bed hing, er waren, wel geteld, negen kogelgaten in.
Zijn wonden staan vrij goed, maar hij is nog niet buiten gevaar.
Nog minder voorspoedig gaat het met een jongen Duitscher, die vooraan in onze
barak ligt met het zwaargewonde been dag en nacht onder den voortdurenden drup
van koud water, dat uit twee boven hem opgehangen irrigators door middel van
gutta-percha buizen op de wond gebracht wordt. Sinds weken ligt hij on bewegelijk
op den rug; hij is stil van aard en spreekt
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weinig, maar in den laatsten tijd heeft hij een grooten troost gekregen: zijn oude
vader, die in een dorpje, een paar uur sporens van Dusseldorf, woont, is bij hem
gekomen en kan acht dagen blijven. Op het algemeene strenge consigne, dat niemand
in de barak mag blijven, is voor hem eene uitzondering gemaakt, en nu zit hij den
geheelen dag op een stoel naast het bed van zijn zieken zoon. Aandoenlijk is het, te
zien, hoe die kleine, meer dan zestigjarige man daar stilletjes uren zitten kan als zijn
zoon sluimert, of dan weer het verschoven kussen een weinig terecht legt; of, als het:
‘Vater, trinken,’ zachtjes van de lippen des gewonden gehoord wordt, hem het glas
wijn en water aan den mond brengt.
Toen hij kwam, heeft hij den dokter gevraagd of hij zijn zoon niet zou kunnen
meenemen, als hij over acht dagen weer naar huis moest, maar die hoop heeft hij al
spoedig moeten opgeven, en nu vraagt hij er niet meer naar. Gisteren morgen
ontmoette ik hem op het plein, toen hij naar de barak ging; hij bracht een gebraden
kuikentje op een blauw bordje mee, dat hij voor zijn zoon gekocht had. ‘Es geht doch
ziemlich gut,’ zei hij, terwijl hij mij vragend aanzag, ‘man muss Geduld haben, ja,
ja, das habe ich meinem Sohne auch gesagt, man muss Geduld haben.’ Ik vrees, ik
vrees, dat de oude man meer noodig zal hebben dan geduld bij den slag, die hem
misschien wacht: ik weet niet of er veel hoop is, dat hij zijn zoon behouden zal.
Maar, ik mag mijn brief niet te lang maken; ik zou u anders nog over velen kunnen
spreken, waaraan ik mij in die dagen gehecht heb. Nu ik op het punt ben van heen
te gaan, komt mij die lange galerij voor den geest, en er zijn er zoo velen, van wie
ik zoo gaarne den lateren levensloop zou willen kennen, zoo velen
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van wie ik nog zoo gaarne zou willen vertellen. Doch de tijd van afscheid nemen is
daar, wij drukken ze nog eens allen de hand en geven onzen goeden bekenden in de
barak eene kleine herinnering, een sigarenkoker, een pijp, een zakmes, - en de deur
sluit zich achter ons dicht. - Vaarwel!
En hiermede neem ik afscheid van de lezers dezer brieven, doch ik wil dat niet
doen, zonder velen onder hen dank te zeggen voor het goede, dat ook zij aan de arme
gewonden hebben gedaan, voor het vele dat ik uit hunnen naam heb kunnen uitreiken.
Zoowel uit de stad als uit de provincie Utrecht is mij veel gezonden dat tot genezing
en verkwikking van eene menigte lijders krachtig heeft medegewerkt; ik hoop, dat
ik het op de beste wijze en in den geest der gevers heb aangewend.
Hoe menig maal heb ik het in stilte gewenscht, dat zij het in persoon hadden mogen
ondervinden, welk een gelukkig gevoel het is, instaat te worden gesteld, bij zooveel
ellende en jammer nog zooveel leniging te kunnen aanbrengen. Wij hebben veel
kunnen doen, want het Nederlandsche Roode Kruis heeft zich, even als elders, ook
in Dusseldorf zijne verhevene roeping waardig getoond. Nog lange jaren zal het daar
in dankbare herinnering blijven.
November, 1882.
Twaalf jaren zijn voorbijgegaan. Als in een ver verleden liggen voor velen de
geweldige gebeurtenissen van 1870, waarvan ik in de voorafgaande regelen eene
kleine episode aan mijne lezers heb medegedeeld, doch waarvan de herinnering voor
mij, die ze doorleefde, nog even frisch en levendig is gebleven.
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Omtrent sommigen onzer patiënten, waarvan in den laatsten brief gesproken werd,
kan ik nog nadere bijzonderheden vermelden, die tot mijn genoegen alle gunstig
luiden. De oude vader heeft zijn zoon mogen behouden maar hij heeft dat behoud
alleen te danken aan de onvermoeide zorg, waarmee hij letterlijk dag en nacht is
behandeld. Nadat hij meer dan twee maanden tusschen leven en dood had gezweefd,
begonnen er zich eerst teekenen van beterschap te openbaren, en nog verscheidene
maanden moest hij daarna in het hospitaal doorbrengen, eer hij als geheel hersteld
kon worden beschouwd. Ook de vroolijke ‘portier perpétuel’ en de chasseur met zijn
zes kogelwonden zijn volkomen terecht gekomen.
Met den jongen Franschman, wiens rechterarm gegeamputeerd werd, ben ik tot
heden nog steeds in correspondentie. Zoodra hij na het sluiten van den vrede naar
zijn vaderland en zijne moeder teruggekeerd was, schreef hij mij een brief, want hij
had met een werkelijk verbazende vlugheid met de linkerhand leeren schrijven.
Eenigen tijd later deelde hij mij mede, dat hij eene aanstelling als garde-champêtre
te Maffliers, in de nabijheid van Parijs, had gekregen, hetgeen hem samen met zijn
pensioen een goed inkomen gaf. Achtereenvolgens kreeg ik nu bericht van zijn
huwelijk, van de geboorte van twee kinderen enz. Drie keeren heeft hij ons te Parijs
bezocht: eens met zijne moeder, zijne vrouw en zijne twee kinderen, en ik verzeker
u, dat dat bezoek tot onze aangenaamste herinneringen behoort. Het was een waar
genot, dat gelukkige en dankbare gezin te zien, en thans nog denk ik er met genoegen
aan, hoe we samen in een restaurant van 't Palais Royal dejeuneerden; hoe we daar
de gezondheid dronken van Dokter Berns, aan wiens goede zorgen hij steeds beweert
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het behoud van zijn leven te danken te hebben; hoe we een rijtoer maakten door het
Bois de Boulogne, hoe ze opgetogen waren bij de pracht op de boulevards; hoe we
speelgoed kochten voor de kinderen, en hoe we 's avonds van elkander scheidden
met de vernieuwde overtuiging aan onzen kant, dat er toch eigenlijk zoo weinig
noodig is om een geheel gezin een gelukkigen dag te bezorgen.
Den laatsten brief, dien wij van hem ontvingen, wil ik voor de aardigheid hier
laten volgen, ten eerste als een curieus staaltje van de wijze, waarop de ongeletterde
Franschen zich op 't gehoor af eene orthographie op hun eigen hand vormen, maar
ten tweede ook als een bewijs, wat een flink en energiek man zelfs met één arm nog
kan uitvoeren in omstandigheden, waarin menigeen met twee armen de handen
verkeerd zouden staan. Ziehier den brief:
Maffliers, le 12 December 1881
Chère Monsieur et Madame Mulder.
J'ai reçu votre emable lettre qu'il nous à fait un sensible plaisir, d' apprendre que vous
soyéz en bonne santé, et vous remerci mille fois de la bonté que vous avez en ver
nous. Mes enfants aussi vous remerci ils sont bien contant, des étrenne que vous leur
avez envoyé.
J'ai reçu des nouvel de M. et Mme Berns.
Ils se porte très bien, seulement ils ont beaucoup trop de fatigue, ils ont pas une
minute de temps à eux. Je vous dis que j'ai été bien surpris qu'and j'eu la lettre de ces
braves gens l'à, car je crois que ces la premiere fois qu'ils mécrive, enfin cela ma fait
un grand plaisir d'apprendre qu'il sont tout en bonne santé, mais le plaisir serait bien
plus grand, ci je pouvais les revoir seulement
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une fois pour pouvoir les remercier des bons soins qu'ils ont aussi pris auprès de moi.
Chère M. et Mme Mulder, J'ai une petite nouvel à vous apprendre. Je vous diré que
en date du 23 Juillet, j'ai reçu par M. le Ministre de l'intérieur pour courage et
dévoument une médaille d'honneur, pour avoir arrêté un scélèbre braconnier armée,
après m'avoir menasé de me tué avec son fusil. Ce braconnier etait l'aterreur des
gardes, même de tout le monde qu'ils n'osait plus sortir de chez eux, enfin je me suis
trouvé heureux le jour que j'ai pu rendre se service à la société. Ces toujour à vous
M. et Madame que l'ons doit ces remersiment.
Ma familie se joint à moi pour vous dire mille choses heureux, et nous vous soitons
tous plussieur bonnes année accompagné d'une parfaite santé.
En attendant le plaisir de vous voir, recevez Monsieur et Madame nos sinscères
amitier, votre tout Devoué reconnaissant.
Abraham
Garde champêtre
a Maffliers par Monsoult
(Seine et Oise).
Zooals men ziet, heeft het Fransche gouvernement, volgens de zeer logische
redeneering van mijn vriend Abraham, bepaald reden van dankbaarheid jegens het
Nederlandsche Roode Kruis. Mocht een mijner lezers ooit lust gevoelen, een uitstapje
te maken naar Maffliers, dat slechts een half uur sporens van Parijs ligt, dan behoeft
hij dat Roode Kruis maar te noemen om zeker te zijn, dat hem bij den garde champêtre
een hartelijke ontvangst zal ten deel vallen.
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Naar de Noordkaap
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Wanneer men van Christiania in noordwestelijke richting eene lijn trekt tot waar zij
op ongeveer 62° noorderbreedte de kust van Noorwegen snijdt, vindt men daar het
stadje Molde aan het uiteinde van het Moldefjord liggen, waar wij Maandag den 28
Juli tegen den middag aankwamen. Van den weg van Christiania hierheen, dien we
in tien dagen, deels met den spoortrein of de stoomboot, maar hoofdzakelijk per
kariool aflegden, wil ik voor het oogenblik niet spreken; het is intusschen een van
de merkwaardigste en schilderachtigste van geheel Noorwegen; vooral het laatste
gedeelte, het beroemde Romsdal, heeft menigen tourist in verrukking gebracht. In
Kellers uitstekenden ‘Zomer in het Noorden’ vindt gij er eene beschrijving van, die,
behalve andere voortreffelijke eigenschappen, ook nog deze verdienste bezit, dat ze
latere Nederlandsche reizigers de moeite bespaart, er veel van te vertellen, uit volle
overtuiging dat ze 't wel anders, maar zeer zeker niet beter kunnen zeggen dan hij 't
gedaan heeft.
Molde is een bevallig gelegen plaatsje, een ware rozentuin, die zich met een vrij
lange hoofdstraat en eenige kleinere zijstraten langs den oever van het fjord uitstrekt.
Van de achterliggende hoogte heeft men een
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verrukkelijk uitzicht over den weelderig bebouwden omtrek, over het helderblauwe
water en de schitterende sneeuwbergen aan de overzijde. Wij hadden onzen intrek
genomen in Simonsen's hôtel, waarvan ik de karakterteekening eenvoudig uit mijne
aanteekeningen kan overnemen, want ze is even waar als kort: ‘hôtel, niet bijzonder,
zeer rommelig; kastelein, weinig uitvoerende met veel pruikenmakersdrukte; kamers
goed; bedden idem; diné, eens goed, de tweede maal middelmatig, de derde maal
slecht.’ Wat het de vierde maal geweest zou zijn, kan ik slechts bij benadering en bij
inductie gissen, want de derde avond na onze aankomst was ook die van ons vertrek.
Van Molde zouden we onze reis noordwaarts over zee voortzetten; - hoe ver,
daaromtrent hadden we nog geen besluit genomen. Ons eerste station zou in elk geval
Trondhjem zijn, de oude koningsstad, met hare merkwaardige kathedraal, waar de
Noorweegsche koningen, ook volgens de grondwet van 1814, moeten gekroond
worden; waar zoowel Hakon V voor omtrent 600 jaar, als Oskar II voor 6 jaar die
plechtigheid onderging. Of we nog meer noordwaarts zouden stevenen, zouden we
laten afhangen van de omstandigheden, waartoe vooral het weer mocht gerekend
worden. Als dat ons gunstig was, dan lokte in de eerste plaats de vaart langs de
schilderachtige klippengroep der Lofodden, een bezoek aan Tromsö, het zoogenaamde
Noordsche Parijs, aan den oever der IJszee, twee honderd engelsche zeemijlen ten
noorden van den noordpoolcirkel, of wellicht nog verder het traan - en stokvischrijke
Hammerfest, de noordelijkste stad van de aarde, en nog verre voorbij dat alles wenkte
ons de geheimzinnige Noordkaap, de uiterste grenspaal tusschen ons werelddeel en
de zee, wier golven zich breken tegen de nog onontdekte ijsbergen, die de Noordpool
omschansen.
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Niet weinigen waren er geweest, die het ons hadden afgeraden, onzen tocht zoover
uit te strekken. Wilde men noordelijker dan Trondhjem gaan, ja, dan was de vaart
door de Lofodden iets verrukkelijks, en Gerard Keller had er mij in een brief zulk
een opgewonden tafereel van opgehangen, en 't mij, zooals hij zich uitdrukte, met
centenaars-gewicht op mijn gemoed gedrukt, dien tocht vooral niet te verzuimen,
dat wij 't minst niet in twijfel stonden of wij er toe zouden overgaan; maar dan, Tromsö kon er nog mee door; Hammerfest, zeide men ons, was reeds den tijd en de
kosten niet meer waard, en de Noordkaap? Kale natuur, boom noch struik, 't landschap
was naakt en vlak, en dus - eigenlijk kon men er alleen heengaan om later te zeggen
dat men er geweest was.
Onder den indruk van al die beschouwingen, begonnen wij met in Molde eenvoudig
een retourbiljet naar Trondhjem te nemen; dat verbond ons tot niets, en als we wilden
konden we altijd naar volgende stations plaats nemen; - zoo niet, na eenige dagen
kwam eene andere boot van uit het Noorden te Trondhjem aan, die ons weer
zuidwaarts terug zou voeren. Bij deze gelegenheid maakten wij voor het eerst kennis
met eene bepaling, die zoover ik weet nergens anders in Europa bestaat, namelijk
dat op alle stoombooten in Noorwegen de vrachtprijs voor een gehuwd paar, dat te
samen reist, niet het dubbele, maar slechts het anderhalfvoudige van dien voor een
enkel persoon bedraagt, zoodat het voor een reiziger in Noorwegen eene bepaalde
economie is, getrouwd te zijn - mits hij zijne vrouw niet thuis laat. Wat eigenlijk het
motief is van die gunstige bepaling, ben ik niet te weten kunnen komen. Zooals het
meer gaat, de inboorlingen, aan wie ik het vroeg, waren er van jongs af aan zoo
gewoon aan geweest, dat 't hun
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nooit in de gedachte was gekomen, dat 't anders zou kunnen wezen: de vraag van
een vreemdeling naar den reden van het verschijnsel, bracht hen waarschijnlijk voor
het eerst tot het besef, dat er een reden voor moest bestaan; - welke die reden was,
neen, dat wist niemand, evenmin wie dien maatregel het eerst had ingevoerd. Het
veld der gissingen blijft dus open. Was het een Noorweegsch staathuishoudkundige,
die, met het oog op de zoo weinig talrijke bevolking van zijn vaderland (nog geen 6
menschen op den vierkanten kilometer) een premie op het huwelijk heeft willen
stellen; - was 't een directeur van een stoombootmaatschappij, die zich eene
compensatie wilde verschaffen voor den last, dien hij van zijn vrouw op reis had, of
was het eene galanterie jegens de dames, om de echtgenooten te beletten hunne
wederhelften, onder voorwendsel dat het reizen met vrouwen zoo duur is, thuis te
laten? Ik laat ieder mijner lezers de vrijheid, de conjectuur aan te nemen, die hem de
meest waarschijnlijke voorkomt. Daar de overlegging van de huwelijksacte niet
wordt gevorderd, wordt de verzekering van de belanghebbenden, dat ze als echtelieden
bij den burgerlijken stand ingeschreven zijn, voor waar aangenomen, en terwijl men
zou meenen dat het eenvoudigste middel van contrôle zou worden aangewend,
namelijk de bepaling dat man en vrouw ééne hut moeten deelen, is juist het tegendeel
waar: er is uitdrukkelijk in het reglement gezegd, dat die vrachtvermindering geen
recht geeft op een gezamenlijke hut, maar alleen op een afzonderlijk verblijf in de
algemeene heeren- of damesslaapvertrekken. Hoewel ons de ondervinding geleerd
heeft, dat men zich daar volstrekt niet aan houdt, is het toch wel een bewijs voor de
optimistische denkwijze van de stoombootdirectiën omtrent de goede trouw van de
passagiers.
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Onze boot zou 's avonds ten elf uur aankomen, onze koffers waren gepakt en wij
verdreven den altijd min of meer lang vallenden tijd van afwachten door een robbertje
short whist, waartoe we de speeltafel voor de deur aan den straatweg hadden laten
zetten, een avondamusement in de open lucht, dat alleen in dit land mogelijk is, waar
het tot elf uur nog helder licht blijft. Er werd een robbertje meer gespeeld, dan wij
gedacht hadden, want het was over half twaalf toen wij de lantarens van ons
stoomschip, den Michael Krohn, tegen den fijnen nachthemel zagen schitteren, en
eenige oogenblikken later het schip stil zagen liggen op een paar kabellengten van
den wal. De koffers werden aangebracht, en hoewel ze door de geweldige drukte,
die de kastelein van Simonsen's hôtel maakte zonder iets uit te voeren, bijna te laat
waren gekomen, geraakten wij met onze bagage tijdig genoeg in de sloep en behoorlijk
aan boord.
Te middernacht, tusschen den 30en en den 31en Juli, begonnen we dus onze zeereis,
die ik, hoe interessant ze ook voor ons zelven was, niet in al hare bijzonderheden
beschrijven zal, maar die ik aan ieder mijner lezers, die er toe in de gelegenheid is,
kan aanraden. Wanneer hij dan den Michael Krohn treft, is hij zeker een goed schip
te hebben, en is kapitein Björnstad dan nog altijd de gezagvoerder op dien bodem,
dan verzoek ik beleefdelijk, hem mijne beste groeten over te brengen, want hij is
even goed als zijn schip. Dit is niet groot, maar goed ingericht; de hutten en de
badkamer zijn in de beste orde, en de salon netjes en comfortabel en van een
goedgestemde pianino voorzien, de rookkamer is op het dek. Het eenige inconvenient,
dat zulk een schip oplevert, is de ongeloofelijke hoeveelheid stokvisch, haring en
traan, die het op de terugreis aan boord neemt, want het spreekt van zelf, dat het
voordeel meer
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uit de lading dan uit de passagegelden der reizigers gevonden wordt, en wat wil men,
uit die streken terugkeerende, anders laden dan die artikelen. Waar al die stokvisschen
vandaan kwamen, en vooral waar ze geborgen werden, gaat op den huidigen oogenblik
nog mijn begrip te boven; elk station, waar we op den terugweg aanlegden, leverde
zijn contingent. Ik herinner mij bijvoorbeeld, dat ik bij een van die kustplaatsjes,
waar we al verscheidene uren aan 't laden waren geweest, aan den kapitein vroeg of
we niet haast vertrokken, en hij mij ten antwoord gaf: ‘Ik ben bijna klaar,ik moet
nog 46000 pond stokvisch innemen’, dat was 20 à 25 duizend stuks! Het ruim, het
tusschendek en een groot deel van het dek was dan ook ten laatste zoo vol, dat er
bijna geen plaats meer voor een vaatje haring overbleef, toen we Bergen naderden.1)
Dat geeft dan wel met de traan eene zekere couleur locale aan 't geheel, maar ook
een parfum local, waar men aan gewennen moet. En men gewent er ook aan: in het
salon en in de hutten werd men er trouwens niets van gewaar, en op het dek woei de
frissche zeebries alle minder aangename geuren de oneindige ruimte in. Overigens
was er dan ook geen enkel bezwaar; de noordsche tafel was best en alles was net en
behagelijk.
Vijftien dagen hebben wij met het grootste genoegen aan boord van den Michael
Krohn doorgebracht: acht om van Molde naar de Noordkaap te stoomen, en

1) De visscherij bij de Lofodden, die door ongeveer 18000 visschers met ruim 4300 booten
gedreven wordt, leverde in het jaar 1875, waarvan ik de opgave onder de oogen kreeg, 23
millioen stokvisschen op, die eene waarde van circa 16 millioen gulden vertegenwoordigen.
Haringen, makreelen en andere visschen brachten nog bovendien ruim een millioen op.
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zeven van daar terug naar Aalesund; die tijd vloog letterlijk om bij de rijke
afwisseling, zoowel van de natuurtafereelen, die ons omringden, als van het
gezelschap, dat aan de verschillende aanlegplaatsen aan boord kwam of van boord
ging, want daar die booten, die gedurende den zomertijd elke week elkander opvolgen,
nagenoeg de eenige middelen van gemeenschap aan de schaarsch bevolkte kust
uitmaken, hebben zij in zeker opzicht volkomen het karakter van omnibussen. Het
spreekt van zelf dat men in die eenzame streken spoedig kennis maakt, al is het dan
ook slechts voor een of twee dagen: op een boot in de IJszee is men niet zoo
terughoudend als in een waggon 1ste klasse op het vaste land.
Maar de grootste bekoorlijkheid dankt zulk een noordsche zeereis aan de
omringende natuur, die men gewoonlijk zonder stoornis genieten kan, want de zee
is in den regel kalm, vooral wanneer men de Lofodden bereikt heeft, die zich van
ongeveer 68° noorderbreedte als eene onafgebroken reeks van eilanden en klippen
langs de kust uitstrekken, en als een soort van dam de golven van den oceaan
tegenhouden en het vaarwater bijna tot eene kalme binnenzee maken. Het is eene
onvergelijkelijk rustige en behagelijke reis, die ik iedereen zou aanraden, die voor
eenige weken den woeligen stroom van het leven in onze gejaagde maatschappij
ontvluchten wil, en de zorgen en beslommeringen van onzen dagelijkschen ‘struggle
for life’ wil vergeten. Hoe menigmaal heb ik dat gedacht, als ik, op het dek gezeten,
mij in een zacht far niente liet voortglijden over die blauwe heldere zee, waarvan de
zacht wiegelende oppervlakte alleen werd afgebroken door de zilveren streep, die
de schroef als een wit schuimende vore door de watervlakte ploegde.
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Alles draagt hier het karakter van grootsche rust en majestueuze kalmte. Aan de
landzijde het breede panorama van de Noorweegsche kust met hare zwarte rotsen,
gekroond door glinsterende gletschers, aan wier voet zich in de eerste dagen lachend
groene velden en spaarzame berken- of dennenbosschen uitbreiden. Links de ontelbare
grootere en kleinere eilanden en klippen van de Lofodden, sommige met enkele
donker rood geverfde huizen, de meeste eenvoudig een verblijfplaats voor duizenden
zeevogels, die nu en dan in ontzaglijke zwermen opvliegen en rondzwieren en
neerstrijken op de golven, waar ze zich op het deinende water laten wiegen. En als
dan de dalende zon hare stralen over die eindelooze waterplas laat glijden, de breede
kanten der golfhellingen met honderden flikkerende glansen verlicht, en de eeuwige
sneeuw der reuzengletschers in een purperen gloed dompelt, terwijl de zilveren
maanschijf zich met een lange tintelende lichtstreep in het water spiegelt, en dat alles
verzacht en verfijnd wordt door den dunnen nevel, die als een gaas uit de zee omhoog
dampt, dan eerst begrijpt men de machtige poëzy van het Noorden, van de natuur in
hare ongestoorde rust.
Het eerste hoofdstation, dat we bereikten, was het bijna negen eeuwen oude
Trondhjem, dat in 996 door koning Olaf de Heilige gesticht werd, maar waar ik geen
beschrijving van zal geven, daar die in alle reis- en andere geografische boeken te
vinden is, en wij er maar twee dagen bleven, dus te kort om er uit eigen ervaring wat
nieuws van te kunnen meedeelen. Om dezelfde reden vermeld ik ook slechts pro
memorie de beroemde kathedraal, voorloopig wel is waar voor het grootste gedeelte
vervallen, maar welker herstelling, waaraan met voorbeeldigen ijver gewerkt wordt,
voor Noorwegen een zaak
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is van nationale eer. Het gedeelte, dat gerestaureerd is, geeft nu reeds een voorsmaak
van den machtigen indruk, dien het geheel na zijne voltooing maken zal; 't is eene
restauratie, onder de leiding van den bekwamen bouwmeester Christie, die menigen
kerkhersteller van onze dagen tot een navolgenswaardig model zou dienen. Overigens
is in Trondhjem niet veel te zien, maar de omstreken, waar wij 's namiddags een
rijtoer door maakten, zijn zeer bevallig: 't is een schilderachtig heuvelland, dat ons
herhaaldelijk aan de Maasstreek in België deed denken.
Den 2en Augustus voeren wij 's nachts ten één uur van Trondhjem weg; de gloed,
waarmede de ondergaande zon den hemel gekleurd had, was nog niet geheel
verdwenen, toen reeds het morgenrood in het noorden begon te kleuren; dag en nacht
smelten hier ineen, en in mijn plaid gewikkeld, bleef ik op het dek zitten om het
heerlijke schouwspel van het opkomen der zon te genieten, dat op zee altijd zulk een
onbeschrijfelijken indruk maakt; maar ik had buiten de wisselvalligheid van het weer
gerekend: nog geen half uur had ik gezeten, toen een paar matrozen het uitgespannen
tentzeil kwamen oprollen, en allerlei touwen begonnen aan te sjorren, de gewone
teekens, dat er weersverandering op handen is. Ik vroeg hun, of ze regen verwachtten,
een vraag, die mij zelven, bij dien prachtigen hemel, als spotternij klonk. ‘Nei, sturm,’
was het onwelkome antwoord, en het duurde werkelijk niet lang, of er kwamen van
alle kanten wolken opzetten, de boot begon op en neer te dansen op de golven, die
zich met witte koppen kroonden, en weldra zweepte de wind een geweldigen plasregen
over het dek heen en joeg mij naar kooi. Niemand zag dien morgen de zon opgaan,
die eerst den volgenden dag weer te voorschijn kwam, en 's namiddags in vollen
glans
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schitterde, toen wij de poolcirkel, natuurlijk met begeleiding van champagne,
passeerden, en vóór ons het Hestmandsö uit zee zagen opdagen, een rots van ruim
500 meters hoogte, die de gedaante heeft van een man te paard (hestmand) in een
mantel gewikkeld. Met breede, forsche lijnen teekende zich tegen den hel verlichten
hemel de silhouet af van de donkere gestalte des granieten ruiters, die den ingang tot
de geheimzinnige poolregionen schijnt te bewaken.
Eenige uren later bereikten wij Bodö, waar we ten half elf s'avonds ons aan wal
lieten roeien, om een wandeling van een paar uur te maken, eene lichaamsbeweging,
die bij het voortdurend verblijf binnen de betrekkelijk enge scheepsruimte een waar
genot is. Een half uur buiten het stadje ligt de pastorie, waarin Louis Philippe
drie-en-tachtig jaar geleden eenige nachten doorbracht op zijne reis naar de
Noordkaap. Het spreekt van zelf, dat er aan dat huis niets te zien is; eenzaam lag het
daar met gesloten vensterluiken door den fijnen nevel omhuld in de doodsche stilte
van den nacht, en toch, welk een vreemde gewaarwording wekt zulk een plek, die
overigens van zich zelve niets te zeggen heeft, op, wanneer er zelfs maar deze
vluchtige historische herinnering aan verbonden is. Daar, in een klein vertrek, dat
nog naar hem genoemd wordt, verwijlde de twee-en-twintigjarige verbannen en
verjaagde Louis Philippe Egalité, die zelfs hier zijn ultra-democratischen naam niet
durfde dragen, en dien met den nagenoeg synoniemen naam van ‘Müller’ verwisseld
had, na reeds als jongeling, bijna als knaap, te hebben deelgenomen aan het geweldige
drama van zijn tijd; die reeds bij Valmy, Jemappes en Neerwinden als
luitenant-generaal zijne troepen tegen den vijand had aangevoerd, en daarna in
Zwitserland als monsieur Chabaud acht maanden lang onderwijs in wis-en-aard-
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rijkskunde had gegeven, weinig vermoedende dat de donkere sluier der toekomst in
zijne plooien een troon voor hem verborgen hield.
Het was natuurlijk geen geschikt uur om een bezoek aan het huis te brengen, en
wij moesten ons dus met de vluchtige beschouwing van het uitwendige tevreden
stellen, en onze wandeling door de welvarende en goed bebouwde landstreek
voortzetten, waar evenwel de boomen nog slechts zeer spaarzaam, de vruchtboomen
in het geheel niet meer voorkomen; de plantenwereld krimpt hier meer en meer
samen, en welhaast zouden we de streken bereiken, waar ze alleen door berken en
mosplanten vertegenwoordigd wordt.
En toch is er nog veel noordelijker een bosch, namelijk het bosch van Tromsö, dat
op bijna 70 graden noorderbreedte ligt, en dat wij den 6en Augustus bereikten. De
inwoners van Tromsö zijn trotsch op hun bosch, even goed en nog meer dan de
Hagenaars op het hunne, eigenlijk nog met meer grond, want hun bosch is een unicum;
er bestaat geen tweede op zulk eene noordelijke breedte; de schrale, lage berken, die
het vormen, staan als wakkere strijders tegen den grimmigen noordschen winter op
de uiterste voorposten, en te midden van die kale, eenzame, onherbergzame natuur
is het geen wonder dat de Tromsöers zich nog sterker hechten aan hun onaanzienlijk
berkenwoud, dan de bewoners van het zuiden aan hunne weelderige eiken- en
kastanjebosschen. Daarbij komt nog, dat die Tromsöers een bijzonder slag van
menschen schijnen te zijn, die, uitermate tevreden met wat zij hebben, zich het leven
zoo aangenaam mogelijk weten te maken onder omstandigheden, die bij ons, zelfs
met de meest buitensporige verbeeldingskracht, alle denkbeeld van genoegen in het
qart konden doen bevriezen. Verbeeldt u, dat een stad,
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die ver benoorden den poolcirkel op een eiland in de IJszee is gelegen, waar het 't
grootste gedeelte van het jaar winter is, en waar de zon verscheidene maanden lang
niet te voorschijn komt, dat zulk een stad zich het Parijs van het noorden noemt niet
alleen, maar ook werkelijk den naam heeft, dat zij eene plaats is vol leven en
beweging, vol drukte en conversatie. En wanneer men wat dieper doordringt in de
reden van dat alles, dan laat het zich begrijpen. Gewoonlijk stellen we ons dat hooge
noorden voor als het land van ijs en sneeuw, van nevel en storm, waar ‘de wintervorst
zijn zetel heeft opgeslagen’, iets wat voor de bergstreken van het binnenland in
zekeren zin waarheid is, en dat daar dan ook tot eene ernstige, min of meer
zwaarmoedige gemoedsstemming en levensbeschouwing leidt. Maar in eene havenstad
als Tromsö, waar een belangrijke handel welvaart verspreidt, en honderden af- en
aanvarende schepen een levendig verkeer met het buitenland onderhouden, waar de
thermometer in het hart van den winter gemiddeld niet lager dan vier graden onder
nul daalt, daar is het geen wonder, dat de lange winternacht, die minder gelegenheid
laat tot arbeiden, als van zelf tot gezellig verkeer uitlokt, en dat concerten, bals,
lezingen, tooneelvoorstellingen, in het kleine Tromsö tot hoogen bloei zijn
geklommen. Voeg daarbij, dat het in den zomer volstrekt niet is misdeeld. Omringd
door eene prachtige natuur, waar het gezicht op de zee vereenigd is met dat op het
trotsche met sneeuw bedekte gebergte in den omtrek, gezegend met een zacht klimaat,
door den warmen golfstroom getemperd, is Tromsö voor zijn weinig talrijke,
bedrijvige bevolking, geen onaangenaam verblijf, waar ook voor de behoeften van
lichaam en geest voldoende is gezorgd. Er zijn twee hôtels, verscheidene winkels en
magazijnen, een museum, een
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gymnasium, een bank, een telegraafkantoor, een onderwijzers-leerschool, een
waterleiding, en daarbuiten het berkenwoud, omringd door villa's, die zich in een
helder meer spiegelen. - Laat de trotsche Seinestad, met haar twee millioen inwoners,
door een of ander reusachtig bevriezingsproces, inkrimpen tot eene stad van zes
duizend inwoners, plaats haar aan den oever van de IJs-zee, en gij hebt Tromsö, het
Parijs van het noorden.
Al deze beschouwingen, ik moet het bekennen, berusten niet op eigen
aanschouwing, want wij zijn niet in Tromsö zelf geweest; ik heb ze te danken aan
een gesprek met een inwoner van het plaatsje, die te Bodö aan boord was gekomen.
Wij zijn in Tromsö zelf niet geweest, omdat wij den tijd, dat de Michael Krohn er
ten anker lag, gebruiken moesten voor een ander doel, een tocht naar het Lappenkamp,
dat een paar uur landwaarts in aan den vasten wal ligt. Onze kapitein had er voor
gezorgd, dat aan het vorige telegraaf-station, de tijding van onze komst naar Tromsö
was overgeseind, vanwaar een bode het bericht van ons aanstaand bezoek aan de
nomaden had aangekondigd. Het was negen uur 's avonds, toen wij te Tromsö
kwamen, en daar wij slechts vijf uren daar zouden blijven, lieten wij ons over den
Tromsösund naar den wal roeien, en begonnen ten tien uur onze wandeling in het
breede dal, begeleid door den loods, die ons bij de Finnen, zooals hij ze noemde, zou
introduceeren. De weg was niet van de gemakkelijkste, nu en dan geweldig moerassig
en doorsneden door beken, die ondiep genoeg waren om ze met behulp van hier en
daar uitstekende steenen te doorwaden, of waarover hoogst primitieve bruggen lagen,
van een paar tegen elkander geplaatste kromme, dunne berkenstammen, die een soort
van koord-
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dansers-manoeuvre noodig maakten, waarin onze dames bezwaarlijk geslaagd zouden
zijn, zonder de hulp van den stoeren loods, die als de hoofdige boer van Staring,
trouw naast de bruggen door het water waadde. Gelukkig was het helder weer, en,
schoon midden in den nacht, niet donkerder dan bij ons op een min of meer betrokken
achtermiddag; de maan scheen, of liever, zij stond voor drie kwart vol aan den hemel,
maar toch gaf zij niet veel licht; het was alsof zij het bij de taak, die de zon haar hier
ook 's nachts uit de handen nam, overbodig vond zich bijzonder in te spannen, en
dat zij alleen acte de présence maakte, omdat zij daartoe volgens den almanak
verplicht was. Het moet natuurlijk bij zulk eene samenwerking van maneschijn en
zonneschijn lichter wezen, dan het in onze streken zelfs bij eene heldere volle maan
is, en toch is dat schijnbaar niet het geval. Men ziet, wel is waar, meer voorwerpen,
maar het scherpe contrast tusschen schel licht en donkere schaduwen ontbreekt, en
dientengevolge schijnen de lichtpartijen van het landschap minder duidelijk en de
donkere helderder; het geheel is gelijkmatiger en daardoor valer getint: veel minder
pittoresk dan bij ons. Die door de zon verlichte nachten van het noorden laten zich
eigenlijk moeilijk beschrijven: bij wijlen deden zij mij denken aan de geheimzinnige
schemering van eene zoneclips.
Nadat wij omtrent anderhalf uur gewandeld hadden langs de ruischende bergbeek,
die door het Tromsödal stroomt, werd dit laatste wijder en scheen te eindigen in een
cirkelvormige vlakte door bergen en glinsterende sneeuwvelden omringd, waarboven
de vijfduizend voet hooge Tromsdalstind zich met scherpe omtrekken tegen den
helderen nachtelijken hemel afteekende. Nog werden wij niets van de Lappen gewaar,
toen de loods, die zeker de scherpste
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oogen van ons allen had, en die al een tijdlang in de verte had getuurd, uitriep, terwijl
hij met zijn vinger naar eene onduidelijke vormelooze massa wees: ‘Daar zijn ze,
ginder!’ - ‘Wat is er te zien?’ vroeg ik, want ik onderscheidde werkelijk hoegenaamd
niets. - ‘Finnenhuserne’, antwoordde hij, ‘kijk maar.’ Nu is het begrip van ‘huizen’
zeer rekbaar, maar toch was het wel wat veel gevergd, om aan datgene, wat wij,
naderbijkomende, eenigszins duidelijker begonnen te onderscheiden, den naam van
huizen te geven. Het waren vier of vijf op eenigen afstand van elkander liggende
heuvelvormige hoogten, van aarde en steenen opgebouwd en met plaggen en
boomschors bedekt; aan den top bleken ze eene opening te hebben, waardoor de rook
omhoog steeg; een nauwe en lage ingang werd met een deur gesloten. Een dozijn
Lappen, mannen, vrouwen en kinderen, waren naar buiten gekomen om ons te
bekijken, en om, zooals ze blijkbaar bij ondervinding wisten, zich te laten bekijken.
Aanlokkelijk zagen ze er niet uit in hunne jakken van rendiervellen, met het haar
naar binnen; in plaats van broeken droegen ze vuile lappen, met dunne riemen om
de korte beenen gewonden; de voeten staken in lompe schoenen, waarvan de punten
omhoog gekromd waren; verscheidene liepen blootsvoets; bijna allen hadden het in
de smerigheid tot een hoogen graad van volkomenheid gebracht: ze waren, zooals
de geijkte term luidt, om met geen tang aan te raken. En toch is het geen leelijk
menschenras; alleen de oude vrouwen zijn boven alle beschrijving onbehagelijk,
maar de jeugdige leden van de familie niet; enkele zelfs, wier aschblonde haren met
hunne blauwe oogen harmonieerden, hadden in hun welbesneden gelaat eene zachte
melancholische uitdrukking, die er iets innemends aan gaf. Het duurde niet lang of
de beschroomdheid der eerste kennismaking verdween, en zij begonnen allerlei
voorwerpen voor den
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dag te halen, die zij ten verkoop aanboden, lepeltjes van rendierhoren, schoenen van
rendiervel met smalle roode bandjes omzoomd en dergelijke kleinigheden.
Tegelijkertijd namen zij de gelegenheid waar om ons van alle kanten op te nemen
en met de grootste bedaardheid elkander hunne bevindingen mede te deelen over
alle bijzonderheden, die zij aan onze personen opmerkten op het stuk van hoeden,
horlogekettingen, sjaals, oorringen enz., waarbij de vrouwelijke natuur zich niet
verloochende, door met de meest onverstaanbare uitroepen van bewondering de
kanten of kleurige franjes van de kleedingstukken onzer dames te betasten en te
onderzoeken. De onderhandelingen over koop en verkoop boden wel eenige
linguistische moeilijkheden aan, want behalve een paar Noorsche en enkele Engelsche
woorden, die ze van Britsche toeristen hadden opgevangen, was al wat ze spraken,
voor ons volkomen onverstaanbaar. Wij volgden dus maar weder de methode, die
ons meermalen gebleken is, in dergelijke gevallen de meest praktische te zijn, namelijk
om eenvoudig Hollandsch te spreken in verbinding met een levendige mimiek. Op
die wijze gelukte het ons dan ook tamelijk wel, ons te doen begrijpen, terwijl de
loods, die eene kleine provisie van Lapsche woorden had, het ontbrekende aanvulde.
Het karakteristiekste van de geheele vertooning was het inwendige van het
zoogenaamde huis, waar wij diep bukkende, door den lagen ingang, binnentraden.
In het midden van de cirkelvormige ruimte hing een groote ketel boven een helder
brandend houtvuur, waarbij verscheidene mannen en vrouwen, met korte pijpjes in
den mond, op boomstronken zaten, die door flikkerende vlammen fantastisch verlicht
werden. Daar om heen was in de rondte stroo gespreid, dat aan de kinderen en de
honden voor leger diende, waar men trouwens

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

155
in het halfdonker maar weinig van gewaar werd. De loods, die mee binnen was
getreden, grabbelde in dat stroo rond en haalde er een pakje van anderhalve voet
lengte uit te voorschijn, dat hij mij in de handen gaf, en dat onmiddellijk op eene
erbarmelijke wijze begon te schreeuwen: het was een ingebakerd kind, dat zoo
volmaakt op een levende mummie geleek als het eene ei op het andere. Ik was
dankbaar, dat de moeder in de nabijheid stond, aan wien ik het wicht weer
onbeschadigd kon overhandigen, dat gelukkigerwijze dadelijk zijn jammerkreten
staakte, toen het weer op zijn warme plekje naast den hond, waarmee het zijn
slaapplaats deelde, gedeponeerd was. Gewoonte is een tweede natuur, maar hoeveel
jaren onze natuur noodig zou hebben om zich aan die omgeving te gewennen, laat
zich zelfs bij benadering niet gissen. Wij waren ten minste dankbaar, dat we, na een
verblijf van weinige minuten, uit dat rookhol weer in de frissche buitenlucht kwamen,
waar onze aandacht dadelijk getrokken werd door een donkere massa, die van de
berghellingen op omtrent een kwartier afstands naar de vlakte daalde. Het was een
kudde rendieren, gedreven door een viertal jongens, die, zoodra wij in het gezicht
van het Lappenkamp waren gekomen, uitgezonden waren geworden om de dieren,
die een uur ver in het gebergte graasden, naar beneden te brengen of liever te jagen,
want in gestrekten draf en in galop kwamen ze, vervolgd door de schreeuwende
jongens, naar ons toe met een gedruisch, dat in de verte eenigszins deed denken aan
het dwarrelen van door den wind opgezweepte dorre bladeren, en dat, al naderbij
komende, in kracht toenam en in een knetterend geklapper overging, alsof er dunne
harde houtjes tegen elkander geslagen werden: een geluid, dat voortgebracht wordt
door de buiging van de knie-
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gewrichten. Eigenlijk hadden wij medelijden met de arme beesten, die uit hun
nachtrust waren opgejaagd en eenige mijlen voortgedreven, alleen om tot een
vertooning te dienen voor vreemdelingen, die hun volmaakt onverschillig waren;
maar zij behooren tot het programma, dat bij elk dergelijk bezoek geheel wordt
uitgevoerd, en waarvoor een vaste som, ik meen omtrent twintig gulden, als entree
wordt betaald. De rendieren werden in eene omheining gejaagd, waar wij ook
binnentraden om ze van nabij te kunnen bezien; sommige waren tam en lieten zich
gewillig streelen, terwijl ze snuffelend de onbekende gasten van boven tot onder
onderzochten; andere onttrokken zich met schuwe sprongen aan elke toenadering,
of gaven door het neerbuigen van den kop, waarbij zij de breede bladen van hun
gewei onheilspellend vooruit staken, duidelijk te kennen, dat ze niet op familiariteiten
gesteld waren. Er werd nu gemolken, de versche, zeer vette melk geproefd, en
daarmede was ons bezoek aan het Lappenkamp afgeloopen; ten twee uren waren wij
weder aan boord, terwijl het inmiddels geheel helder licht was geworden; kort vóor
zonsopgang zochten wij de kooi op, en de Michael Krohn stoomde ons onbewust
verder noordwaarts.
In den loop van den dag kwamen er, toen wij bij een der kustplaatsjes een korte
poos voor anker lagen, een paar Finnen met hun bootje aan ons boord liggen, stevige
stoere visschers met roode vierkante mutsen op, stroogele lange haren, dikke jakken,
een groot mes in den gordel, en zware opgepunte schoenen, die zeker vijf kilo's
wogen. Ik zat aan de piano toen zij aanlegden, en doorliep de niet zeer rijke
muziekschat, die tot de bibliotheek van ons schip behoorde, en toen ik op het dek
kwam waren ze juist weer in hun schuitje afgedaald, doch zoodra ze mij gewaar
werden, begon-

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

157
nen ze me met een groote drukte allerlei volzinnen toe te roepen, waar ik geen letter
van begreep, totdat ze, waarschijnlijk inziende dat ze tot een soort van vertaling hun
toevlucht moesten nemen, om het hardst begonnen te roepen: ‘spille, spille, tanz,
spille!’ Ik vatte hunne bedoeling, en daar ik de lui pleizier wou doen, en ook de
zeldzame gelegenheid niet voorbij wilde laten gaan, om een muzikale voordracht
voor een laplandsch auditorium te houden, ging ik weer naar beneden en speelde
nog een paar walsen en polka's, waar ze, met hun schuitje onder het kajuitsraam
liggende, met het grootste genot naar luisterden. Toen ik genoeg meende gedaan te
hebben ter voldoening van hun kunstgevoel, ging ik weer op het dek, waar ik hunne
dankbetuigingen ontving, die mij gebracht werden, zeker in den zonderlingsten vorm
waarin eenig virtuoos die ooit van zijn verrukt publiek ontvangen heeft. Zij knielden,
zoodra zij mij zagen, in hun schuitje neer, vouwden de handen en brachten die
omhoog, boven hun hoofd, waarop ze onder een genotvol gegrinnik, het bovenlijf
in een soort van biddende beweging voor- en achterover bogen. Een paar stuivers,
die ik hun in een papiertje gewikkeld toewierp, voltooiden hun geluk.
Den 17en Augustus kwamen wij voor Hammerfest. Het was zeven uur in den
morgen, toen wij er het anker lieten vallen; de zon verlichtte in al haar pracht de
haven, die vol lag met schepen, meest alle russische, en het was een waar genot,
tusschen al de levendigheid en drukte van laden en lossen, die op al die bodems
heerschte, met de sloep over het heldere water heen te glijden. Het stadje zelf is
hoogst eenvoudig: een paar lange straten van houten huizen, die wel is waar een net
uiterlijk hebben, maar waar men gewon-
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nen en geboren moet zijn, om er met genoegen te wonen. Nog heden kan ik niet aan
Hammerfest denken of er over schrijven, of onwillekeurig vervolgt mij de
doordringende reuk van traan en stokvisch. Ons reukorgaan heeft bepaald een
evengoed geheugen als elk ander, en wie zich een volkomen beeld in de herinnering
bewaren wil van hetgeen hij op reis ondervindt, moet dat orgaan, al is het dan ook
in bescheidene mate, evenmin ongebruikt laten, als het gezicht, en het gehoor. Ik
kan mij geen geldersch heidelandschap voorstellen, zonder die eigenaardige geur
van erica's en mos en dennennaalden, geen italiaansche kerk zonder wierookdamp,
geen osteria zonder knoflooklucht, geen fabrieksstad zonder steenkoolwalm, geen
schip zonder de reuk van pik en teer, en evenzoo geen Hammerfest zonder traan- en
stokvischgeur. Lang duurde trouwens onze wandeling in die aromatische atmosfeer
niet, daar we naar boord terug moesten, om onzen kapitein tijdig mee te deelen, of
wij nog plan hadden, naar de Noordkaap te gaan of niet. De officieele reisroute van
den Michael Krohn eindigt te Hammerfest, en wanneer er passagiers zijn die het
verlangen, wordt de reis nog verder voortgezet. Wij bedachten ons niet lang: 't was
een heerlijke, zonnige dag, de zee was kalm als een spiegel; in slechts zeven uren
was het einddoel van onze reis te bereiken, en boven alles het vooruitzicht om een
plek te bezoeken, die slechts zelden door menschenvoetstappen betreden wordt, zou
ons onder veel ongunstiger omstandigheden nog toegelachen hebben - ten half elf
lichtten wij het anker en stoomden we noordwaarts.
Werkelijk was het nu, alsof alle sporen van menschelijke bedrijvigheid, behalve
aan boord van onzen krachtig vooruitstrevenden Michael Krohn, verdwenen waren.
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Geen zweem van woning of bebouwing aan de kust van het vaste land; niets dan
eenzame, donkere rotswanden van geweldige afmetingen, steil oprijzende uit de
golven; in zee eene reeks van zwarte klippen, waartusschen onze wentelende schroef
een kronkelende lijn van sneeuwwit golvenschuim trok, en aan bakboord
achtereenvolgens de eilanden Rolfsö, Ingö, Fruholmen met de noordelijkst gelegen
vuurtoren. Na eenige uren varens kwamen de Stappen in het gezicht; vier kale, uit
de golven spits omhoog rijzende zuilvormige klippen, ook ‘de moeder met haar
dochters’ genoemd, door duizenden zeevogels omzwermd, en eindelijk doemde ten
half vijf de Noordkaap op. Wij voeren er om heen, en kwamen tegen half zes in een
kleine baai ten anker, waar we in de sloep gingen, die ons naar den oever roeide, van
waar we de kaap zouden beklimmen. Wij waren met ons veertienen: aan ons
gezelschap, dat uit vier personen bestond, hadden zich nog aangesloten een praest
(predikant) uit Loppen, twee jonge dames uit die plaats, een Franschman, die als
dekpassagier de reis meemaakte, en verder de kapitein, de loods, de bootsman, de
restaurateur met zijne vrouw en een van de waiters, die een provisie van flesschen
droeg. Het was een vroolijk gezelschap, maar een moeilijke klim, die vooral in het
laatste gedeelte veel steiler was, dan wij ooit in Zwitserland of elders bestegen hadden.
Van een weg was natuurlijk geen 't minste spoor door de lage ruwe struiken en het
harde grijsachtige mos, waartusschen hier en daar van den berg afstroomende beekjes
sijpelden, die soms den geheelen bodem drassig maakten. Gevaar is er overigens
niet bij, dan alleen van de vele losrakende steenen, waarvan er onder anderen een de
hoed van een onzer dames, met wie ik een oogenblik zat te praten, van het hoofd
sloeg.
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Het is geen aangename gewaarwording, als men zoo'n steen met ricochetteerende
sprongen, die al sneller en sneller worden, van boven af recht op zich aan ziet komen;
aan uitwijken is geen denken, want er is geen tijd voor; in een paar seconden vliegt
het projectiel op u aan, en voordat gij de ware richting hebt kunnen beoordeelen,
snort het u voorbij om met twee of drie steeds grootere sprongen in de diepte te
verdwijnen. Gelukkig waren de andere afvallende steenen beleefder, en kwamen wij
er af met die kleine vermaning, die den hoed een honderd voet naar beneden deed
tuimelen, en na een groot uur van ingespannen klauteren, waren allen heelhuids aan
den bovenrand van den bergrand aangekomen. Van hier ging het verder nagenoeg
gelijkvloers nogeengoed kwartier in de westelijke richting, tot we eindelijk aan den
rand van den bijna loodrecht afvallenden rotswand kwamen: wij hadden het
noordelijkste punt van Europa bereikt - wij stonden op de Noordkaap! Aan de
landzijde breidden zich in breede golvingen de groote plateaux van Magerö uit,
waarop eene kudde van een vijftigtal rendieren graasde, die, door het ongewone
bezoek opgeschrikt, in ijlende vaart de vlucht nam; in duizelingwekkende diepte
onder ons braken de donkerblauwe baren van de IJszee tegen de grauwe rotsen en
plasten in de scheuren en kloven, die de werking van duizenden jaren in de steenen
wanden hadden gespleten. Zoo ver het oog kon reiken, was de zee, van deze hoogte
gezien, spiegelglad, en weerkaatste in eene schitterende mengeling van licht en
kleuren de stralen der avondzon, die nog vrij hoog aan den hemel stond, en eerst ten
elf uur voor korten tijd aan den noordelijken horizon zou onderduiken. Alles in deze
onmetelijke ruimte ademt rust en vrede, en een onbestemd gevoel van kalmte maakt
zich hier meester van hetgemoed, als men, omringd
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door die grootsche natuur, in gedachte afdwaalt naar het ver verwijderde
menschengewoel. De wichtigheid van zooveel, dat die eeuwìg worstelende
maatschappij in beroering brengt, krimpt hier tot de kleinste afmetingen samen,
evenals onze kloeke stoomboot daar beneden in de diepte ons een notendop toescheen,
zooals zij daar lag te dobberen op de oneindige zee, wier geheimzinnige oevers in
het verre verre noorden nog nimmer door een sterfelijk oog werden aanschouwd.
Wie ook maar eenmaal de klankelooze stem heeft leeren verstaan van de grenzenlooze
eenzaamheid, zij het dan in de brandende zandwoestijn of in het onherbergzame
noorden, die kan den drang naar afzondering van den kluizenaar begrijpen, die de
maatschappij ontvlucht, waar hem alles klein en nietig en onbegeerlijk voorkomt.
Begrijpen - ja, maar navolgen? Daartoe behoort eene andere gemoedsstemming,
die gelukkigerwijze aan slechts weinigen eigen is, en die vooral ten eenemale ontbrak
aan ons opgewekt reisgezelschap, waarvan verscheidene zich zeker in de eerste
oogenblikken onder den verpletterenden indruk van die machtige omgeving, aan
deze of dergelijke mijmeringen overgaven, doch die allen gelukkig nog te veel op
den vasten bodem der realiteit stonden, om aan die gedachten op den duur voedsel
te geven. Op het hoogste punt van het voorgebergte, niet ver van den rand, staat een
kleine steenen kolom op een voetstuk, ter herinnering aan het bezoek, dat koning
Oscar II in 1873 aan de Noordkaap bracht; om dat gedenkteeken vleiden wij ons op
het mos neder, en een levendig gesprek in drie of vier talen brak weldra voor eenigen
tijd de stilte af, die jaar in jaar uit, op deze afgelegen plek heerscht. Aan den voet
van Oscars monument liggen, tusschen steenklompen geborgen,
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twee flesschen, waarvan de halzen zijn afgebroken, en waarin de bezoekers hunne
visitekaartjes deponeeren. Nadat de inhoud onderzocht was, waarbij enkele bekende
namen te voorschijn kwamen, legden wij ook ieder ons testemonium praesentiae bij
de overigen, en borgen de flesschen weer zorgvuldig onder de steenen, waar ze onder
een huishoog dikke sneeuwlaag zullen overwinteren, totdat nieuwe
Noordkaapbeklimmers zullen doen, wat wij en onze voorgangers deden.
Nadat wij een uur in die zeldzaam belangwekkende omgeving hadden doorgebracht,
was het oogenblik van vertrekken daar: de laatste onzer flesschen werd ontkurkt, en
met de schuimende champagne werd de afscheidsgroet aan het verre Noorden
gebracht. De berghelling, die ons nu nog tweemaal zoo steil toescheen, werd zonder
ongeval weer afgedaald: de sloep bracht ons terug naar boord en in den vroegen
morgen lagen wij weer voor Hammerfest ten anker.
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Algiers

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

165

Over de Middellandsche Zee.
Het was in het begin van Februari 1876, toen wij Nice verlieten om naar Marseille
te gaan en vandaar naar Algiers over te steken. De zon stond prachtig aan den
wolkeloozen hemel, en de tocht van ruim zes uren, gedeeltelijk langs den oever der
Middellandsche Zee, was een waar genot. Omtrent halfvier waren wij in Marseille,
en daar de boot te vijf uren zou vertrekken, reden wij er, na eene korte pauze in het
Hôtel du Louvre et de la Paix, terstond heen, en installeerden ons met onze bagage
in de ruime hut, die voor drie personen was ingericht, maar die wij voor 40 frcs. extra
voor ons tweeën hadden kunnen krijgen. De ‘Arethusa’, die ons naar het Afrikaansche
strand zou overbrengen, is een boot van een zeker aantal paardenkrachten en ook
van een bepaalden tonneninhoud, maar daar geen van beide afmetingen mij bekend
zijn geworden, is het mij niet mogelijk ze mede te deelen, waar trouwens de lezer
niet veel aan verliest. Overigens is 't een ruim, goed ingericht schip, alleen wat
ouderwetsch, ten minste in vergelijking met Amerikaansche en andere nieuwmodische
booten, wier comfort bij de beschrijving alleen
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iemand doet watertanden. Hier was bijv. van een salon op het dek geen spoor, de
hutten waren goed, maar meer ook niet; zij lagen - die van de eerste klasse namelijk
- links en rechts van het salon, dat eigenlijk niets anders was dan een eetzaal, hoewel
er aan 't achtereinde een piano of een orgel stond, dat gelukkig door niemand bespeeld
werd. Bij onze aankomst heerschte aan boord reeds de gewone drukte, waardoor een
vertrekuur gekenmerkt wordt: de laatste balen, kisten en koffers werden aangedragen;
passagiers, die niet vóór het uiterste oogenblik den vasten wal wilden verlaten, stonden
met hun kennissen te praten; touristen met reiszakken, plaids en parapluies scharrelden
op het dek heen en weer of daalden langs den trap met de blinkend geschuurde
koperen leuning naar beneden om de hut te bekijken, welke hun werd aangewezen
door den hofmeester, die de vriendelijkheid in persoon was met het uitzicht op de
fooien aan het einde van de reis; de administrateur met zijn nette uniformjas met
ankerknoopen, en den gouden band om zijn pet verifiëerde de plaatsbiljetten van
ieder, die aan boord kwam; scheepsjongens gooiden volle putsen met zeewater over
het dek, om de laatste sporen van de aan boord gebrachte steenkolen met sliknatte
zwabbers uit te wisschen, en tusschen dat alles blies de stoomketel zijn overtolligen
stoom uit met een onophoudelijk gesuis als het fluiten van den wind in een gebarsten
kachelpijp. Eindelijk was alles gereed, de laatste afscheidnemers verlieten de boot,
de loopplanken werden aan wal getrokken, het anker werd gelicht door middel van
een klein stoomtoestel, vóór op het dek geplaatst, dat er uitzag als eene reusachtige
naaimachine, en even druk met zijn zuigerstang op en neer pompte als de andere met
haar naald; de kabels werden losgegooid,
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zes man stonden aan het stuurrad, en de kommandant boven op de brug. Hij gaf het
laatste signaal, en de schroef deed haar eerste omwenteling, om niet tot rust te komen
voordat wij de kust van Afrika zouden hebben bereikt.
De uitvaart uit de haven van Marseille is, wanneer het weder gunstig is, zooals nu
het geval was, buitengemeen indrukwekkend; alle passagiers waren dan ook op het
dek om het schoone schouwspel te genieten. Langzaam en statig vervolgde de
‘Arethusa’ haar weg tusschen twee rijen groote zeebooten, die als in het gelid voor
anker lagen, en te midden van eene menigte grootere en kleinere schepen, wier
honderden masten onwillekeurig, al is de vergelijking nog zoo oud en versleten, aan
een bosch van dennen doen denken. De zon ging juist onder, en de laatste stralen,
die uit het gloeiende Westen over de zee streken, deden het donker indigo - blauwe
water als met duizenden vonken en vurige lichtstrepen tintelen en flikkeren, en goten
een rooden gloed uit over de stad en de kalkrotsen van den omtrek. Toen wij de haven
uit waren en voorbij den vuurtoren stoomden, die al met zijn scherp licht op den
uitkijk stond, luidde de bel voor het diner, en met moeite scheidden wij van het
heerlijke tafereel, waar tien minuten later de nacht zijn doorschijnende schaduwen
over uitbreidde. De zee was het eerste uur vrij kalm, en de zachte deining van het
schip had zelfs voor iemand, die aan boord was gegaan met het dreigende spook van
de zeeziekte in het verschiet, hoegenaamd niets onaangenaams. Maar helaas, die
kalmte was verraderlijk en die rust was maar schijn. Reeds was het mij bedenkelijk
toegeschenen, dat er over de geheele lengte van de tafel koorden gespannen waren,
waar wij borden, flesschen en glazen tusschen moesten vastzetten - on
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avait tendu les violons - zooals de hofmeester met een glimlach de mauvais augure
deed opmerken, maar zooals wij daar zachtkens wiegelden over het vlak der baren,
scheen mij die maatregel niets anders dan een bewijs van 's mans overdreven zorg
voor zijn breekbaar materiaal. Bij nader onderzoek evenwel vernam ik, dat aan dat
zachtkens wiegelen weldra een einde zou komen, dat namelijk de zee geweldig
onstuimig was, doch dat wij daarvan nog niets gewaar werden, omdat de kapitein
juist om die reden niet het ruime sop inging, maar zoolang mogelijk dicht langs de
Fransche kust bleef stoomen. Ik moet hier eene eerlijke bekentenis afleggen, namelijk
dat ik een bepaalden hekel heb aan zeereizen, en vooral op een stoomboot. Ik durf
me vleien, dat ik een even goed Hollander ben als de meest vaderlandslievende
landgenoot, - ik heb evenveel en misschien meer eerbied voor ons wakkere
voorgeslacht, dat onvermoeid de ‘zee bouwde’ en ‘de zilte baren beploegde’ enz.,
maar voor mij is een schip geen paradijs: het lijkt er volstrekt niet naar. Zoodra ik
den valreep ben opgeklommen en mijne voeten op het dek heb gezet, voel ik dadelijk,
dat de mensch geschapen is om op aarde te leven en niet op het water. Het eerste,
wat mij daar terstond onaangenaam bij aandoet, is het onfrissche van den atmospheer,
die mengeling van geuren, een mixtum van steenkolenrook, pik, vet, heet plaatijzer,
stoom, keukendamp, schotelwater, teer, olie, en dergelijke, en evenals Droogstoppel
bij het ontmoeten van Sjaalman een geur van rozenolie meende te bespeuren, zoo
brengt mij omgekeerd die scheeps-atmospheer dadelijk het beeld van nauwe hutten,
smalle kooien, op en neerdeinende dekplanken, zwaaiende hanglampen, omvallende
vouwstoeltjes, en waggelende, doodsbleeke passagiers voor den geest. Dat voorgevoel
had mij ook nu niet bedrogen,
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en nadat wij een uur of drie langs de Fransche kust hadden gevaren, begon de kapitein
waarschijnlijk te begrijpen, dat hij op die manier bezwaarlijk de Afrikaansche zou
bereiken; hij liet den steven wenden, en weldra waren wij in volle zee, zooals wij
maar al te duidelijk ondervonden, toen onze ‘Arethusa’ die bevallige slingeringen
begon te maken, die de Fransche zeelui zoo karakteristiek met het woord ‘roulis’
aanduiden, en waarbij bakboord en stuurboord zich beurtelings met wanhopige
eentonigheid eenige meters omhoog heffen om even regelmatig weer te dalen. Ik
had de voorzorg genomen bijtijds mijn kooi op te zoeken, en bracht verder den
geheelen nacht door met van den eenen kant van mijn legerstee naar den anderen te
rollen, onder het oorverdoovende geraas van rammelende ankerkettingen op het dek
boven mijn hoofd, het rinkelen van karaffen en glazen in het buffet naast mijn deur,
waarvan er verscheidene, als 't wat al te schuins toeging, aan scherven over den vloer
vlogen, en het jammeren van eene doodzieke Française, die mijne buurvrouw was,
en die in hare hopelooze benauwdheid gilde om aan land gezet te worden, en mij
met haar honderdmaal herhaald smeeken aan haar echtgenoot: ‘Ah, mon ami, faites
aborder, faites aborder!’ toch nog aan het lachen bracht, wat ik mij in het volgende
oogenblik weer verweet, want de zeeziekte is de afschuwelijkste kwelling, die bestaat:
een zeezieke mag men niet uitlachen. Een Februari-nacht is lang, vooral onder zulke
omstandigheden, en daar ik geen oogenblik sliep, had ik allen mogelijken tijd om
bespiegelingen te maken en over de zaak na te denken; zoo kwam ik dan ook door
nauwkeurige waarneming tot de wetenschap, dat het schip ongeveer drie seconden
gebruikte om aan de eene zijde omhoog te gaan, en even zooveel om aan dienzelfden
kant weer in de diepte te dalen. Daar dit
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den geheelen nacht met den regelmaat van een slinger uit een torenklok voortduurde,
bracht eene eenvoudige berekening mij tot den slotsom, dat ik twintigmaal in een
minuut, twaalfhonderdmaal in een uur en, daar ik twaalf uur horizontaal bleef liggen,
veertienduizend vierhonderdmaal in dien nacht heb heen en weer geschommeld - en
dat in een scheepskooi, waar de beddeplank niet meer dan drie of vier Hollandsche
duimen hoog is! De welwillende lezer zal, zonder dat ik er verder over uitweid, zich
het genot van zulk een nacht wel kunnen voorstellen. Intusschen, aan alles komt
eenmaal een einde, en zoo werd het eindelijk ook weer dag; te half zeven vergunde
de vale morgenschemering weder langzamerhand het een en ander te onderscheiden,
en hoewel het stampen, knarsen, piepen, stooten en schommelen, dat gedurende den
geheelen nacht een onbehaaglijk concert had gevormd, zonder rusten of ophouden
bleef voortduren, begonnen er zich toch ook weer andere geluiden in te mengen: op
het dek kwam wat rumoer, men hoorde weer menschenstemmen; de knecht van den
hofmeester begon het salon aan te vegen en de borden en de theepotten klaar te zetten;
er kwam beweging in de hutten, en enkele passagiers kwamen te voorschijn en
vertelden elkander wat iedereen reeds wist: dat het een ellendige nacht was geweest.
De kapitein, die den geheelen nacht op het dek geweest was, kwam mee aan 't ontbijt
en moest natuurlijk op honderden vragen antwoorden, hetgeen hij met de grootste
bonhomie deed; hij moest weten, of die wind en dat schommelen nog lang zouden
aanhouden, hoe laat we den volgenden morgen zouden aankomen, of 't vandaag nog
zou regenen, en dergelijke voor de passagiers zeer interessante, voor hem volmaakt
onverschillige kwesties oplossen. De schade, door 't stormweer veroorzaakt, was
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niet groot geweest, en wie dien nacht wel het meest geleden zullen hebben, zijn zeker
de achttien ossen geweest, die wij aan boord hadden. De arme drommels waren
losgemaakt, zoodat ze in hun besloten ruimte geweldig door elkaar geworpen moesten
zijn geworden. Aan vasthouden was geen denken geweest, en de kapitein had ten
minste op vier of vijf dooden gerekend; onbegrijpelijkerwijs was er geen een
beschadigd. Het weer klaarde in den loop van den morgen op, de wind werd bedaarder,
en tegen den avond werd het zelfs mooi weer, zoodat we 't genoegelijk vooruitzicht
hadden, den volgenden ochtend bij helderen hemel en zonneschijn de Afrikaansche
kust te zullen bereiken.
De aanbrekende dag vervulde de belofte, die de vorige avond ons had gedaan: de
zon rees prachtig uit de kim, en toen we na een kalmen nacht doorgebracht te hebben,
omtrent zeven uur op het dek kwamen, verhelderden hare eerste stralen het
Afrikaansche strand, dat als een fijne wolk aan den horizon op de schitterend blauwe
zee scheen te rusten. Met onverzwakte kracht boorde onze brave ‘Arethusa’ haar
schroef door het heldere water, dat, nu bijna geheel tot kalmte gekomen, nog slechts
spelende tegen de boorden plaste, en nu en dan als in jeugdigen overmoed een regen
van spattend zilverschuim over de voorplecht henen wierp, terwijl de lange, borrelende
voren, die de kiel door het water ploegde, achter ons zeker nog wel tot op een half
uur afstands te zien was. Alle sporen van zeeziekte waren verdwenen, en terwijl de
vrij koele morgenwind opwekkend door de touwen floot, was weldra bij alle
passagiers, die achtereenvolgens op het dek waren verschenen, de ellende van den
voorlaatsten nacht vergeten. Met ware verrukking staarden allen op het schoone
tooneel voor ons, dat door den snellen gang
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der boot telkens in duidelijkheid toenam. In den beginne was door den grooten afstand
de stad Algiers bijna niet te onderscheiden - voor 't bloote oog niets dan een lichtgrijze
plek tegen de helling van 't gebergte: - wij waren er dan ook nog ruim een paar uur
stoomens vandaan. Een half uur later waren de omtrekken al iets duidelijker geworden
en meende men eene reusachtige marmergroeve voor zich te zien, uitgebroken in
een met bosch bedekten bergrug, waarin hier en daar witte stippen, helder door het
zonlicht beschenen, schitterden, alsof het rechts en links daarheen geworpen
marmerblokken waren; later bleken dat villa's en landhuizen te zijn, in den omtrek
der stad verspreid. Eindelijk, toen ook de dunne morgennevel geheel was opgetrokken,
en wij niet meer dan een mijl of drie van de kust verwijderd waren, ontwikkelden
zich de onder-deelen van het schilderachtige tafereel vóór ons met steeds toenemende
duidelijkheid. De marmergroeve nam langzamerhand den meer regelmatigen vorm
aan van eene gebouwde stad; enkele gedeelten begonnen zich uit de massa te
onderscheiden: moskeeën, minarets, paleizen enz., en eenige passagiers, die in Algiers
thuis waren, maakten hunne medereizigers bekend met de onderdeelen van de
schilderachtig gelegen stad, en noemden ons de merkwaardigste gebouwen. Inmiddels
nam de levendigheid aan boord toe, en begon de drukte, die de voorbode is van de
naderende aankomst. Kisten en koffers werden uit den kuil geheschen, de reizigers
haalden hunne handbagage uit de hutten, fooien werden aan de bedienden uitgereikt,
sloepen en booten kwamen aanroeien, allerlei personen kwamen aan boord; heeren
met papieren in de hand, die den administrateur moesten spreken, commissionnairs,
pakkedragers, die met de passagiers de belangen hunner bagage kwamen behan-
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delen, en eindelijk kwamen wij op een vijftig meter afstands van de breede kaai ten
anker en lieten ons aan wal roeien: wij stonden op Afrikaanschen bodem.

De stad.
't Is niet gemakkelijk, in dezen tijd van het jaar in Algiers behoorlijk onder dak te
komen. Er zijn, of ten minste er waren in 1876, drie hôtels van de eerste klasse, het
hôtel de l'Orient, aan zee gelegen, het hôtel de la Régence op de levendige place du
Gouvernement, met een kleinen tuin van palmboomen voor de deur, en het hôtel de
Paris, in de straat Bab-el-Oued, en voor het groote aantal vreemdelingen, die den
winter hier doorbrengen, is in die logementen, hoewel ze ruimte van logies hebben,
op verre na geen plaats genoeg. In weerwil dan ook dat wij alle voorzorgsmaatregelen
genomen hadden, en door middel van post en telegraaf onze bestellingen hadden
gedaan, zagen we ons in onze hoop teleurgesteld om in een van die drie huizen onder
te komen: alles was tot aan de hanebalken bezet. Gelukkig had een brief van
aanbeveling van een onzer vrienden aan den propriétaire van het hôtel de l'Orient
gunstig gewerkt: hij had dus een logies besproken in 't kleine maar prachtig gelegen
hotel de l'Oasis, dat op dit oogenblik een ware oase voor ons was, en waar we aan
de

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

174
drie kamers en 't salon, dat voor ons beschikbaar was gehouden, meer dan genoeg
hadden, zoodat we in de gelegenheid waren, als reddende engelen op te treden voor
twee Engelschen, die met ons de reis gemaakt hadden en die, na drie of vier uren
door de geheele stad te hebben gedwaald, en naar allerlei onmogelijke logementen
te zijn verwezen, in wanhoop bij ons kwamen, en de kleine kamer zegenden, die wij
hun zouden afstaan. Later vernamen wij, dat verscheiden passagiers naar de ‘Arethusa’
teruggekeerd waren, en 's nachts aan boord hadden geslapen, om den volgenden
morgen hun onderzoekingstocht voort te zetten. Gemeubileerde kamers en
appartementen zijn er overigens in Algiers, tegen den niet te hoogen prijs van 30 à
100 frs. in de maand, genoeg te krijgen, maar een vreemdeling vindt die den eersten
dag niet zoo dadelijk. Onze Oasis had een hoogst eenvoudig uiterlijk, ja zelfs, van
buiten gezien, weinig of niets, dat aan een logement deed denken, maar al wie in het
zuiden gereisd heeft, weet, dat vooral hierin de schijn zeer dikwijls bedriegt. Zoo
was 't hier ook het geval: onze kamers waren wel is waar niet groot, maar kraaknetjes,
au premier gelegen en met een verrukkelijk uitzicht. Wanneer wij 's morgens de
vensters openzetten om er met de eerste zonnestralen de verkwikkende zeelucht in
te laten stroomen, dan konden wij den blik laten weiden over een panorama, dat zijns
gelijke niet veel in de wereld vindt. Vóór ons lag de nieuw - aangelegde place
Napoléon, die vroeger place Bresson heette en nu hoogstwaarschijnlijk wel weer
herdoopt zal zijn, een ruim plein, dat met jonge palmboomen beplant wordt; meer
links de haven met hare tallooze schepen en booten, en verder over de inspringende
baai van Algiers blauwden aan den horizon de bergen van Kabylië: dat uitzicht alleen
is een genot,
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dat elken morgen terugkeert. Binnenshuis is alles tamelijk primitief: alle logeerkamers
komen uit op eene galerij, die een vrij ruimen tuin omringt, bevolkt met eenige
honden, een paar ooievaars met geknotte vlerken een pauw en pauwin en een paar
dozijn snaterende vogeltjes in een groote volière. Verder zijn er banken en tafeltjes
en priëelen van bamboe-riet voor de bezoekers van de restauratie, die, in verschillende
kamers verdeeld, het geheele onderhuis inneemt. Alles samengenomen is 't een goed
verblijf, waar we 't best een paar maanden zouden hebben kunnen uithouden, en dat
ik iedereen zou aanbevelen, indien 't niet een half jaar na ons vertrek tot den grond
was afgebroken, zooals ik hoor om er een nieuw, maar reusachtig hôtel te doen
verrijzen. Of 't beter zal wezen dan onze nederige Oasis, zal de ondervinding moeten
leeren.
De eerste dagen van een eenigszins lang verblijf in eene onbekende plaats zijn,
uit den aard der zaak, gewijd aan voorloopige ontdekkingstochten: men begint met
zich te oriënteeren en nergens is dat meer noodig dan in zulk een voor den bewoner
van Noord - Europa vreemdsoortige stad als Algiers. Eene beschrijving te geven van
Algiers, waaruit iemand, die het niet gezien heeft, er zich een goed denkbeeld van
zou kunnen maken, is geen gemakkelijke, ik zou zeggen een onmogelijke taak. Ik
spreek hier namelijk niet van het nieuwere, het naast aan de zee grenzende gedeelte,
dat geheel modern is en waarvan men de type eigenlijk te Parijs in de rue Rivoli of
de place de la Victoire - hoewel op kleinere schaal - zoeken moet, maar meer bepaald
van de oude stad, die nog tot op zekere hoogte het karakter van het oude
zeerooversnest behouden heeft. 't Is daar zulk een labyrinth van nauwe straten en
stegen en sloppen, zulk een agglomeratie van vorme-
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looze huizen, die aan alle kanten over de smalle straten uitsteken, zoodat ze elkander
van boven raken, ja zelfs zeer vaak in elkander loopen, zulk een rijzen en dalen en
kronkelen en trappenklimmen, dat het mij tot den huidigen oogenblik nog
onbegrijpelijk is, hoe men de stad Algiers ooit in kaart heeft kunnen brengen: 't is
een terrein om een jeugdig landmeter in vierentwintig uur grijs te maken.
Als eene beschrijving goed is, dan moet men er het voorwerp in kwestie naar
kunnen construeeren; welnu, als Algiers van de aarde verdwenen was en men wilde
weten, hoe men het weer opnieuw zou kunnen maken, zou ik geen beter raad weten
te geven dan den volgenden: Neem een bergrand van omtrent 170 meters hoogte,
die met een vrij steile helling naar zee afloopt. Zet halfweg die helling hier en daar
eenige moskeeën, stevige, massieve gebouwen; noem de middelste de Zaouïa van
Mohammed ech Cherif, die ook de oudste is en omtrent midden in het Arabische
gedeelte van de stad ligt, waar ze, zooals oude teekeningen aangeven, reeds gevonden
werd in den tijd, toen Algiers nog slechts uit een klein aantal huizen aan den zeeoever
bestond; noem de andere Djama Safir, Koubba van Ouali-Dada, enz. Wanneer nu
die hoofdpunten stevig op de glooiing van den berg gevestigd en van boven tot onder
hagelwit gekalkt zijn, bouw dan eenige honderden huizen in den vorm van witte,
vierkante doozen, en schuif die achtereenvolgens den berg af. Het eene zal hier
blijven haken, het andere daar; enkele zullen tot onderaan doorglijden, vele zullen
zich rondom de moskeeën scharen; sommige zullen met de bovenverdieping tegen
elkander stuiten; ze zullen wijdere of nauwere straatjes vormen - soms ook een klein
pleintje van vijftien of twintig vierkante meters. Als al die huizen klaar en
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van stapel geloopen zijn, schuif ze dan hier en daar wat terecht, om ruimte te maken
en een ongehinderden, al is 't dan ook wat nauwen, doorgang aan de stegen te geven.
Neem ten slotte een mes en een reu - zenliniaal, en snijd op omtrent 250 meters van
de zee en evenwijdig aan het strand het onderste stuk van dien huizenstapel af, maak
dat terrein effen, leg er eenige rechte straten en een boulevard op aan, bouw daarlangs
Europeesche huizen van vier of vijf verdiepingen, met zuilengangen ter weerszijden
van de straat, en houd er eenige ruimen pleinen in vrij, die Place du gouvernement,
Place Malakoff, Place de Chartres, enz. genoemd worden - en gij zult eene stad
verkregen hebben, die tamelijk wel op het tegenwoordige Algiers gelijkt. Dat zij
geheel en al zal afwijken van hetgeen wij, vooral in noordelijk Europa gewoon zijn
te zien, spreekt van zelf. Van de geringe breedte der straten hebben wij hierboven
reeds met een enkel woord gesproken, en het zijn niet alleen de onbeduidende, maar
zelfs de voornaamste en meest bezochte, die in dit opzicht nog bij vele nietige stegen
van onze steden achterstaan; een groot gedeelte is zoo nauw, dat men zeer gemakkelijk
rechts en links met de handen aan de muren kan reiken. Daarbij kronkelen ze alle
als kurketrekkers; eene straat, die in een rechte lijn doorloopt, vindt men in het geheele
oude gedeelte van Algiers niet, en ten gevolge van het hellend terrein zou het zeer
moeilijk zijn er eene te vinden, waarin men over een lengte van drie meters horizontaal
kan gaan; vele zijn dan ook met trappen aangelegd, zoodat er in de oude stad van
het verkeer met karren en wagens natuurlijk geen sprake is; hoogstens ontmoet men
er nu en dan een beladen ezel of muildier.
De inrichting der Algerijnsche huizen is die van alle
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Oostersche woningen. ‘My house is my castle’ is het spreekwoord, waarmede de
Engelschen hunne gehechtheid uitdrukken aan eigen haard, en den prijs, dien zij
stellen op de onschendbaarheid hunner woning; de behoefte aan een plek, waar ze
vrij en, afgezonderd van alwat niet tot hun gezin behoort, heer en meester zijn, en
waar niemand ter wereld het recht heeft binnen te treden, wanneer zij zelven het niet
verkiezen. Maar hoe onbeduidend en kleurloos is dat begrip, vergeleken bij het
denkbeeld, dat de Oosterlingen zich van hun home maken. Letterlijk niemand - ten
minste geen mannelijk persoon - komt ooit verder in eens anders huis dan op den
drempel of in het voorportaal aan den ingang, hoogstens in een klein vertrekje bij
dien ingang, wanneer er zoodanig een aanwezig is, wat echter tot de uitzonderingen
behoort. De eigenaar van ons hôtel verhaalde mij onder anderen, dat hij sedert
drieëntwintig jaar met een der welgestelde Moorsche ingezetenen in
vriendschappelijke betrekking stond, ja zelfs dat zij intieme vrienden waren, die bijna
dagelijks samen verkeerden, en in al dien tijd was hij nooit, zelfs niet één enkele
maal, in diens woning geweest; de vrouwelijke leden van zijn gezin had hij nooit
gesproken.
De deuren der huizen noodigen dan ook in den regel niet tot binnentreden uit: ze
zijn gewoonlijk laag, zwaar getimmerd en met massieve spijkers beklonken; de bogen
van marmer of anderen steen, die ze omgeven, munten zeer dikwijls uit door bevallige
rosetten, slanke pilasters en bloemrijk lofwerk. Doch daarmede is dan ook alle
versiering uitgeput, die aan den gevel aangebracht wordt. Vensters zijn er weinig of
niet; hier en daar eene opening, die eenvoudig in den zwaren muur gehakt schijnt te
wezen en die altijd, zelfs al is ze zoo klein dat eene magere kat er
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zich niet zonder groote inspanning doorheen zou kunnen werken, met dikke ijzeren
staven getralied is. De daken zijn alle plat en omringd door eene lage borstwering,
waarover men nu en dan bij het vallen van den avond het ongesluierde gelaat van
eene moreske ziet heengluren, die hare avondwandeling doet, nagenoeg de eenige,
welke zij zich veroorlooft, en die zich als eene opgeschrikte hinde terugtrekt, als zij
bemerkt dat zij gezien wordt. Doch hoe weinig er voor het uiterlijk der huizen gedaan
wordt, des te meer beantwoordt het inwendige aan de eischen van het comfort, zooals
de Mooren dat opvatten, al verschilt die opvatting veel van de onze. Elk huis, zonder
uitzondering, heeft een binnenplein, aan de vier zijden door galerijen omringd, waar
de onderste kamers in uitkomen; boven die galerijen zijn er andere aangebracht voor
de volgende verdieping, evenals de benedenste door pilaren geschraagd, die door
hoefijzervormige bogen worden vereenigd. De bovengalerijen, waar de toegangen
voor de eigenlijke woon- en slaapkamers zijn, hebben eene balustrade, die in de meer
aanzienlijke huizen met allerbevalligst beeldhouwwerk is versierd.
Die binnenplaatsen met haar elegante kolonnades, haar witmarmeren plaveisel,
soms met een zacht plassende fontein in het midden, bij brandende zonnehitte met
een zeil overspannen, dat zoowel het licht als de warmte tempert, zijn ware idealen
van kalme rust, van stilte en ongestoorde afzondering; men voelt, hoe ze bij het
contemplatieve karakter van den oosterling voegen, en in zooverre kunnen ook die
huizen tot modellen voor de onze dienen, dat ze in volkomen harmonie zijn met de
behoeften van hen, die ze bewonen, een regel, die bij onze Europeesche architecten
nog op verre na geen axioma is.
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Er zijn slechts eenige huizen in het tegenwoordige Algiers, waar men de inrichting
kan bestudeeren, namelijk die, welke aan hunne vroegere bestemming onttrokken
zijn, en door het Fransche Gouvernement tot gebruik ingericht, zooals het paleis van
den aartsbisschop, de cour d'assises, de bibliotheek en nog eenige andere, die voorheen
het eigendom waren van rijke Algerijnen; overigens blijft het woonhuis, in onze
dagen even goed als vroeger, een ondoorgrondelijk mysterie. Alleen door dames,
die er bij sommige gelegenheden toegang verkregen, vernam ik allerlei bijzonderheden
omtrent de keurige zindelijkheid en netheid van de huiselijke inrichting; hoe trappen,
gangen en galerijen, grootendeels met geglazuurde tichelsteentjes belegd, uitmuntten
door smettelooze reinheid, hoe op de sneeuwwit gekalkte muren van kamer en dak
geen vlekje te vinden was; hoe de met fijne matten of Turksche tapijten belegde
vertrekken, met kleurige gordijnen behangen en van gebeeldhouwde cederhouten
plafonds voorzien, de vergelijking met de best onderhouden Hollandsche woningen
konden doorstaan, en dat alles ook zelfs daar, waar de bewoners tot de eenvoudige
burgerklasse behooren.
Men kan zich eenigszins voorstellen, wat de meeste straten in het Moorsche
gedeelte van de stad moeten zijn: eenzaam en doodsch; - geen rollen van een rijtuig,
geen klappen van een zweep verbreekt de stilte, want voor rijtuig noch paard zijn ze
toegankelijk; geen drukte of verkeer, want er is geen plaats; geen beweging van uitof ingaande bezoekers, want geen huis ontvangt bezoek; er klinkt geen schel, er slaat
geen deur, er klappert geen venster; geen knikkerende jongens, geen babbelende
dienstmeisjes, geen orgeldraaiers, geen leven, geen drukte - alles is stil

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

181
en kalm; zwijgend gaat de in zijn boernoe gehulde Arabier met langzamen tred langs
de eenzame straat, totdat hij, aan zijne woning gekomen, door een paar maal te
kuchen, de vrouwen, die wellicht bij de zijne op bezoek zijn, waarschuwt om zich
te verbergen of zich te sluieren. Dan duwt hij de zware deur open, die langzaam en
zonder gedruisch achter hem dichtvalt, en weer is het stil en rustig in de straat, waar
een oogenblik te voren zijn langzame tred het eenige hoorbare teeken van leven was.
Die schildering intusschen is slechts op een gedeelte van de stad van toepassing,
en bepaaldelijk niet op de marktpleinen en die straten, waar de winkels en de
werkplaatsen gevonden worden. Daar is, in tegenstelling met de overige wijken, een
verkeer, een drukte en levendigheid, eene bontgekleurde, krioelende menigte te
vinden, waartusschen men uren lang kan ronddwalen, en voortdurend eene oneindige
verscheidenheid van nieuwe tafereelen, nieuwe groepen, nieuwe typen kan opmerken.
Dat zulk eene winkelstraat, behalve in het karakteristieke van haar dooreenwemelende
bevolking, ook op zichzelf een onmetelijk contrast vormt met die van onze steden,
behoeft wel niet gezegd te worden. Dat zijn geen winkels als onze magazijnen, met
spiegelruiten en lange toonbanken, ook niet met glazen deuren en neteldoeksche
gordijntjes op den achtergrond, waaruit u het huiselijk leven van den winkelier en
zijn gezin vertrouwelijk toelacht. Niets van dat alles. De Arabische winkel is een
spelonk zonder deur of venster, een donker gat van tien of twintig kubieke meter
inhoud, dat onder in de huizen gehakt schijnt te zijn, waarmede het overigens geen
de minste gemeenschap heeft. De opening voor aan de straat is de eenige toegang,
en dient voor venster, deur, toonbank en uitstal-
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ling. Ze is niet hooger dan een voet of vier, heeft aan de benedenzijde eene kleine
verhooging, waar allerlei waren op uitgestald zijn of waarop de bezoeker, die wat
met den koopman komt praten, zich neerzet. Voor 't overige is de geheele ruimte
opgestapeld met de handelsartikelen, en mijne grootste verbazing was altijd, hoe
zulk een koopman in zijn eigen boel den weg weet te vinden. Voor hem zelf is er
ternauwernood plaats, en als hij niet onbewegelijk met gekruiste beenen als een
Indisch afgod te midden van zijne koopwaren bleef zitten, dan zou het heele magazijn
onophoudelijk in de war zijn. Om van buiten in zijn winkel te komen, heeft hij een
zekere koordedansersbehendigheid noodig, en men vindt dan ook boven aan den
ingang in den regel een riem hangen, waaraan hij zich vasthoudt, om over zijne
waren, die het naast aan de straat liggen, heen te stappen. Wat er in die winkels te
koop is? Meestal een mengelmoes van alles: hier zijn het sinaasappelen, houtskolen,
kaarsen, eieren, zeepen, spaansche peper, bezems, citroenen, olie, matten, groenten,
dadels, bindgaren, alles naast, op en door elkander: elders, waar men aan onze
uitdragers denkt, vindt men bonte doeken, min of meer nieuwe fluweelen vesten met
gouden borduursels, sjaals, haïks, vergulde koffiekopjes, schalen, vazen, lepels,
gouden gordels, arm - en voetringen, beurzen, portemonnaies, kettingen, rozenkransen,
zijden kwasten en dergelijke artikelen.
De werkplaatsen, die evenals de winkels naar de zijde van de straat geheel open
zijn, maar anders ook volstrekt geen gemeenschap met het inwendige der huizen
hebben, zijn iets ruimer. Hier ziet men de gouddraadwerkers op fluweel, zijde of
leder hunne karakteristieke Moorsche patronen borduren, de schrijnwerkers de
eenvoudige houten meubelen timmeren, die meestal met harde roode, gele en
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blauwe kleuren worden geverfd; kleermakers zitten op hun gekruiste beenen, juist
als bij ons, behalve dat ze op den grond zitten en niet op een tafel; schoenmakers
zijn er in menigte, wat bijzonder opmerkelijk is in een land, waar een groot gedeelte
der bewoners barrevoets loopt. Er schijnt een groot debiet van schoeisel te zijn aan
de landbewoners, die op de marktdagen in Algiers hunne provisie komen opdoen,
anders zou die menigte van schoenmakerswerkplaatsen geen hoogen dunk geven
van de sterkte en duurzaamheid van het materiaal. De Arabische schoenen bestaan
overigens uit een zool met een smallen, opstaanden rand, die van voren over de
teenen omgebogen is, anders niet. Hoe de lui ze aan de voeten kunnen houden, behoort
voor mij tot de vele onoplosbare raadsels in dit raadselachtige land. Draaiers, die
hetzij houten kolommetjes voor de schrijnwerkers, hetzij armbanden en dergelijke
eenvoudige voorwerpen vervaardigen, zijn er in groote menigte. Zij werken op eene
hoogst primitieve manier, en met werktuigen, zoo als ze waarschijnlijk reeds door
dertig geslachten vóór hen gebruikt zijn, hetgeen trouwens met de meeste
gereedschappen wel het geval zal wezen. Ze zitten op den grond en hebben voor zich
een spil van eenige palmen lengte, horizontaal geplaatst tusschen twee lage blokjes.
Aan dien spil is aan de linkerzijde een schijf bevestigd, waarom een snaar gewonden
is van een soort van strijkstok, die ze met de linkerhand heen en weer bewegen,
waardoor de spil aan het draaien wordt gebracht. Met hun rechterhand besturen ze
den beitel, dien ze met hun teenen op de rechte plaats brengen en houden, en
merkwaardig is het om te zien, hoe handig en vlug ze daarmee te werk gaan. Behalve
de hiergenoemde zijn er nog een aantal verschillende handwerkers, die hun bedrijf
ten aanschouwe van het publiek verrichten, wat
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natuurlijk eene groote levendigheid en oneindige verscheidenheid aan die straten
van de Arabische wijken geeft.

De bewoners.
Het oude Algiers met zijn kromme, steile straten, zijne witte, dichtgesloten huizen,
zijne donkere gangen en gewelven, zijne geheimzinnige hoeken en gaten, zou niet
veel meer zijn dan een somber, onzindelijk nest, indien het bevolkt was met het
onaesthetisch proletariaat uit de achterbuurten der Europeesche steden, die
eenigermate met het Moorsche stadgedeelte te vergelijken zijn. Maar hoe geheel
anders wordt het, welk een geheel ander, eigenaardig karakter verkrijgt het, wanneer
men er de bevolking bij denkt, die er thuis behoort, die het geheel, om zoo te zeggen,
tot een harmonisch tafereel maakt. Ook hier is eene beschrijving moeilijk, en vooral
voor den vreemdeling, die zich voor het eerst in die geheel nieuwe omgeving geplaatst
ziet, is het ondoenlijk, zich in die verschillende types terecht te vinden. Waarschijnlijk
zal het een ieder gaan zooals het mij ging: toen ik den eersten dag, na een paar uren
de stad doorkruist en mij in de krioelende menigte bewogen te hebben, op mijn kamer
terugkwam, was het mij niet mogelijk mij weer een enkele van die figuren in al hare
détails voor den geest te tooveren, veel minder ze te
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beschrijven. Eerst langzamerhand, wanneer het oog er zich aan begint te gewennen,
blijven ze duidelijker in het geheugen.
De eerste, die de aandacht treffen, zijn de Arabieren en de Mooren, van afkomst
nauw verwant, van uiterlijk zeer verschillend. Langzaam en ernstig beweegt zich de
Arabier onder de volksmenigte: hij is rijzig van gestalte, maar schraal en gespierd;
zijn lange, witte boernoe is zijn karakteristieke kleedij; hij drapeert er zieh mede
zonder het te willen of te weten, en altijd, zonder uitzondering, is die drapeering
schilderachtig. De boernoe is het eenvoudigste kleedingstuk, dat zich denken laat:
een groote lap wollen stof, die als een mantel om de schouders gehangen wordt, en
naar de eene zijde wordt opgeslagen, en waaraan, evenals aan een monnikspij, een
kap is bevestigd. Ik weet niet of er hier of daar eenig fatsoen aan is, of hij op een of
ander gedeelte is saamgenaaid, maar zeker is het, dat met die weinige gegevens het
meest schilderachtige effect wordt voortgebracht; herhaalde malen heeft mij een
eenvoudige Arabier aan de drapeering der antieke standbeelden herinnerd.
De kleeding der Mooren daarentegen is rijker, zoowel van stof als van kleur. Men
ziet het hun aan, dat zij geen Nomaden meer zijn, maar dat zij sedert verscheiden
geslachten tot de stedebewoners zijn overgegaan; ze zijn niet meer thuis in de steppen,
ze zijn in het oog van hunne meer onbeschaafde stamgenooten ‘skakri’ geworden;
vertaal dat minachtende woord door suikerlord of door koekebakker, zooals gij wilt.
Eigenlijk geeft hun uiterlijk ons nagenoeg het Turksche costuum weder, zooals wij
het allen uit de prentenboeken kennen, behalve de vreeselijke kromme sabel en de
lange knevels: een tulband van wit mousseline
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dekt hun het hoofd; een rijk geborduurd buis of vest van gekleurd laken sluit met
een rij van gedreven zilveren knoopen over een fijn wit hemd, dat den hals geheel
bloot laat, en ook tusschen de openhangende, met galon omzette mouwen te voorschijn
komt; een breede gordel van karmozijnroode zijde is om het middel gewonden; de
blauwe, wijde Turksche broek, waar ten minste twintig el fijn laken voor gebruikt
zijn, reikt tot de knieën; de beenen zijn naakt of ook wel met witte kousen gedekt,
die in breede Arabische schoenen of Sebabath steken. Over het geheel is in bevallige
plooien een gekleurde mantel met lange zijden kwasten geworpen; alles te zamen is
rijk, pittoresk en uiterst sierlijk. En toch bevallen mij op den duur de Arabieren in
hunne ernstige eenvoudigheid beter. Sober van kleur en streng van vorm, brengen
zij op den geest hetzelfde effect teweeg als de schilderijen van onze oude Hollandsche
meesters. Een Moor in zijn rijk en bont gewaad herinnert mij altijd aan den Turk in
de kraam op de Haagsche kermis in mijn jeugd, waar zeepen en pastilles, rozenolie
en reukwateren verkocht werden; - een Arabier in zijn witten boernoe, tot hoofddeksel
den doek met touw van kemelshaar omwonden, roept mij altijd de Sahara, de wijde,
dorre zandzee in de verbeelding, met hare dwarrelende stofwolken, hare wuivende
dadelpalmen en hare zwijgende, eindelooze eenzaamheid. Het Moorsche costuum
is de type voor een bal masqué in de negentiende eeuw; - het Arabische is de trouwe
kopie van de kleederdracht vóór vijftig eeuwen; dezelfde haïk, dezelfde boernoe,
hetzelfde sandaalvormige schoeisel is van vader op zoon tot ons gekomen door
tweehonderd geslachten henen: het heeft Abraham gedekt in de vlakten van
Mesopotamië; de knielende herders bij de kribbe van Bethlehem hebben het

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

187
gedragen, en de Arabische horden, die onder den woesten kreet van La ilah illa Allah!
hun geloof met het slagzwaard in de hand aan de Afrikaansche strandbewoners
kwamen opdringen, hebben het in hun nieuwe vaderland meegevoerd, waar het
onveranderd heeft stand gehouden en nog een reeks van eeuwen kan blijven bestaan.
Meer dan eens, wanneer ik een dier ernstige gestalten zag, neergezeten op de hooge
vestingwallen, starende naar het Oosten over de azuurblauwe baai en de sneeuwtoppen
van het Djoerjoera-gebergte, kwam mij Bendemann's schilderij van de treurende
Joden voor den geest, met het melancholische onderschrift: ‘aan de rivieren van
Babylon daar zaten wij, en weenden als wij gedachten aan Sion.’ En ik liet mijne
fantaisie den vrijen loop, en vroeg het mij af, of wellicht ook die zoon van de woestijn
van de wijde, zonnige vlakten droomde, die zich achter dat gebergte uitstrekken, en
waar zijn voorvaderen eens als heer en meester hadden gewoond; - of hij wellicht
ook zijn Sion, het heilige Mekka, in het verre Oosten gedacht...
Die indrukken evenwel zijn slechts zeer tijdelijk; bij een langer verblijf alhier
komen ze niet veel meer voor. Men gewent aan alles, en dus ook aan het Oostersche
uiterlijk van deze bevolking, en het poëtische gaat er langzamerhand af. Vooral is
dit het geval, wanneer de koele redeneering ons in deze Arabieren iets geheel anders
leert zien dan droeve ballingen of wederrechtelijk onterfden in het vaderlijk huis. De
Arabieren toch hebben hier evenmin hun oorspronkelijk thuis als de Franschen. Van
de allervroegste eeuwen af heeft de bevolking van de Afrikaansche Noordkust
zoodanig afgewisseld, dat er van de oorspronkelijke bewoners nagenoeg geen
nakomelingen meer overgebleven zijn, en
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alleen de Kabylen nog eenigszins daartoe kunnen gerekend worden.
Achtereenvolgens hebben Karthagers, Romeinen, Vandalen, Byzantijnen hetzelfde
gedaan als in onzen tijd de Franschen. Geen ander recht dan dat van den sterkste
heeft de Arabieren hier gebracht, en wanneer zij zich nu met weerzin buigen onder
den nieuwen meester, toch is het niet anders dan de wet der wedervergelding, die
hen nu, na twaalf eeuwen, van heerschers tot overwonnelingen maakt. Weldra zal
het eene halve eeuw zijn, dat aan het onmenschelijke bestuur en de afschuwelijke
zeerooverij van de vroegere Deys een einde gemaakt is, en in dien tijd is het Arabisch
en Moorsch element in de stad Algiers en de onmiddellijke omstreken sterk
teruggeweken. Bij het toenemen van eene degelijke Europeesche bevolking, bij het
meer en meer uitbreiden der moderne straten en huizen, waardoor het Moorsche
stadsgedeelte in gelijke mate inkrimpt, worden de Arabieren en Mooren, die in
Europeesche huizen onmogelijk kunnen wonen, steeds verder teruggedrongen: elk
huis, dat in de oude stad onteigend en gesloopt wordt, doet het oogenblik naderen,
waarop men hen nog slechts als bezoekers en niet meer als bewoners in de straten
van Algiers zal aantreffen. Dan zal ook het eigenaardige van die antieke kleeding,
waarvan ik hierboven sprak, niet meer op zijn plaats zijn in de nieuwerwetsche straten,
tusschen de Europeesche huizen, te midden van de geheel Westersche beschaving.
Reeds nu bestaat er disharmonie, wanneer men ze in het nieuwe stadsgedeelte
ontmoet; men gevoelt, dat er iets tegenstrijdigs in ligt, en dat gevoel wordt nog sterker,
als zij 't een of ander in kleeding of gebruiken aangenomen hebben, dat aan de
Westersche beschaving ontleend is. Geheel het denkbeeld aan aarts-
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vaderen en profeten verdwijnt als damp in de lucht, wanneer men een achtbaren,
statigen Arabier met een pince - nez op in een waggon van den tramway ziet stappen,
of een groep inboorlingen met hun geschoren kruinen en roode fez ziet neergehurkt
aan den voet van een muur, waarop naaimachines van Singer, of ‘postiches en tout
genre’ of een voorstelling van La belle Hélène geafficheerd zijn.
Met betrekking tot de Mooren bestaat er nog eene vrij algemeen verspreide, onjuiste
meening. Ik spreek natuurlijk niet van de ethnologen, die het wel beter weten; maar
vele anderen, wellicht ook onder mijne lezers, verkeeren in de gedachte dat de Mooren
zwart zijn. 't Is waar, dat vele uitdrukkingen en zegswijzen tot dat dwaalbegrip
aanleiding gegeven hebben: wij noemen iets of iemand zoo zwart als een Moor, wij
spreken van den Moriaan schuren, van een Moorman, die zijn huid niet kan
veranderen, en dergelijke meer, en toch, de werkelijke Mooren zijn alles behalve
zwart; integendeel, hun gelaatskleur is veel blanker dan die van de Arabieren, ja,
zelfs dikwijls blanker dan over het algemeen die van de Italianen of Spanjaarden.
Natuurlijk geldt dat ook van de Moorsche vrouwen, waarvan ik totnogtoe niet heb
gesproken, en toch zijn die, wat het costuum betreft, niet de minst vreemde
verschijning in deze woelige straten. Over het algemeen gaat de Moorsche vrouw,
die tot de fatsoenlijke klasse behoort, zeer weinig uit: zij legt nu en dan een bezoek
af, gaat naar het bad of vrijdags naar 't kerkhof om, zooals het heet, op de graven te
bidden; maar eigenlijk meer als uitspanning en om met hare bekenden te keuvelen.
Daar is men nu en dan nog wel eens in de gelegenheid haar ongesluierd, als is het
dan ook uit de verte, gade te slaan; op de openbare straat daarentegen nooit.
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Van het rijke costuum der Moresken wordt men eveneens zelden of nooit iets gewaar,
tenzij men in haar interieur wordt toegelaten, hetgeen alleen aan vrouwen geoorloofd
is.
Ziehier, hoe het mij door eene ooggetuige beschreven is: Over een gazen hemd
met korte mouwen wordt een witte, ontzaglijk wijde broek aangetrokken, die onder
de knieën wordt vastgemaakt; de wijdte van het bovengedeelte, dat om het midden
sluit, bedraagt een ongelooflijk aantal meters, zoodat mijn lezeressen zullen kunnen
nagaan, dat er overvloedig gelegenheid is om, wat men in kleermakerstaal ‘ruimte’
noemt, aan te brengen. Begrijpelijk is het dan ook, dat die dracht aan de benedenste
helft van de aangekleede vrouw in hooge mate een ballonvorm geeft. Over het hemd
komt een soort van jakje van zijde met gouden borduursel, en daarna wordt om de
heupen een breede lap van gestreepte zijde gewonden, waarover een gekleurde of
gouden gordel, welks beide einden vóór afhangen. De beenen zijn beneden de knieën
onbedekt, aan de bloote voeten dragen zij purperkleurige of donkergroene fluweelen
pantoffels. Voeg hierbij nog de fluweelen muts of chacia, die, op de raafzwarte haren
geplaatst, met twee koorden onder de kin wordt vastgemaakt, en verder de noodige
diamanten, paarlen, gouden oorringen, braceletten, gouden voetringen, die om de
enkels worden gedragen, enz., en men zal kunnen begrijpen, welk een rijk en
schilderachtig effect die kleeding maakt. Intusschen, zooals ik reeds zeide, in het
gezicht van al die pracht mogen zich alleen de echtgenoot, de vriendinnen en, wat
zeker niet minder zwaar weegt, de draagster zelve verheugen, want de Moreske houdt
ontzaglijk veel van zich op te schikken. Dat zij zich verder de wenkbrauwen met
zwarte verf, het gelaat met wit en rood en de nagels met oranje
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kleurt, behoort tot de toiletgeheimen, die haar in onze Europeesche oogen niet
schooner maken. Wanneer zij zich buitenshuis begeeft, wordt een gedeelte van 't
zooëven beschreven costuum afgelegd, en hult zij zich geheel in het wit; een wijde
pantalon, die tot aan de enkels reikt, en een haïk, een groote, fijne, sneeuwwitte sluier
omwikkelt haar geheel van het hoofd tot aan de knieën. Alleen de gitzwarte oogen
komen uit den doek, die haar het gelaat bedekt, en achter het hoofd samengeknoopt
is, te voorschijn; aan de voeten draagt zij blinkend verlakte schoenen. Zoo uitgedost,
ziet men de Moorsche vrouwen zich op straat te midden der menigte bewegen. Sierlijk
is die verschijning niet, - verre vandaar: ‘vêtue ainsi, la Mauresque a l'air d'un paquet
qui marche’, zegt een Fransch schrijver zeer terecht: 'tis de volkomen tegenstelling
van het slank gedrapeerde vrouwebeeld, dat de oude Grieken ons ter bewondering
hebben nagelaten.

Een feest der Aissaoea
Op zekeren dag berichtte ons Hahmoud, de algemeen bekende commissionair van 't
hôtel de l'Orient, dat er een ‘fête arabe’ zou zijn, waar hij ons den toegang zou
verschaffen. Mijne vraag, of het er een was waar vuureters, razende dansers enz.
optreden, waar-
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van ik meer dan eens had hooren spreken, beantwoordde hij bevestigend, zoodat we
natuurlijk de noodige afspraak met hem maakten, en den volgenden avond woonden
wij dan ook de vertooning bij, waarvan ik trachten wil eenigszins eene beschrijving
te geven. Een paar woorden vooraf tot opheldering.
Ik vroeg Hahmoud, wat dat eigenlijk voor soort van avonden waren, want een
festiviteit, waarbij de feestvierenden zich amuseeren met 't doorslikken van vergiftige
dieren, het boren van een priem in hun oog, het eten van glasscherven enz., kwam
mij zoo wonderlijk voor en zoo afwijkend van 't geen men bij ons voor een huiselijk
feest pleegt te houden, dat ik me niet goed alleen uit die verwarring van begrippen
kon redden. Hahmoud gaf me een soort van verklaring: - wanneer iemand ziek is,
of een van zijn familie is ziek, en de dokter schijnt hem niet te kunnen genezen, dan
belooft hij aan de sekte van de Aïssaoea, wanneer ze den zieke helpen, een feest te
zullen geven; zoo iets was nu gebeurd, en nu zou Vrijdagavond bij die familie in de
rue des Zouaves dat feest plaats hebben. Heel veel wijzer was ik daar wel niet door
geworden, maar ik volgde toch het spoor, en onderzocht verder, wat die Aïssaoea
voor een sekte was. Ziehier in korte woorden, wat ik omtrent haar oorsprong vernam.
Omtrent 300 jaar geleden leefde in de stad Meknès in Marokko een zekere
Sidi-Mohammed-Ben-Aïssa, een arme drommel, die heel weinig geld, maar
daarentegen heel veel kinderen had, welke ongelijkheid in de balans van zijne aardsche
bezittingen evenwel ten gevolge van zijn vlijtig bidden en bezoeken van de moskeeën
werd opgeheven, daar Allah hem onder verschillende wonder-teekenen macht en
rijkdom bezorgde, terwijl de profeet Mohammed hem in een droom verscheen, en
hem ge-
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bood proselieten te maken, waarbij hij hem tevens de formule van 't gebed
voorschreef, die hij moest aannemen. Weldra had hij honderd aanhangers, van wie
hij onbepaald vertrouwen en gehoorzaamheid eischte. Eens, het was gedurende het
Beïram-feest, noodigde hij zijne volgelingen uit, des anderendaags na het gebed ten
zijnen huize te verschijnen, en toen zij daaraan voldeden en voor zijne woning
stonden, opende hij de deur en sprak: ‘Indien gij mij vereert en gehoorzaamt, en
indien uw hart meent wat uw mond spreekt, zoo is nu het oogenblik gekomen om
mij dat te bewijzen. Gij weet, dat het de gewoonte is in deze dagen van het
Beïram-feest schapen te slachten - welnu, ik heb u allen uitgekozen om u te laten
slachten!...... Komt dus binnen.’
Men zal het zeer natuurlijk vinden, dat de leerlingen van dien meer dan excentrieken
meester weifelden om van de vriendelijke invitatie gebruik te maken. Een hunner
intusschen vermande zich, ging met Sidi Aïssa het huis binnen, en weldra zag men
het bloed over den drempel op straat loopen. Van de honderd bleven er veertig aan
hun eed getrouw; één voor één traden zij het huis binnen, en telkens zag men het
bloed vloeien, totdat de zestig overigen vol ontzetting de vlucht namen.
Dit feit, dat weldra ruchtbaar werd, was te kras voor Sultan Moelaï-Ismaïl, die
toen in Marokko regeerde, en die buitendien toch reeds ijverzuchtig was op den
invloed en den rijkdom van den Sidi; hij zond troepen af, die het huis omsingelden,
en toen zij er binnendrongen, vonden zij de leerlingen bezig met het villen en
schoonmaken van schapen, die zij eerst hadden geslacht, en wier bloed de ontstelde
menigte onder de huisdeur had zien wegvloeien.
Ik beken mijne volkomen onkunde ten opzichte van het Arabisch of Marokkaansch,
maar daar het mij be-
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neden de waardigheid van een heilige en marabout toeschijnt, zijne volgelingen voor
te liegen, zou ik wel de conjectuur willen wagen, of in die taal ook dezelfde
woordspeling mogelijk is als in de onze, en dat Sidi-Mohamed-Ben-Aïssa, toen hij
tot zijne aanhangers sprak: ‘ik zal u laten slachten’, eigenlijk bedoeld heeft: ‘ik zal
u de schapen laten slachten’, om op die wijze hun trouw te beproeven en toch later
zijn woord te houden.
Doch zonder dit te kunnen beslissen, zooveel is zeker, dat de geheele zaak volstrekt
niet in den smaak viel van Sultan Moelaï-Ismaïl, die mogelijk niet van woordspelingen
hield, en dus nijdig was, dat Aïssa hem een koopje had geleverd; hij beschouwde het
blijkbaar als eene mauvaise plaisanterie, en verbande den heilige, die met zijne vrouw,
zijne kinderen en zijne veertig aanhangers over de grenzen trok. Op zekeren dag was
hun voorraad uitgeput en vonden zij niets te eten, waarop hun meester, bij wien zij
zich daarover beklaagden, hun toevoegde: ‘Eet vergif!’ Aan dien wenk gehoor
gevende zochten zij onder de steenen de slangen en schorpioenen op, en stilden
daarmede zonder eenig nadeelig gevolg hun honger.
Intusschen was dit wonderdadig bedrijf nog niet voldoende om hen op den duur
tegen de vervolgingen van Sultan Ismaïl te beveiligen, en toen eindelijk Sidi-Aïssa
gestorven was, werden zijne leerlingen nogmaals op een veel harder proef gesteld.
De Sultan, die hen wilde uitroeien, deed hen gevangennemen, en gelastte hun om
een groote schaal, met slangen, schorpioenen, doornige cactusbladen en vergiften
gevuld, leeg te eten. Na eenige aarzeling, gehoorzaamden de Aïssaoea aan het bevel,
en toen ook deze maaltijd hun best bekwam, was 't geen wonder dat Moelaï-Ismaïl
menschen, die zulk een exceptioneel verteringsvermogen bleken te
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bezitten, niet meer voor gewone stervelingen hield, en dat hij voortaan de nieuwe
sekte met rust liet. Van dat oogenblik af aan was onder de Mohammedanen de
overtuiging gevestigd, dat de Aïssaoea zelfs het allervergiftigste en allergevaarlijkste
zonder eenig bezwaar kunnen eten en verteren.
Met deze gegevens gewapend, trokken wij des avonds te halfnegen in gezelschap
van eene menigte andere vreemdelingen, die in het hotel de l'Orient bijeengekomen
waren, en waaronder zich in 't geheel vijf dames bevonden, naar de bovenstad, waar
Hahmoud ons door een doolhof van stegen en gangen naar een vrij onaanzienlijk
huis voerde, door welks nauwe en lage deur wij één voor één naar binnen kropen.
Wij werden op het binnenplein geleid, dat hoogstens vijf el lang en zeven el breed
zal geweest zijn, en dat verlicht werd door een petroleumlamp, terwijl onder de galerij
nog een dito lantaarn aan den muur hing. De plaats was met matten en tapijten belegd,
en in de rondte onder de galerijen werden eenvoudige houten banken voor de
Europeesche bezoekers neergezet, terwijl daarvóór, rondom de plaats, platte matrassen
en kussens gelegd werden voor de Moorsche toeschouwers; de bovengalerij, die
geheel donker was, werd door de vrouwen ingenomen, die, meer of minder gesluierd,
in nieuwsgierige verwachting over de balustrade naar beneden gluurden. Aan de
zijde van de plaats, die tegenover den ingang lag, zaten tien à twaalf mannen, die
later bleken het orkest te vormen, terwijl hun muziekinstrumenten op een hoop voor
hen lagen, namelijk tien trommen of tambourijnen, die, slechts aan ééne zijde
bespannen, zoo volkomen op groote zeeften geleken als het eene ei op het andere.
Eenigszins vóór dit orkest was eene kleine verhevenheid van een paar voet in 't
vierkant waarop
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een dunne kaars van meer dan een el lang stond te branden, terwijl een pan met
gloeiende kolen er naast stond. Langzamerhand begon het aantal bezoekers toe te
nemen, nieuwe banken werden aangedragen, de benedengalerij was weldra langs al
de vier muren bezet, en ook meer en meer Mooren kwamen opzetten en namen met
ondergeslagen beenen, half zittende en half liggende, op de matrassen plaats, totdat
er eindelijk, nadat we ongeveer een half uur daar geweest waren, nagenoeg geen plek
meer open was.
Het was weer een schilderachtig tafereel, dat oude Moorsche huis met zijn
zuilengang, door witte kolommen geschraagd, waaronder de weinige lichten slechts
een flauwen schemer verspreidden, terwijl een roodachtige gloed uit de half
openstaande deuren der drie omliggende vertrekken aan geheimzinnige vuren en
gloeiende marteltuigen deed denken. Hier en daar zag men in den witten muur eene
kleine getraliede vensteropening, terwijl eenigszins dieper in gelegen de stikdonkere
steenen trap naar de bovengalerij voerde, waarop men ternauwernood in de duisternis
eene menigte in witte sluiers gehulde vrouwegestalten kon onderscheiden. Boven
dat alles schitterden de sterren aan den wolkenloozen hemel, terwijl de volle maan
een zijmuur van het naastliggend gebouw met haar stil en helder licht overgoot.
Eindelijk scheen het oogenblik tot beginnen gekomen te zijn: een der Mooren, een
grijsaard met een sneeuwwitten baard, die eenigermate de régisseur bleek te wezen,
gaf het teeken, en de tien muzikanten namen hun tien trommen op en begonnen een
van die eentonige Arabische muziekstukken, die uit hoogstens drie maten bestaan,
welke oneindige malen, zonder verheffing of versnelling, herhaald worden. Nu eens
waren
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het de trommen alleen, dan weder mengden zij er hun langzaam en slepend gezang
onder; 't was een type van eentonigheid, en toch, wie het verklaren kan moge het
beproeven, toch was er iets meesleepends in, iets waarvan men voelt, dat het ons tot
wakend droomen brengt, iets biologeerends, waardoor men zich te midden van die
zwijgende omgeving, in dat schemerachtige halfdonker langzaam voelt meeslepen.
Op eens klinken twee, drie schrille kreten door de lucht, en drie mannen - waar
ze zoo plotseling vandaan komen heeft niemand onzer gezien - storten zich tusschen
en over de hoofden der muzikanten, die met onverstoorbare kalmte blijven
doortrommelen, tot in het midden van de plaats, waar ze door den ouden régisseur
en eenigen zijner helpers vastgehouden en ondersteund worden. Hun oogen staren
als wezenloos in de ruimte voor hen, onder gillen en brullen werpen ze zich nu eens
voorover op den grond en snuiven met allerlei stuiptrekkingen de dampen op van de
bedwelmende harst, die op het kolenbekken gestrooid wordt; dan weder springen ze
overeind, slingeren onder woest gebrul het bovenlijf voor- en achterover, waarbij
hun lange, zwarte haren heen en weer fladderen als de slangen om het Medusa-hoofd.
Sneller en sneller worden hunne bewegingen, - sneller en sneller en altijd luider razen
de muzikanten op hunne trommen; nu eens valt er een half bewusteloos achterover,
waar hij door de helpers wordt vastgehouden en naar voren teruggebracht, om opnieuw
met uitpuilende oogen en knarsende tanden onder brullen en krijschen zijne
schrikverwekkende draaiingen en sprongen en slingeringen voort te zetten; het tooneel
wordt ijzingwekkend duivelachtig, en reeds staan twee van onze dames, wier zenuwen
er niet langer tegen bestand zijn, op, en verlaten den kring. De Arabische
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vrouwen daarentegen geraken blijkbaar in verrukking, en op den hoogsten sopraantoon
klinkt eensklaps van de bovengalerij haar schelle kreet van toejuiching: een
twintigmaal snel herhaald yoe, 'yoe, 'yoe, 'yoe! dat de Aïssaoea tot nog heviger
misbaar aanmoedigt. Daar worden drie zware gloeiende staven binnengebracht en
aan de drie razenden in handen gegeven; de een strijkt er de vingers langs, dat de
witte damp onder een reuk als van geschroeid hoorn omhoog stijgt; een ander slaat
er onder onophoudelijk geschreeuw met de vlakke handpalm op. Aan een derde
wordt een levende schorpioen gegeven, die hij brullende en grijnzende tusschen de
vingers heen en weer laat kruipen; wij zien duidelijk, hoe hij zich den opgekrulden
angel van het giftig insect in de hand laat drukken, hoe hij hem martelt in de vlam
der kaars, en hem eindelijk onder een vreeselijken kreet in den mond steekt, fijnkauwt
en verslindt. Daarop neemt een ander een ijzeren priem van drie palmen lengte, en
wringt zich dien al brullende in den ooghoek, dat het is alsof hij er den oogbal zal
doen uitpuilen. Rauwer en woester worden de kreten, met oorverdoovend geraas
slaan de trommen, en boven alles uit weergalmt opnieuw uit de spookachtige ruimte
boven ons het gillende yoe! 'yoe! 'yoe! 'yoe! der opgewonden Moresken. Weer krijgen
twee van de drie overgebleven dames het te kwaad en dringen zich weg van het
schouwspel, dat werkelijk den indruk maakt van een Heksensabbath op den Bloksberg.
Maar nog is de voorstelling niet tot het hoogste toppunt van razernij opgevoerd:
een nieuwe acteur springt in den kring en mengt zich met dezelfde woeste kreten
onder de anderen; 't is een magere figuur wien alleen een dun wijd hemd om het
donkerbruine bovenlijf, en een witte doek om de ledenen en dijen
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geslagen zijn. Ook hij draait zich stuiptrekkend en gillend in de rondte, snuift de
gloeiende dampen op, waarbij zijn wijd opengespalkte oogen en zijn blinkend wit
gebit als gepolijst marmer schitteren in den rooden kolengloed; nu grijpt hij een
kleine bos stroo, ontsteekt die aan de kaars, en vliegt als een razende er mede in de
rondte, rijt zich het hemd op en brengt er de vlam onder, die hem langs borst en
aangezicht slaat, schroeit er zich armen en handen in, en nadat hij onder het
oorverdoovend geraas der trommen en het toejuichend yoe! yoe! yoe! yoe! der
vrouwen de vlammen met zijn naakte voetzool heeft uitgetrapt, neemt hij een sabel,
slaat er zich drie-, viermalen mede tegen de bloote borst, geeft dan het wapen aan
twee der helpers, die het met het scherp omhoog stevig tusschen zich in houden,
waarna hij er eerst bovenop springt en er herhaaldelijk met de voeten op trappelt, en
eindelijk 't bovenlijf voorover brengt en als in tweeën gevouwen zich op het scherpe
lemmet nederlegt. Intusschen zijn de andere vertooners in onophoudelijke beweging:
hun slingeren en draaien met het bovenlijf, hun brieschend rondspringen of kruipen
over den grond wordt slechts nu en dan eens afgebroken, wanneer een hunner, tot
den hevigsten graad van opwinding gekomen, als bedwelmd achterover valt, waarbij
hij door de bijstanders gedurende eenige minuten wordt ondersteund, om terstond
weer zich los te wringen en het dolle spel tot volkomen uitputting toe voort te zetten.
Eindelijk zijn er nog maar twee overgebleven, die als wilde dieren in de rondte
kruipen en naar iets schijnen te zoeken om hun dorst te lesschen, waartoe men hun
zware cactusbladeren, dicht met lange, scherpe doornen begroeid, toesteekt, waar ze
op aanvallen om er groote stukken uit te bijten, die ze al brullend fijnkauwen en
verslinden.
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Inmiddels was een der Mooren bij de bezoekers rondgegaan om de gelden op te
zamelen, die bij zulke gelegenheden voor de bijwoning van het feest worden gegeven
- twee franken per hoofd - en toen de meesten opstonden en vertrokken, en de muziek
ophield, meenden wij, dat de plechtigheid was afgeloopen, en gingen met de anderen
weg. Het was ruim halfelf uur, toen we weder in de open lucht kwamen; later hoorden
we intusschen dat het feest eigenlijk nog niet ten einde was, en dat het nog tot twee
uur in den nacht had geduurd; we hadden er echter niet veel aan verloren, daar het
overige óf eene herhaling van 't voorgaande was òf er tenminste veel op geleek.
Ik heb in de bovenstaande regels de voorstelling der Aïssaoea, het zoogenaamde
feest, beschreven, zooals men het werkelijk ziet wanneer men er zonder
vooringenomenheid, zonder eenige parti-pris heengaat, en zich, om zoo te zeggen,
geheel laat voortdrijven op den indruk, dien het dan op den geest maakt. Die indruk
is dan werkelijk aangrijpend, en voor menschen met zwakke zenuwen bijna niet uit
te houden. Maar wanneer ik nu eerlijk antwoorden moet op de vraag, of ik persoonlijk
dien indruk zoo gevoeld heb, dan kan ik niet anders dan neen zeggen. Mijne zenuwen
zijn er geen oogenblik door geschokt geworden en, oprecht gesproken, houd ik de
geheele vertooning voor een reusachtigen humbug, en daar ik reeds van dat gevoelen
was, toen ik er heenging, is 't ook zeer natuurlijk, dat ik er vrij kalm onder bleef,
zelfs bij de verschrikkelijke scènes, die al onze dames, op ééne na, de deur uitdreven.
Reeds van den beginne af aan kwam het mij, bij al hetgeen ik van het Arabische
karakter gezien en gehoord had, bijna onmogelijk voor, dat men eene plechtigheid,
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die, hoe vreemd ook in den vorm, toch altijd een religieus karakter heeft, als het ware
tot een spektakelstuk voor ongeloovige vreemden zouden maken. Was het werkelijk,
zooals Hahmoud mij verzekerde, een dankfeest, dan zouden er meer Mohammedanen,
en veel minder, wellicht geen Christenen bij zijn toegelaten geworden, en stellig was
er dan niet, zooals nu geschiedde, een geldinzamelaar rondgegaan om van ieder
toeschouwer een bepaalde entrée à twee franken per hoofd in ontvangst te nemen.
Daarenboven - op gevaar af van mijne lezers hunne illusie te benemen, wanneer ze
wellicht later ook eens in de gelegenheid mochten komen dergelijke vertooning bij
te wonen, ik moet oprecht bekennen, dat de extase en geestverrukking van de razende
Aïssaoea mij van een zeer verdacht allooi voorkwamen, meer glas dan diamant, en
wat de akelige toeren betreft, die ze ten uitvoer brachten, ik geloof, dat men het met
een weinig oefening al heel ver brengen kan in 't langdurig heen en weer slingeren
met het hoofd, in het maken van de wonderlijkste draaiingen en sprongen, vooral
wanneer men er voor betaald wordt, en dat dit laatste het geval is, weet ik zeker,
omdat ik 't den volgenden morgen aan een der bezetenen zelf gevraagd heb, dien ik
toevallig op straat tegenkwam, en die mij eerlijk genoeg antwoordde, dat hij er twee
franken voor gehad had, - zeker niet veel voor iemand, die zijne armen gebrand en
zijn keel heesch geschreeuwd had, zooals mij toen bleek. Wat overigens de beweerde
onkwetsbaarheid of onschendbaarheid der sectarissen betreft, de vuurvlammen
sloegen maar zeer oppervlakkig aan, de ijzeren priem scheen dieper in het oog te
dringen dan werkelijk het geval kan geweest zijn, en het springen op 't scherp van
een sabel heeft ook al minder bezwaar, als men daarbij met
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de handen rechts en links op de schouders van twee stevige kerels steunt. Vergiftige
beesten en doornen eten is zeker iets, dat met den code du gastronome in strijd is,
en ik beken, dat bijvoorbeeld een getruffeerde kapoen met een glas bourgogne meer
aanlokkelijks heeft dan een schorpioen met kaarsvet, doch wanneer er de angel en
het vergif op eene behendige manier uit weggenomen zijn, dat geloof ik, dat er buiten
de sekte der Aïssaoea nog genoeg arme drommels zouden te vinden zijn, die er zich
voor een gulden daags gaarne toe zouden leenen. De cactusbladeren mogen al niet
bijzonder smakelijk zijn, en hunne doornen het tandvleesch wat prikken, veel erger
kwaad is er toch niet bij, en ik twijfel zeer, of men den meest orthodoxen volgeling
van Sidi-Mohammed Ben Aïssa er in onzen tijd toe krijgen zou, om bijvoorbeeld
een brief spelden of een pakje Engelsche naalden op te eten, want evenwel, uit een
streng geloovig oogpunt gezien, voor hem volkomen hetzelfde zou moeten wezen.
Dat er eenige opwinding bij de werkende leden plaats heeft, wil ik intusschen niet
ontkennen, maar die zal wel geene andere zijn dan die, welke door de toejuichingen
van een enthousiast publiek bij elken paardrijder of koordedanser wordt opgewekt,
en die tot steeds doller of gevaarlijker toeren drijft. Doch hoe het zij, en al laat men
het godsdienstige feest afdalen tot eene tooneelvertooning, en de acteurs tot hoogst
middelmatige goochelaars of kunstenmakers, dan blijft het toch altijd een
merkwaardige voorstelling, die, al is het dan alleen om het fantastisch schilderachtige
van het tafereel een bezoek dubbel waard is. Wie in de gelegenheid is het te gaan
zien, verzuime het niet.
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De catacomben der Kapucijnen bij Palermo
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La Conca d'oro - de gouden schelp - heet de heerlijke vallei, die zich langs de baai
uitstrekt, waaraan Palermo gelegen is. Wanneer men van de schilderachtige hoogte,
waarop de bijna duizendjarige kathedraal van Monreale ligt, den blik laat weiden
over het prachtige tafereel, dat zich naar alle zijden uitbreidt, wanneer de zoete geur
van duizenden bloeiende oranje- en citroenboomen, wier gloeiende vruchten nog
bovendien tusschen het donkere loof schitteren, bedwelmend omhoog stijgt, wanneer
de bekoorlijke omtrekken der fijn getinte bergen, die de vallei omsluiten, zich helder
afteekenen tegen den doorschijnenden wolkeloozen hemel, terwijl de donkerblauwe
spiegel van de Middellandsche zee met een scherpe lijn den noordelijken horizon
afsluit, dan gevoelt men de volkomen juistheid van den poëtischen naam, Palermo
la felice, die gegeven is aan de gezegende stad, die daar in dat weelderig landschap
ligt als een glanzende melkwitte parel in een gouden schelp.
Het was winter - of laat ik het juister uitdrukken, het was Februari, en de zon
schitterde in al haar pracht, toen ik in die verrukkelijke streek die geen eigenlijken
winter kent, ronddolende, de Porta Nuova ingetreden, de richting naar Monreale
insloeg. Vóór mij strekte
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zich, zoover het oog reikte, de lange, rechte, verblindend wit gepoeierde straatweg,
de Corso Calatafimi, uit, die mij heden naar het doel van mijn uitvlucht zou voeren.
Aanlokkelijk is die weg niet; trouwens de groote wegen zijn het in Italië zelden of
nooit: wanneer ze niet rechts en links door hooge muren zijn ingesloten, die u alle
uitzicht benemen, zijn ze meestal zoo volkomen schaduwloos, en de kalkwitte bodem
kaatst de zonnestralen zoo brandend terug, het minste windje jaagt u zooveel wolken
van stof in oogen en keel, dat er werkelijk moed toe behoort, om dat alles te trotseeren
en den wandelstaf op te nemen. 't Wordt dan ook weinig gedaan; wie er toe overgaat,
is een vreemdeling, die nog traditiën overgehouden heeft van voetreizen in 't gebergte;
een Italiaan wandelt nooit. Het spreekt van zelf, dat onder zulke omstandigheden
een druk gebruik gemaakt wordt van de tramwagens, die hier ook reeds het burgerrecht
hebben verkregen. Even buiten de poort kwam er mij een achterop, en bracht mij in
een klein kwartier naar het eerste station, waar rechts de Strada di Pindemonte den
grooten weg verlaat en naar het Convento dei Cappuccini leidt, waar ik de
begraafplaats, een der vreemdsoortigste merkwaardigheden van Palermo, ja, van de
geheele wereld, wilde gaan bezichtigen. Eigenlijk noem ik het bij een geheel onjuisten
naam: een begraafplaats is het niet, een kerkhof nog veel minder, het is een
bewaarplaats, een verzameling van onbegraven lijken.
Tien minuten gaans brachten mij langs den vrij eenzamen weg, waar hier en daar
een sombere cypres de eentonigheid van het landschap breekt, aan de poort van het
klooster, waar een bejaarde monnik in de traditioneele bruine pij, omgord met het
daarbij behoorende koord met knoopen, mij toestemmend antwoordde op mijn vraag,
of ik de catacomben zou kunnen bezoeken.
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Gewapend met een zwaren sleutelbos, ging hij mij voor, en ontsloot in den zijmuur
van een overwelfden gang een ijzeren hek, dat toegang verleende tot een trap, die
ons langs een dertigtal treden naar de onderwereld voerde. Daar strekte zich voor
ons en ter rechter- en linkerzijde het verblijf der dooden uit, lange gangen, door
kruisgewelven gedekt, waarin van afstand tot afstand vierkante vensteropeningen
waren aangebracht om het daglicht door te laten, dat een zwakken schemer
verspreidde, waaraan het oog zich langzamerhand gewennen moest om het zonderlinge
en fantastische tooneel te kunnen waarnemen, dat men hier te aanschouwen krijgt.
Zonderling en fantastisch is het in de hoogste mate, en nu ik hier kalm met de pen
in de hand voor mijn schrijftafel zit, gevoel ik eerst recht, hoe moeilijk, ja bijna
onmogelijk het is, hun, die het niet gezien hebben, er een eenigszins getrouw beeld
van weer te geven.
Tegen de zijmuren van de gangen staan aan weerszijden een onnoemelijk getal
kisten van allerlei grootte en kleur, naast en op elkander gestapeld, een groot gedeelte
met een zijwand van glas; en daar boven staan op planken tegen de muren, die 't
gewelf dragen, lange rijen van dooden, gehuld in grauwe lijkwaden, die min of meer
aan monnikspijen doen denken en aan de voeten bijeengebonden zijn. Vreemd en
spookachtig staan daar in onregelmatige volgorde die lange gelederen: de ontbloote
half ontvleeschde en zwart gedroogde doodshoofden grijnzen u met de holle
oogkassen huiveringwekkend toe; aan de opstelling is weinig zorg besteed: zij worden
overeind op de plank gezet en met touw aan den muur vastgebonden, om niet voorover
te vallen, wat toch nu en dan wel gebeurt. Er wordt dan ook, zooals mijn geleider
mij mededeelde, alle week
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opruiming gehouden, en die ineen gevallen zijn, worden weggenomen. Intusschen
zijn er, die zeer lang onveranderd blijven; de oudste aanwezige is van 1690, terwijl
de laatst ingebrachte den 20n Januari 1880 was gestorven, en voor een paar dagen
hier was geplaatst.
Symmetrisch staan ze niet: de meeste komen te halver lijf van achter de
opeengestapelde doodkisten uit; dan weder zijn er vijf of zes met elkaar op meer dan
manshoogte boven den grond geplaatst; sommigen nog hooger, zoodat ze tot bij het
gewelf raken, dat ze als afgrijselijke cariatiden met hunne bekkeneelen schijnen te
ondersteunen: allen hebben een vierkant papier op de borst hangen, waarop hunne
namen en meestal de datum van hun overlijden vermeld staan. Evenals er in de
levende wereld geen twee menschen hetzelfde voorkomen hebben, zoo is het ook in
deze doodenwereld. Hier staat er een met het hoofd schuin voorover hangend, als
was hij in diep nadenken verzonken; daar zijn er twee naar elkander toegekeerd, als
voerden ze een gesprek; ginds staan er drie of vier als te staren naar een zelfde punt,
zoodat men onwillekeurig de oogen naar die zijde richt, alsof daar iets te zien zou
zijn dat aan die half vergane wezens belang kon inboezemen. En vreemd is het, op
te merken, hoe elk van die doodshoofden nog eene afzonderlijke fisionomie heeft;
als men den indruk, die zij teweeg brengen, zoo noemen mag. Voor een groot deel
is dat te danken, zooals mij toen bleek, aan het complete van de doodshoofden, die
namelijk alle hunne onderkaken hebben, wat bij die, welke men gewoonlijk, 't zij in
werkelijkheid, 't zij in afbeelding, aantreft, niet het geval is. Doch hier zijn ze allen
in hun geheel, en het grijnzen van die dubbele rijen tanden, niet achter lippen
verborgen, geeft van zelf een vreemde, meestal afschrikwekkende, maar nooit eene
kalme of ernstige uitdrukking aan dat doodengelaat,
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waarvan de holle oogen staren zonder te zien. Een wonderlijke indruk maakt het, dat
bij verscheidene hun fotografie-portret op het doodskleed is vastgehecht, en u dus
eene voorstelling geeft hoe dat onbegraven geraamte er bij zijn leven heeft uitgezien.
Toen ik eenigen tijd in de catacomben had doorgebracht, begonnen de voorwerpen
zich scherper af te teekenen naar mate mijne oogen zich aan de halve duisternis
gewenden, en werkelijk werd er eene soort van belangstelling bij mij opgewekt. Ik
sprak later verscheidene reizigers, wien de indruk te sterk was geweest, en die 't niet
langer dan een minuut of vijf hadden uitgehouden; die uitwerking had het bezoek
op mij niet: integendeel bij al het afgrijselijke en huiveringwekkende, dat dit
zonderlinge tooneel voor een ieder hebben moet, was er iets, dat mij aantrok, zonder
dat ik mij recht verklaren kon wat het was. De zaak interesseerde mij, en terwijl ik
den ouden Kapucijn, die sedert 1851, dus ongeveer dertig jaren, dagelijks die
keldergewelven bezoekt, langzaam langs de doodenrijen heen wandelde, verhaalde
hij mij menige bijzonderheid, die ik van den in zich zelf gekeerden grijsaard wellicht
niet zou gehoord hebben, als hij niet gezien had, dat ik er werkelijk met belangstelling
naar luisterde; niet onmogelijk is het intusschen ook, dat de verzwaring van de gewone
fooi daar het hare toe bijdroeg.
Hier en daar, waar het spaarzame daglicht nagenoeg in het geheel niet doordrong,
brandden kaarsen voor heiligenbeeldjes, in nissen geplaatst waardoor die donkere
ruimten fantastisch werden verlicht, en de zwarte slagschaduwen, die de
overeindstaande lijken tegen de muren en het gewelf wierpen, zich als uitgerekte
spookgestalten vertoonden. Die lichten werden, zooals mijn Kapucijn mij vertelde,
alleen onderhouden door
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de giften van de bezoekers, pel suffragio delle anime - voor de rust van de zielen want de stedelijke regeering had er niets voor over. Ik begreep dien wenk, en gaf
den man dadelijk een franc extra; - of ik daarmee tot de rust van eene of andere ziel
heb bijgedragen, durf ik niet verzekeren, maar ik won er de genegenheid van mijn
ouden gids mede, en kreeg te zien wat anders aan de bezoekers niet vertoond wordt.
Zoo maakte hij mij opmerkzaam op verscheidene kisten, waarin lijken lagen, die
door den glazen voorwand zichtbaar waren; sommige in hunne witte lijkwa, andere
in kleurig satijn gewikkeld; een was geheel werelds opgetooid; het was eene vrouw,
zooals bleek uit het zwarte met kanten bezette kleed, en uit de paille glacé
handschoenen, die aan ontvleeschde vingeren prijkten; het mahony kleurige
doodshoofd, waar de lange zwarte haren omheen kronkelden, lag op een hemelsblauw
kussen. Toen ik mijne bevreemding betuigde, dat sommige dier bekleedingen zoo
frisch en als nieuw waren gebleven, helderde hij mij dat op door de mededeeling,
dat die lijken juist kort te voren aangekleed waren, of dat de kleederen vernieuwd
waren geworden. Ik vernam toen, dat de dooden hier op de volgende wijze worden
behandeld. Wanneer een overledene het recht, of het voorrecht, heeft in de
Catacomben der Kapucijnen te worden bijgezet, wordt zijn lijk, nadat de kerkelijke
plechtigheden zijn afgeloopen, eerst in een groot onderaardsch gewelf geplaatst,
waar het een vol jaar blijft staan. Is dat jaar verloopen, dan haalt men het weder te
voorschijn, neemt het uit de kist en brengt het in een afzonderlijk vertrek, waar het
bewaard blijft totdat de bloedverwanten gewaarschuwd worden, en uitgenoodigd op
een bepaalden dag daarheen te komen. In dien tusschentijd wordt het, als men het
zoo noemen kan.
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schoongemaakt en opgeknapt, om dan door de familie te worden aangekleed, versierd
en in de kist met den glaswand te worden gelegd, die dan haar plaats in de
onderaardsche gangen gaat innemen, waar de doode voor het vervolg blijft staan,
om door belangstellende vrienden en betrekkingen te worden bezocht, soms weer
na verloop van tijd op nieuw te worden gekleed, en eindelijk, als de belangstellende
tijdgenooten op hunne beurt allen van het tooneel der wereld zijn verdwenen, te
worden verlaten en vergeten, en den eeuwigen slaap in rust te slapen, totdat de satijnen
kleederen en de kanten versierselen zijn vergaan en de vermolmde beenderen eindelijk
tot stof zijn uiteengevallen; totdat, zoo als de Kapucijn mij met een weemoedigen
glimlach zei; ‘tutta la grandezza del mondo si riduce in polvere.’
Hoe dat alles mogelijk is, is mij onverklaarbaar. Hoe iemand den moed en de
kracht heeft, om een jaar na den dood van een dierbaren afgestorvene, diens laatste
woning weer te ontsluiten en die afkeerwekkende overblijfselen in een nieuwmodisch
gewaad te steken, een kanten sluier te plooien om dat gelaat, waar een akelige grijns
de vroeger zoo geliefde trekken heeft vervangen, de ontvleeschde vingerknoken te
wringen in een handschoen, en, zooals ik bij verscheidene zag, een vergulde kroon
te drukken op den schedel, ten teeken dat het 't geraamte is van een maagd, in
bloeienden leeftijd gestorven, - ik moet bekennen, zoo het niet de kracht is van eene
traditie, die sinds eeuwen bestaan heeft, dan getuigt het òf van onbegrijpelijke
onverschilligheid òf van eene tot het uiterste gedreven piëteit, die wellicht het
denkbeeld van een voortbestaan na den dood, dat ook de oude Egyptenaren bij het
bewaren hunner mummiën bezielde, tot achtergrond heeft.
Dat dergelijke denkbeelden iemand, die deze zonder-
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linge necropolis bezoekt, door het hoofd gaan, is natuurlijk, en ik kreeg ruim den
tijd om er mij aan over te geven toen de oude monnik mij eenige oogenblikken alleen
liet. Hij had aan het ingangshek hooren rammelen en ging er heen om iemand in te
laten: hij wist wie het was, een vriend van hem, die zijn broeder kwam bezoeken. Ik
zag later dien broeder als een geraamte staan met een zwart ordekleed aan en een
zwarte barret op den schedel, ten teeken dat hij in zijn leven geestelijke was geweest.
Toen de Kapucijn met zijn zwaren sleutelbos in de duistere gangen was verdwenen,
kon ik niet nalaten van de gelegenheid gebruik te maken om eene vluchtige schets
te nemen van een hoek, waar ik mij juist bevond. 't Was in zijn soort een schilderachtig
plekje: in mijne onmiddellijke nabijheid stonden vier der bewoners ongeveer op
manshoogte mij met over elkander geslagen armen aan te zien, een vijfde zat met
voorover gebogen hoofd naast hen, zijn kleed was half vergaan, zoodat een deel van
het rif en zijne beide voeten zichtbaar waren; in een der kisten onder hem lag een
akelig misvormd kinderlijk, met een geplooide witte muts op het hoofd; in eene
andere, waar de glaswand door eene tralie was vervangen, lagen twee tot mummiën
verdroogde lijken naast elkander, en op die kist zat een grijze kat, die ik vroeger
reeds hier en daar had zien rondsluipen, mij met hare blinkende groene oogen
onbewegelijk aan te staren, alsof zij wilde onderzoeken, waarom ik haar kwam storen
in de bezigheid, waarvoor aan haar en eenige harer gezellinnen het verblijf in de
catacomben was aangewezen, namelijk het wegvangen van de muizen, die hier een
rijken buit voor hare knabbelzucht vinden. Na een minuut of tien keerde mijn geleider
weer terug, en wij brachten onze wandeling door de
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laatste gangen ten einde. Ik was evenwel nog niet geheel bevredigd, en vroeg hem
of hij mij niet in de andere - de voorloopige - bewaarplaatsen kon brengen. Op die
vraag, die hem blijkbaar bevreemdde, verklaarde hij mij, dat de gewelven, waar de
dooden het eerst gebracht werden, gesloten waren, en hij mij ook buitendien zou
afraden daarin te gaan, omdat 't gevaar van besmetting te groot was, doch na eenige
aarzeling verklaarde hij zich bereid, mij te brengen in het lokaal, waar de lijken, na
hun eenjarig verblijf in het graf, worden ‘schoongemaakt.’
Wij klommen een trap op tot bij een deur, die ons in de vrije lucht in een soort
van vervallen kloostertuin bracht. Daar, te midden van hoog opgeschoten en verward
onkruid, lag een laag gebouw met zware muren en een ijzeren deur, die hij opensloot,
en waardoor wij binnentraden. Het was een vrij groote overwelfde ruimte, aan alle
zijden voorzien van vensteropeningen, die aan breede schietgaten voor kanonnen
deden denken, en waardoor een geweldigen tochtwind binnenstroomde, die hier
zeker niet overbodig was om de atmosfeer frisch te houden.
Niet gaarne zou ik iemand mijner lezers, die wat zwak van zenuwen is, of
onderhevig aan benauwde droomen, aanraden hier een bezoek te brengen; want wat
ik daar zag, is met geen mogelijkheid te beschrijven. Daar lagen ongeveer twintig
of vijf en twintig half vergane lijken open en bloot, op den grond, op tafels, op
getimmerde stellages, langs de wanden, door elkander zonder eenigen zweem van
eerbied of zelfs van uiterlijke welvoegelijkheid. Hier stond er een in hangende houding
tegen den muur geleund, half lijk, half rif, ginds een ander zonder hoofd, elders een,
waarvan de doodswa, die het nog ten deele bedekte, aan lappen uit
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elkander viel. Ze waren genummerd om ze behoorlijk te kunnen onderscheiden, maar
van sommigen waren de briefjes afgevallen en dwaalden over den grond, door den
tochtwind her- en derwaarts dwarrelend. Wat er dus van eene behoorlijke identiteit
te verwachten was, laat zich denken. In de catacomben zelve was ten minste nog
ernst en decorum; men gevoelde er iets van den plechtigen indruk, dien elke wijkplaats
der dooden op den levende maakt, maar hier - de verstoring en ontwijding van de
laatste rustplaats, die door alle volken in alle tijden voor heilig werd gehouden,
vertoonde er zich in haar afzichtelijksten vorm: het was terugstootend boven alle
beschrijving, - een ‘chamber of horrors,’ waarbij die van Mad. Tussaud in Londen
maar kinderspel is. Ik had dan ook weldra genoeg van dat schouwspel, en toen wij
op onzen terugweg weder de pas bezochte doodengangen doorliepen, kwamen ze
mij bijna als kalme en rustige begraafplaatsen voor.
Ik verlangde naar daglicht en lucht, en het was mij eene ware verlichting, toen ik
van mijn ouden gids had afscheid genomen, en, de kloosterpoort uitgetreden, weer
den blauwen wolkeloozen hemel over mij zag uitgespannen, en de frissche wind om
mij heen voelde spelen, die dwarrelende stofwolkjes langs den weg deed dartelen en
mij de balsemgeuren van bloemen en kruiden te gemoet voerde. Het bezoek van de
Kapucijner-catacomben van Palermo is eene merkwaardigheid onder duizenden, en
onvergetelijk voor hem, die het heeft afgelegd, maar toch verdient het tegenwoordige
Italiaansche gouvernement den dank van de natie, door het besluit, waarbij onlangs
die volstrekt niet meer in onzen tijd passende instelling werd opgeheven. Na den
8sten December 1880 is er geen doode meer in de catacomben bijgezet.
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Een Napolitaansch dokter
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Ik wil mijnen lezers, die plan mochten hebben naar Italië te gaan, een goeden raad
geven, die hun letterlijk volgens het spreekwoord ‘goud waard is,’ namelijk: Doet
al het mogelijke om niet ziek te worden in Napels. - Ziek zijn is overal onaangenaam,
maar op reis is het dubbel onpleizierig, en Italië is misschien het minst daartoe
geschikt van alle beschaafde landen in Europa.
Ik spreek, helaas, bij ondervinding. Het was, meen ik, de 15de Mei toen ik, na den
vorigen dag volkomen gezond naar bed te zijn gegaan, des morgens opstond met een
gevoel van loomheid en lusteloosheid, dat mij al dadelijk niet veel goeds voorspelde.
Iedereen, die wel eens de onaangename ondervinding van eene harde koorts heeft
opgedaan, kent de ellendige gewaarwording, die het begin daarvan vergezelt. Men
is niet ziek genoeg om bepaald het bed te houden, maar ook niet gezond genoeg om
in beweging te blijven; men gevoelt eene matheid in alle leden, die men eigenlijk
geen pijn kan noemen, maar die onaangenamer is dan werkelijke pijn op eene bepaalde
plaats; men verzet zich tegen dat alles, en tracht zich op te winden door de
redeneering, dat men niet in den vreemde gekomen is om bij 't
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eerste gevoel van onwelzijn dadelijk in huis en in bed te blijven, en kan toch geen
weerstand bieden aan de onoverwinnelijke neiging, om op iederen stoel, dien men
voor de hand vindt, te gaan zitten uitrusten van eene vermoeienis, die men zichzelven
wil opdringen dat niet bestaan kan, omdat er geen oorzaak voor is. Zoo bleef ik den
geheelen dag: ik ging uit. maakte mij zelven wijs, dat het eigenlijk te warm was om
ergens naar toe te gaan, en liet mij in een wagen rondslepen, die dien dag veel meer
hotste en stootte dan andere dagen, hoewel er noch aan de veeren van het rijtuig,
noch aan het uitmuntend plaveisel van de straten in de laatste vier-en-twintig uur iets
veranderd was. Ik kwam aan de table d'hôte als naar gewoonte, maar voor 't eerst
was alles smakeloos - in één woord, ik voelde mij bij uitnemendheid saai en vervelend,
en ging vroeg naar bed, in de vaste overtuiging dat het den volgenden morgen wel
voorbij zou zijn. De volgende morgen kwam, en wel heel vroeg: de dag was
nauwelijks aangebroken, en bracht mij de overtuiging, dat de zaak eer erger dan beter
was geworden. Er viel niet aan te twijfelen: - hoezeer ik mij ook het tegendeel wilde
opdringen - ik had de koorts in optima forma. Maar - zoo is de mensch - nog wilde
ik het niet opgeven: ik stond weer op, maar nu met veel meer moeite dan den vorigen
dag, kleedde mij zittend aan, en voelde nog onweerstaanbaarder behoefte aan stoelen
of canapees. In de ontbijtzaal vonden wij de gewone gasten, met wie wij sedert
zoovele dagen te zamen waren geweest, waardoor dus natuurlijk eenige meerdere
vertrouwelijkheid en belangstelling ontstaan was. Ik behoefde niet veel te vertellen
om hun te beduiden, dat de koorts mij had aangetast - men kon 't genoeg zien, en
daar er onder twaalf menschen altijd dertien dokters zijn, had ik
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binnen tien minuten een schat van raadgevingen en remediën opgedaan. Eene goede
keuze is in zoodanig geval niet gemakkelijk, vooral niet als men koortsachtige
suizingen in het hoofd heeft; maar eindelijk besloot ik den raad te volgen van een
der dischgenooten, een heer uit Weenen, een fanatiek homoeopaath, die, evenals alle
ijverige discipels van Hahnemann, met hevigheid uitvoer tegen alle hoeveelheden
medicijnen, die grooter waren dan een speldepunt, en een reeks van allerellendigste
geschiedenissen wist te vertellen van ongelukkige gevolgen, die de allopathische
geneeswijze na zich sleepte, terwijl hij zelf, na door alle andere doctoren te zijn
opgegeven, door een homoeopaath was gered met ik weet niet meer welke artsenij,
die hem in een niet meer zichtbare, weegbare of tastbare hoeveelheid was toegediend.
Was het de overtuiging, waarmede hij sprak, of de zucht om de homoeopathie,
waar ik nooit kennis mede gemaakt had, te beproeven, of het vooruitzicht om zoo
weinig mogelijk uit de apotheek te zullen slikken, of was het dat alles te zamen, dat
mij deed besluiten zijn raad te volgen? Ik weet het niet, maar genoeg, - ik zei hem,
dat ik zijne redeneering zoo juist vond, dat ik beproeven wilde of de homoeopathie
mij, zooals hij verzekerde, in een paar dagen met de kleinst mogelijke hoeveelheid
medicijnen zou genezen, en vroeg hem, wat ik in dit bijzondere geval doen moest.
Wanneer het waar is, dat ieder mensch op zijn beurt de medische praktijk uitoefent,
vooral is dat niet weinig het geval met de aanhangers der homoeopathie. Ik heb de
ondervinding opgedaan, dat geen van de dilettanten in die methode ooit verlegen
staat om in de meest ingewikkelde gevallen dadelijk raad te geven; ik heb ze ook
meestal zich zelven zien genezen, en ik moet zeggen dik-
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wijls met goed gevolg; - ja, ik heb meer dan eens op reis jonge
homoeopathischgezinde dames ontmoet, die een portatief apotheekje, zoo groot als
een werkdoosje, met tien of twaalf kleine fleschjes met poeiers of vochten bij zich
hadden, en daaruit met de meeste fiducie druppels of korrels van de moorddadigste
vergiften uitdeelden.
Mijn Oostenrijker was dan ook dadelijk klaar: hij voelde mij de pols en verzekerde,
dat ik in zeer korten tijd genezen zou zijn, wanneer ik elk halfuur zes druppels nam
van aconyt in de derde verdunning. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik toen niet wist
wat aconyt was - later heb ik er naar geïnformeerd - en dat ik dus zijn recept op goed
geloof moest aannemen. Wel had ik een flauw denkbeeld, dat het een vergif moest
zijn, want ik herinnerde mij hoe onze poëtasters van de vorige eeuw er nog al mee
konden schermen, en dat het min of meer eene stereotype uitdrukking was geworden,
om bv. de Nijd de Verdienste te laten ‘bezwadderen met slangenspog en aconyt.’
Daar nu slangenspog zeker niet het denkbeeld van eene fijne en gezonde likeur
opwekt, had ik altijd ook aan aconyt het idee van iets bijzonder leelijk vergiftigs
verbonden. Dat was intusschen geen reden om het te verwerpen, en daarenboven het waren maar eenige druppels, en nog wel in de derde verdunning.
Er werd dus naar de homoeopathische apotheek in de Via di Toledo gezonden om
het verlangde te halen; ik moet evenwel bekennen, dat ik er in het geheim bij liet
informeeren, welke hoeveelheid tegen de koorts gebruikt moest worden, want vergif
is toch altijd vergif, en door een leek voorgeschreven - men kon toch nooit weten,
en een apotheker is in allen gevalle een halve man van het vak. Het bleek dan ook,
toen de bode terugkwam met
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een microscopisch fleschje, waarop in het Duitsch de woorden: ‘Aconyt, dritte
Verdünning’ te lezen waren, dat gezegde apotheker nog sterker voorstander was van
de leer der oneindig kleine quantiteiten dan de Oostenrijker, want hij liet mij weten,
dat ik elk uur twee druppels, in een groot glas water opgelost, moest innemen. Dat
was, wanneer men met zulke geringe hoeveelheden werkt, een ontzettend onderscheid:
twee druppels in het uur of zes druppels in het half uur; die apotheker kwam mij voor
als een homoeopaath in de derde verdunning. Ik wist in den beginne niet, aan wien
ik mij houden zou, maar daar ik toch niet tusschen die twee voorschriften voor het
kleine fleschje kon blijven zitten als de ezel tusschen de twee schelven hooi, besloot
ik den concilianten weg van het juiste milieu op te gaan, en elke drie kwartier vier
druppels in een glas water te nemen.
Of ik vertrouwen had in de geneeswijze, die ik zelf had verkozen? Niet het minste,
en ik kon er ook niet in slagen, mijzelven dat vertrouwen te geven, hoeveel gronden
ik er ook toe bijbracht. Het hielp niet, of ik al betoogde, dat de homoeopathie toch
een rationeelen bodem moest hebben, dat er zeer veel voor te zeggen viel, dat
Hahnemann toch een uitstekend geleerde was geweest enz., enz. Was het nu een
gevolg van dat gebrek aan vertrouwen, of wel van mijn conciliante juste-milieu
methode, dat ik mij den volgenden morgen weder veel erger gevoelde? Ik weet het
niet, maar zonder daaromtrent in nadere onderzoekingen te treden, besloot ik te doen,
waarmee ik eigenlijk had moeten beginnen, namelijk een dokter te nemen.
Een dokter te nemen - dat klinkt zoo eenvoudig; dat is een zaak, waar men, thuis
zijnde, volstrekt niet verder bij denkt; men stuurt zijn meid of zijn knecht
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naar ‘den dokter,’ en heeft er verder geen hoofdbreken meer mee; ja zelfs, het is alsof
men van dat oogenblik af al een soort van verlichting, een klein begin van beterschap
voelt. Maar in een wild vreemd land beginnen juist de zwarigheden op te rijzen
wanneer men dat besluit genomen heeft, vooral indien dat vreemde land Italië heet.
't Is bekend, dat de Italiaansche geneesheeren niet in een bijzonder hoogen roep van
geleerdheid staan, en al wat ik daarvan gehoord had, was juist niet bijzonder geschikt
geweest om mij van dat vooroordeel, indien het er een is, te genezen. Ik wist, dat
bloedaftappen de alpha en omega van hunne wijsheid, en het lancet hun ultimo ratio
in alle soorten van ziekten was. Dat Cavour, die volgens de liberalen door de
priesterpartij werd vergiftigd, en volgens de clericalen door den duivel werd gehaald,
overleden is ten gevolge van een verkeerd aangebrachte aderlating, heeft indertijd
in alle couranten gestaan. Intusschen werd mij door een Napolitaansch heer, met
wien ik eenigen tijd te voren kennis gemaakt had, den dokter F. (ik wil hem Fario
noemen) aanbevolen als een bravo medico, een specialiteit voor cholera en
dyssenterie, ridder van de Mauritius- en Lazarus-orde, en bovendien sedert meer dan
twintig jaren zijn huisvriend. Hoewel nu geen der drie laatste eigenschappen in mijn
bijzonder geval eenige waarde voor mij had, begon ik toch tot den Dottore Fario
over te hellen, en nadat ik in laatste ressort den getrouwen Baedeker had geraadpleegd,
die mij op blz. XXXVIII van zijn Reisboek voor Italië verklaarde: Deutsche Aerzte
und Apotheker finden sich in den bedeutenderen Städten.... Bei Fieberanfällen jedoch
ziehen die in Italien lebenden Deutschen vielfach italienischen Aerzte den deutschen
vor,’ was mijn besluit genomen, en verzocht ik den maître d'hôtel, Signor Conci, of
hij dien
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heer wilde doen ontbieden, en mij tevens het genoegen doen, bij zijne eerste visite
tegenwoordig te zijn om tot tolk te dienen, daar ik in dit bijzondere geval noch het
Fransch van den heer Fario, dat deze volgens de verklaring van zijn huisvriend
volkomen goed sprak, noch mijn eigen Italiaansch genoeg vertrouwde om zeker te
zijn, dat ik niet aan de gevolgen van eene gebrekkige vertaling zou kunnen komen
te overlijden.
Het was toen omtrent tien uur in den morgen, maar mijne hoop om den arts, naar
wien ik nu hartelijk begon te verlangen, spoedig te zien verschijnen, werd zeer
teleurgesteld; - ik had niet op het Napolitaansch volkskarakter gerekend. De
commissionnair, die uitgezonden werd om hem te roepen, kwam na drie kwartier
terug met de boodschap, dat hij den dottore niet thuis gevonden had; ik wachtte tot
twaalf, tot één uur, en zond hem toen opnieuw, maar met hetzelfde resultaat; eindelijk
om vier uur ging onze maître d'hôtel er zelf heen, en nu bleek het, dat de ontrouwe
dienstknecht, in plaats van behoorlijk zijn boodschap te doen, als een echt Napolitaan,
zoodra hij den hoek van de straat was omgeslagen, zich alle verdere moeite had
uitgespaard, en op zijn rug in de zon was gaan liggen, om zoo in een dolce far niente
uit te rekenen wanneer het ongeveer tijd zou wezen om, zonder op een fout in de
chronologie betrapt te worden, naar huis te keeren. Op die manier was hij zeker, nog
eens te zullen worden uitgezonden, dus twee franken in plaats van één te verdienen,
en zich volstrekt niet te vermoeien. De Napolitanen zijn wezenlijk goede rekenaars,
al kunnen ze bijna geen van allen lezen of schrijven.
Om vijf ure kwam eindelijk onze padrone terug, en met hem verscheen de bravo
dottore cavaliere Fario, een man van tusschen de veertig en vijftig, met zwart,
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naar 't grijze trekkend haar, dito wenkbrauwen, knevel en kinbaard. Hij legde zijn
witten hoed en zijn witte parasol op de tafel en ging toen aan het voeteneinde van
mijn bed zitten, met den signore Conci tegenover hem. Na de gewone prealabele
vragen volgde tusschen die beiden een soort van consult in het Italiaansch, waarvan
ik slechts een gedeelte verstond, maar duidelijk de woorden ‘aprir una vena’
onderscheidde. ‘Aha,’ dacht ik, ‘daar komt het lancet,’ en om hem maar terstond de
illusie te benemen, dat hij mij een ader zou kunnen openen, mengde ik mij in het
gesprek, en verklaarde den heer Fario beleefd maar zeer positief, dat ik een vijand
was van aderlaten, dat wij Noordlanders daar volstrekt niet aan gewoon waren,
hoezeer ik overtuigd was, dat het voor een Italiaansch gestel het beste was dat de
geneeskunst kon aanwijzen. Hij was klaarblijkelijk zeer ontstemd over mijne
onzinnige manier van zien, en verklaarde mij in schrikkelijk geradbraakt Fransch,
dat dit vooroordeel hem ontzaglijk speet, dat mijne ziekte maar ouna petite chosa
was, ouna febbre reumaticagastrita, die hij door het aftappen van eene behoorlijke
hoeveelheid bloed binnen vier-en-twintig uur zou genezen hebben, terwijl het nu,
wanneer ik bij mijne noodlottige opinie bleef volharden, zeker drie of vier dagen zou
duren. Ik verzekerde hem, met dat ultimatum volkomen tevreden te wezen, en dat
ik hem ten hoogste dankbaar zou zijn, als hij mij zonder aderlating in vier dagen van
de koorts bevrijdde. Dat beloofde hij mij in allen gevalle, hoewel hij mijne
kortzichtigheid betreurde, en daarop begon hij mij de noodige aanwijzingen te doen,
die ik maar had te volgen om die eenvoudige en spoedige genezing te zien plaats
hebben. ‘Ziehier,’ zeide hij, na op een kwart vel papier een recept te hebben
geschreven, dat zoo uitvoerig was, dat het veel
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meer had van een brief aan den apotheker dan van een recept, en dat hij met ‘Cay,
Fario’ onderteekende, als waarmede hij zijne qualiteit van ridder der Mauritius- en
Lazarus-orde handhaafde, ‘je vous ai prescritto due choses. Vous metterez una petite
papier dedans de l'aranciata, et puis ouna cuillère de café del spirito de minderero
dedans avecque le nitre chaque deux heures. Ce n'est qu'ouna petite chosa.’ Daarop
nam hij zijn parasol, zette zijn witten hoed op en ging heen, met de belofte van
spoedig te zullen terugkomen.
Wanneer hij mij datzelfde voorschrift in het Chineesch had gegeven, zou ik er
waarschijnlijk evenveel van begrepen hebben als nu, maar ik was te vermoeid om
er veel over na te denken, en vertrouwde bovendien op de verklaring, die ik te wachten
had van signore Conci, die oplettend had zitten luisteren. Zoodra de cavaliere weg
was, vroeg ik hem dan ook terstond, wat dat abracadabra beteekende, en het bleek
nu, dat ik, volgens onze manier van spreken, om de twee uur een poeier en een
theelepeltje spiritus mindereri in een glas limonade of sinaasappelwater gemengd,
moest opdrinken. De Italianen noemen een poeier una cartela, verkleinwoord van
carta, papier, hetgeen mijn bravo dottore door ‘una petite papier’ verfranschte, terwijl
ze natuurlijk ‘koffielepel’ gebruiken, waar wij van een theelepel spreken.
Ik volgde trouw het gegeven voorschrift, sluimerde 's avonds laat in, en bracht
den nacht door met koortsachtige droomen, waarbij mij uren lang bergen van
photographiën voorgelegd werden, die ik alle bezichtigen moest, zonder dat ik van
eene enkele recht duidelijk onderscheiden kon wat er op stond. Ik was half dood van
vermoeienis, toen ik bij het aanbreken van den dag wakker werd, en toen ik tegen
negen uren den
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cavaliere Fario met zijn witten hoed en witte parasol zag binnenkomen, was wel de
koorts bedaard, maar gevoelde ik mij zoo afgemat, dat ik mij nauwelijks bewegen
kon.
De dokter was bijzonder tevreden. ‘Va molto meilleur, ‘signore, molto meilleur.
Geen hoofdpijn?’
‘Neen, maar van nacht...,’
‘Geen hoofdpijn: benissimo. Geen pijn in de leden?’
‘Neen, maar,...’
‘Benissimo. Hoe is de pols? Poulse très-calme.... Benissimo; alles gaat
voortreffelijk. Zooals ik u gezegd heb: è ouna petite chosa. Over een dag of drie is
alles voorbij; - maar 't blijft altijd jammer....'t zou zooveel spoediger over zijn, wanneer
gij er toe kondt besluiten, u een weinig bloed te laten aftappen. Hebt gij ook een
vooroordeel tegen koppen? Wanneer ik u die bijvoorbeeld eens appliceerde.’
Ik gaf hem met betuiging van leedwezen te kennen, dat ik evenmin gekopt als
gelaten wilde worden. Hij haalde de schouders op, trok de wenkbrauwen in de hoogte,
en schudde het hoofd op bedenkelijke wijze, alsof hij met geen mogelijkheid begrijpen
kon, hoe iemand zijn eigen welzijn zoo met voeten kon trappen. Daarop begon hij
mij een lang verhaal te doen van zijne verdiensten in 't behandelen van de cholera,
gebleken uit de omstandigheid dat hij van twaalf zalen karabiniers, die aan die ziekte
lijdende waren, geen enkel man verloren had, welk verhaal met eene lichte toespeling
op de ridderorde van Mauritius en Lazarus besloten werd. Vervolgens beval hij mij
een zeer zorgvuldig gebruik van ‘les petites papiers et le minderero’ aan en vertrok.
De volgende nacht was eene vermeerderde editie van de vorige. In een soort van
half ijlenden toestand bracht
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ik uren door met half wakende, half slapende al de schilderijen van het Vatikaan, die
beurtelings op het punt van vallen waren, vast te houden, een gymnastisch tijdverdrijf,
dat mij weer geweldig afmatte, en toen ik bij het verminderen der koorts eenigszins
kon beoordeelen, hoe de zaken stonden, voelde ik mij zoo slap, dat mijn vertrouwen
op de petites papiers wel wat geschokt begon te worden.
De cavaliere Fario, die op zijn tijd te voorschijn kwam, dacht er evenwel anders
over: het was duidelijk, dat hij vast besloten had een wonderkuur met mij te doen;
ik moest, of ik wilde of niet, binnen vier dagen beter zijn. Hij was nog veel meer
tevreden dan den vorigen dag. ‘Poulse peu agitée - point de dolore dans la tête couleur du visage benissimo, benissimo - é una petite chosa.’ Ik moest dien middag
opstaan en een gebraden kip met gestoofde kersen eten. Later vernam ik, dat ik juist
toen zeer opgewonden had gesproken, en mijne mededeeling, dat ik dien nacht weer
een hevige koorts had gehad, beantwoordde hij met de verklaring dat het maar een
onbeduidende ‘agitation nervosa’ was, die spoedig zou verdwijnen, en toen ik hem
verzekerde, dat ik geen de minste neiging tot een gebraden kip had, schreef hij mij
een bruispoeier voor, om den appetijt wat op te frisschen. Ik moest en zou beter zijn,
er viel niet tegen te stribbelen. Ik gaf dan ook allen tegenstand op, behalve alleen
toen hij mij voorstelde om mij achter ieder oor zes bloedzuigers te zetten, hetgeen
ik even stellig bleef weigeren als de koppen en de aderlating. Met een gelaat, waarop
duidelijk te lezen stond dat hij de gevolgen van mijne halsstarrigheid op mijn eigen
hoofd terugwierp, nam hij zijn witten hoed en witte parasol op, en vertrok met de
bepaalde verzekering, dat ik mij morgen oneindig beter, misschien geheel hersteld
zou voelen.
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Toen ik beproefde op te staan, kon ik niet meer alleen loopen, en toen de gebraden
kip kwam, was 't mij onmogelijk er meer dan een halven vleugel van te eten. 's Nachts
was de koorts iets heviger dan de vorige: ik was den geheelen nacht druk bezig met
aan allerlei onbekende personen den weg te wijzen op een kaart, die de plannen van
Florence, Rome en Napels, waarmee ik in de laatste maanden zoo vertrouwd was
geworden, voortdurend als in een caleidoscoop dooreenhaspelde. De aanbrekende
morgen verloste mij van de vermoeiende bezigheid, en weer werd ik wat kalmer,
maar nu begon zich de verwonderlijke omstandigheid op te doen, welke alleen zij,
die aan aanhoudende hevige koortsen geleden hebben, zullen kunnen begrijpen,
namelijk dat ik, geheel wakker en bij mijn volle bewustzijn, de overtuiging niet van
mij kon verwijderen, dat degeen, die ziek was, en ik zelf twee geheel verschillende
personen waren. Welke moeite ik er ook toe deed, het was mij onmogelijk dien
dubbelen toestand uit mijne verbeelding te bannen, en zonderling was het daarbij,
dat hoe kalmer ik mij voelde, hoe meer die twee personen als 't ware tot elkander
naderden, en dat ze meer en meer verschilden, naarmate de koorts zich verhief, zoodat
ik met een onbeschrijfelijk verlangen begon uit te zien naar het oogenblik, dat ik
weer één persoon zou zijn. Ik was volkomen bij mijne kennis, en toch was het mij
geheel en al onmogelijk, dat wonderlijke denkbeeld, hoezeer ik er het onzinnige van
inzag, door redeneering te verwijderen: ik voelde, dat ik hersteld zou zijn als ik weer
één was en geen twee.
Ik ben eenigszins uitvoerig geweest bij 't beschrijven mijner ziekte, om des te meer
de uitstekende bekwaamheid en het heldere inzicht van den cavaliere Fario te doen
uitkomen. Nauwelijks toch was die geleerde den
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vierden morgen bij mij binnengetreden en had hij zijn witten hoed en witte parasol
op hun gewone plaats nedergelegd, of hij verklaarde, dat ik nu zoover gevorderd
was, dat ik mij nagenoeg als hersteld kon beschouwen. Wat ik in den nacht voor
koorts had gehouden, was nog maar een overblijfsel van dezelfde agitazione nervosa,
die van zelve zou verdwijnen, ouna petita chosa: alles was pour le mieux dans le
meilleur des mondes; ik moest opstaan en lucht genieten; wanneer ik te zwak was,
moest ik mij met een bouillon, een biefstuk en een glas bordeaux versterken; en als
ik daar geen lust toe gevoelde, moest ik mij daartoe voorbereiden door een
bruispoeder. Eindelijk schreef hij mij voor, dat ik na den middag, tusschen zes en
zeven uren, met een open rijtuig een rit moest gaan maken naar Posilippo. Ik hoorde
alles aan met het grootste geduld en met het vaste voornemen om er niets van op te
volgen dan hetgeen ik zelf noodig oordeelde, en in allen gevalle om de razernij niet
te begaan van op het tijdstip, dat de koorts zich gewoonlijk verhief, te gaan toeren
in een open rijtuig, waar ik mij waarschijnlijk in zou hebben moeten laten dragen.
Ik ben overtuigd dat, wanneer ik dien raad gevolgd had, deze regels stellig en zeker
nooit door mij zouden geschreven zijn. Gelukkig bleef ik dien dag waar ik was, liet
den bouillon, den biefstuk, de bordeaux en het rijtuig eveneens blijven, en begreep,
toen de nacht weder even onrustig was geweest als de vorige, dat het nu meer dan
tijd werd den heer Fario de oogen te openen, en hem te doen zien dat hij uitmuntend
op weg was om van ouna petite chosa een zeer ernstige chosa te maken.
Hij hoorde mij met de grootst mogelijke oplettendheid aan, en verklaarde toen,
met een zeer diepzinnig gezicht, dat ik in eene groote dwaling verkeerde, die
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trouwens zeer verschoonbaar was bij een zieke. Het was volkomen waar, dat ik
datgene voelde, wat ik hem zoo even verteld had; het was even waar, dat ik nog
volstrekt niet beter was, integendeel, er zou nog wel eenige tijd verloopen eer dit het
geval zou wezen; dat ik mij op het oogenblik zeer zwak gevoelde, was zeer natuurlijk;
dat ik geen eetlust had - het zou wel een wonder zijn, als het anders was; dat ik
koortsig was, hij voelde het duidelijk aan mijn pols, zeer duidelijk, - en wat was van
dit alles de oorzaak? Ik zou misschien verbaasd zijn, het te vernemen, maar wat was
de oorzaak dat op eens al die symptomen van beterschap, ja die reeds zoover
gevorderde beterschap van gisteren geheel verdwenen waren? De wind was om. Tot
gisteren hadden we onophoudelijk een scirocco gehad, en hedenmorgen waaide er
een sterke tramontana; het was koud, guur, allernadeeligst weer voor zieken. Hij had
geen een patiënt bezocht of hij had hem veel minder wel gevonden dan gisterenavond:
ze waren allen onder den invloed van dien ongelukkigen noordenwind sterk
achteruitgegaan - zonder uitzondering, alle - en hij gaf een klem aan dat ‘tutte,’ alsof
hij ten minste van eenige honderden sprak, en tevens alsof hij mij wel wilde doen
inzien, welk eene onbillijke aanmatiging het van mijn kant zou wezen, om eene
uitzondering te willen maken. Daarop gaf hij mij nog eenigszins in bedekte termen
te kennen, hoe onvoorzichtig ik gehandeld had door mij niet te doen aderlaten, en
door zelfs de kleinigheid van twaalf bloedzuigers achter de ooren af te slaan, want
dat ik dan reeds lang kant en klaar zou geweest zijn, voordat die verderfelijke
tramontana was komen opsteken. Toen volgde een lang verhaal van een bisschop
der Anglicaansche kerk, dien hij het vorige jaar van eene doodelijke ziekte had
genezen, en die hem
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daarvan een schriftelijk testimonium had gegeven, dat hij toevallig bij zich had en
mij liet lezen. Eindelijk verklaarde hij het voor noodig - altijd ten gevolge van de
tramontana - eenige wijziging in zijne tot nu toe gevolgde behandeling te brengen,
en toen ik die geruststellende verzekering gehoord had, gaf ik mij langzamerhand
over aan dien onbestemden toestand, dien men soezen noemt, en waarin ik zachtjes
aan gebracht was door zijne lange en eenigszins moeielijk te volgen verhalen, die
meer dan een half uur duurden, eene tijdverspilling, die mij voorkwam min of meer
in tegenspraak te zijn met de overmatig drukke praktijk, waaronder hij gebukt ging.
Van dien dag af nam de zaak een betere loop: les petites papiers en de spirito di
minderero gingen hun geregelden gang, en bleken eenige uitwerking te doen, en ik
geloof, dat ik werkelijk in een dag of acht weder tot mijne krachten zou gekomen
zijn, indien de dottore overigens de natuur had laten begaan; maar dat was hem
onmogelijk. Zijne methode was klaarblijkelijk die van Molière's Bachelierus: ‘Postea
seignare, ensuita purgare, reseignare, repurgare’ en daar hem het seignare belet was,
stelde hij zich daarvoor schadeloos, door de andere helft van zijn programma met
dubbele kracht toe te passen. De koorts nam nu langzamerhand in hevigheid af, maar
nog is het mij een raadsel, hoe er iets meer dan een skelet van mij is overgebleven
bij de dagelijksche hoeveelheden van magnesia, oleum ricini enz., die hij mij
gedurende de volgende elf dagen deed genieten. Ik geloof dan ook, dat ik mijn behoud
alleen te danken heb aan het gebruik van een krachtigen bouillon, dien ik, na zeer
veel moeite, volgens mijn eigen recept had doen maken. Het is bekend, dat
tegenwoordig in alle hotels door de geheele beschaafde wereld soep gegeten wordt,
die uit een lepeltje vleeschextract van de Amerikaansche Liebigs meat extract
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company limited met een bordvol warm water wordt vervaardigd; den eenen dag
met bijvoeging van vermicelli, den anderen dag met tapioca, den derden dag met
doperwten en fijn geschaafde wortelen enz., dat een aangename afwisseling aan het
menu der table d'hôte geeft, en waar ik dan ook verder niets tegen heb, maar dat toch
weinig geschikt is om een zieke zijn krachten terug te geven. Herhaaldelijk had ik
reeds om anderen bouillon gevraagd, maar zonder gevolg, tot ik eindelijk den
oberkellner bij mij deed komen, en hem in een bui van gramschap, die trouwens zeer
verklaarbaar was bij iemand, die zich bij den dag dunner voelt worden, te kennen
gaf, dat ik zijn extract van buffels en wilde paarden niet meer begeerde, maar een
ouderwetschen, degelijken, Hollandschen bouillon verkoos te eten. De man was
uiterst beleefd, en zei, na eenigen tijd diep over de zaak te hebben nagedacht, dat ik
waarschijnlijk ‘sprieg’ begeerde, een woord, dat ik nooit gehoord had, en zelfs nog
niet begreep, nadat ik het hem op een stuk papier had laten schrijven, en beloofde
mij eindelijk, dat hij met den kok zou gaan spreken. Eenige oogenblikken later deed
zich iemand bij mij aandienen, dien ik aan zijn wit linnen pak en de witte papieren
muts, die hij op het hoofd droeg, als gemelden kok herkende, en wien ik eindelijk
aan zijn Italiaansch verstand bracht, dat hij eenvoudig een kilogram biefstuk met
drie glazen water een uur of vier in een goed gesloten pan op het vuur moest zetten
te trekken, en mij dat zenden. Toen begreep hij volkomen wat ik meende, en zei, dat
hij dat al veel vroeger voor mij zou klaargemaakt hebben, als de sommelier hem
maar gezegd had, dat ik beaftea begeerde: - nu was alles in orde, volkomen in orde.
Zoo kreeg ik na drie dagen worstelens het versterkende vleesch-
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nat, dat ik dan ook later onder den voornoemden Engelschen naam op mijne rekening
vond staan.
Toen eindelijk veertien of vijftien dagen sedert het begin mijner ziekte verloopen
waren, gevoelde ik mij sterk genoeg om het bed te verlaten. In dien tusschentijd had
de scirocco de tramontana weder vervangen: het was stikkend heet, en de strakke
blauwe hemel gaf, volgens de verklaring van alle deskundigen, geen het minste
vooruitzicht op afkoeling van den atmosfeer. Ik begreep, dat het zaak werd, mij aan
die brandende zon en tevens aan de behandeling van den cavaliere Fario te onttrekken,
verklaarde mij dus volkomen genezen, betaalde zijne twee en twintig visites met de
noodige napoleons, en drie dagen later gingen wij aan boord van de stoomboot, die
ons naar Genua bracht, van waar wij verder over den Mont Cénis naar Zwitserland
trokken, om in de frissche berglucht den vijand, die mij zoo lang geplaagd had, den
laatsten slag toe te brengen, dat binnen een dag of acht volkomen gelukte.
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Het feest van den heiligen Januarius te Napels
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Wie in de negentiende eeuw in de gelegenheid is een wonder te zien, en die
gelegenheid moedwillig verzuimt, moet al zeer weinig nieuwsgierig zijn. Ik beken,
dat ik niet tot die categorie van onverschilligen behoor, en dat het vooruitzicht, om
den 1en Mei het vloeibaar worden van het bloed des heiligen Januarius te kunnen
bijwonen, mij verscheiden dagen te voren reeds genoegen deed. Driemalen in het
jaar - namelijk den eersten Zaterdag in Mei, den 19en September en den 16en
December kunnen de Napolitanen dat schouwspel genieten: de vreemdelingen dus,
die zich op een van die dagen te Napels bevinden, mogen het toeval dankbaar zijn,
dat hen in staat stelt een van de meest vreemde kerkelijke plechtigheden, die in de
wereld plaats hebben, bij te wonen.
Het is nu ruim vijftien en een halve eeuw geleden, dat Januarius, bisschop van
Beneventum, onder Keizer Diocletianus den marteldood stierf. Na eerst in het
amphitheater van Puzzuoli voor de leeuwen te zijn geworpen, die zich aan zijne
voeten neervleiden, werd hij onthoofd en te Puzzuoli begraven. Later werden zijne
overblijfselen nog herhaaldelijk naar verscheiden andere plaatsen gebracht, totdat
ze in 1497, bij gelegenheid dat
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de pest hevig in Napels woedde, voor de tweede maal naar die stad werden gebracht
en in de Domkerk werden bijgezet, waar ze sedert gebleven zijn. In diezelfde kerk
wordt de bekende flesch met zijn bloed bewaard, dat, in gewonen toestand geheel
gestold, op de bovengenoemde feestdagen vloeibaar wordt, wanneer namelijk de
heilige gehoor wil geven aan de smeekingen der geloovigen, iets hetgeen hij tot nu
toe echter nimmer geweigerd heeft te doen. St. Januarius is de beschermheilige van
Napels, die in tijden van oorlog, pest, aardbeving, uitbarstingen van den Vesuvius
enz., voornamelijk aangeroepen wordt.
Het is niet te verwonderen, dat een mirakel, hetwelk driemaal in het jaar, en dan
nog wel telkens verscheiden dagen achtereen, plaats heeft, bij de massa der bevolking
slechts eene zeer matige belangstelling wekt, zoodat de meesten er weinig of in 't
geheel geen notitie van nemen. Het is dan ook voor een vreemdeling niet gemakkelijk,
om nauwkeurig te weten te komen, waar en wanneer de plechtigheid zal plaats hebben,
daar hiervoor telkens eene andere kerk wordt aangewezen. Na veel heen en weer
vragen en na bijna van iedereen een ‘non so’ - ik weet het niet - of wel allerlei
tegenstrijdige aanduidingen ten antwoord te hebben gekregen, kwam ik eindelijk
van een geestelijk heer te weten, dat het wonder des namiddags te zes uren in de kerk
Santa Chiara zou geschieden.
Ten einde mij eenigszins te orienteeren en te zien waar ik 's middags eene goede
plaats moest trachten te krijgen, ging ik er 's morgens te halftien voorloopig eens
heen.
Santa Chiara is, evenals nagenoeg alle kerken in Napels, wat haar bouw aangaat,
alleen merkwaardig om te doen zien hoe de wansmaak van de laatst voorgaande
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eeuwen de oude gedenkteekenen verknoeide en bedierf. In de 14de eeuw in deels
romaanschen, deels gothischen stijl gebouwd, werd zij in 1752 op jammerlijke wijze
gerestaureerd. Aan pracht en overlading van bonten opschik ontbreekt het haar niet,
en wanneer ook al de hooge en breede ruimte iets indrukwekkends heeft, zoo wijkt
die indruk al zeer spoedig voor de prozaïsche bespiegeling: ‘wat moet dat hier een
schat van geld gekost hebben!’ dat zeker geen groot bewijs is voor het aesthetisch
effect, dat het geheel te weeg brengt. Wel zijn er nog enkele graftomben van zeer
groote waarde, een preekstoel met reliefs uit de dertiende eeuw, en zelfs nog een
fresco van Giotto aanwezig, maar dat alles verdwijnt te midden van de smakeloos
rijke versieringen. Het prachtige gothische gedenkteeken van Robert den Wijze, door
Masuccio in de veertiende eeuw opgericht, wordt nagenoeg geheel en al bedekt door
het hoogaltaar met zijne twintig allerleelijkste reusachtig groote zilveren bouquetten
en vazen met papieren bloemen; de fresco van Giotto is bijna onvindbaar aan een
der pilaren, als een keurig overblijfsel van de beroemde muurschilderingen, waarmee
de groote meester de kerk had opgeluisterd, en waar men bij de laatste restauratie
eenvoudig overheen geverfd en verguld heeft.
Ik had overvloedig tijd om al die bijzonderheden nauwkeurig op te nemen, doch
mijn plan om maar kort in de kerk te blijven en het overige gedeelte van den morgen
aan het museum te wijden, liet ik varen, toen ik zekere toebereidselen zag maken,
waaruit ik kon afleiden, dat er nog vóór den middag de eene of andere plechtigheid
zou plaats vinden. Het schip der kerk was geheel vrij gemaakt, en rechts en links met
rijen banken afgezet, terwijl aan de rechterzijde een met kleuren en verguldsel
opgeschikt orkest was opgeslagen. De ruimte
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achter de banken vulde zich langzamerhand met bezoekers, meestal uit de lagere
volksklasse; vioolkisten en violoncellen werden op het orkest gedragen, muziekbladen
op de lessenaars gelegd, en eindelijk kwamen achtereenvolgens de muzikanten hunne
plaatsen innemen. Ik vernam spoedig, dat te twaalf uur de groote processie verwacht
werd, die het beeld van den heiligen Januarius in plechtigen optocht uit den Dom
naar de kerk van Santa Chiara zou overbrengen, en daar ik de gelegenheid niet wilde
verzuimen om ook dat gedeelte van het feest bij te wonen, besloot ik te blijven. Wel
was het vooruitzicht niet bijzonder uitlokkend, om nog ruim twee uren daar te zitten
wachten, maar aangezien ik niet wist of ik later nog gelegenheid hebben zou om door
de menigte heen te komen, die zich wellicht aan den ingang verdringen zou, huurde
ik een stoel en zette mij geduldig neer op een plaats, waar ik de geheele kerk kon
overzien, en tegelijk een goed gezicht zou hebben op de verwacht wordende processie.
Terwijl ik daar zat te wachten en mijne blikken liet gaan over de steeds
aangroeiende menigte, die zich gedeeltelijk op de eens ingenomen standplaatsen
bleef ophouden, gedeeltelijk door de ruime kerk heen en weer woelde, werd ik
onwillekeurig getroffen door het scherpe contrast tusschen de gebeurtenis, die
verwacht werd, en de wijze, waarop ze werd te gemoet gezien. Daar zou weinige
uren later binnen die kerkwanden een wonder geschieden, een wonder, het meest
raadselachtige waarover een menschenbrein kan nadenken: de regelmatige werking
der natuurwetten zou ophouden; de voor anderhalf duizend jaar vermoorde bisschop
van Beneventum zou, trots alle fysieke mogelijkheid, een steenharde massa vloeibaar
maken, en - waar ik zag en hoe ik speurde, nergens werd ik de minste spanning of
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angstige verwachting gewaar. Het volk praatte en lachte, en drong en woelde dooreen;
eene menigte geestelijke heeren, meest vreemdelingen, die tijdelijk in Napels waren
- want geen van die velen, die ik aansprak, konde mij opheldering omtrent een of
ander geven - wandelden in hunne lange zwarte, van den hals tot op den grond
toegeknoopte kleeding op en neer, den tijd kortende met gezellig gesprek en veel
snuif; de kosters deelden stoelen uit en wisselden klein geld; koorknapen kwamen
nu en dan uit onzichtbare hoeken te voorschijn en verschikten het een of ander op
het altaar; de muzikanten stemden voor tijdverdrijf hun instrumenten een paar keer
of zaten in groepjes met elkander te keuvelen, - en dat alles in afwachting van een
der geheimzinnigste gebeurtenissen, die de menschheid in ontzetting en verbazing
zou moeten brengen - in afwachting van een wonder! - Het was duidelijk, dat niemand
iets wonderlijks in een wonder zag.
Eindelijk sloeg de klok half twaalf; men zag aan allerlei kleine toebereidselen, dat
de tijd van wachten, die mij zeer lang begon te vallen, spoedig voorbij zou zijn; de
ruimte tusschen de banken werd vrij gemaakt om tot doortocht voor den stoet te
dienen; de wandelaars zochten zich vaste plaatsen; de muzikanten zetten zich achter
hunne lessenaars en namen hunne instrumenten op; de directeur gaf het teeken, en
het orchest begon eene ouverture, die ten einde gespeeld werd voordat zich nog iets
vertoonde. De muziek was zeer goed en zou eene aangename afwisseling bij het
eentoonig wachten gegeven hebben, indien het geheele effect niet bedorven was
geworden door den directeur, die niet, zooals overal de gewoonte is, zich vóór zijn
orchest had geplaatst om de maat aan te geven, maar geheel achteraan, waar in den
regel de pauken hunne plaats vinden.
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Daar hij dus door geen der medespelenden kon gezien worden, moest hij zich doen
hooren, en deed dit dan ook, door niet alleen bij het begin van elke maat, maar meestal
bij al de vier maatslagen, met een stijf opgerold muziekboek in de palm van zijne
linkerhand te kletsen, zoodat het boven de fortissimo's van het orkest uitklonk. Men
kan begrijpen, welk een afschuwelijk effect dat maakte: het was niet om aan te hooren,
en ik zegende het oogenblik, toen de overigens uitmuntend uitgevoerde ouverture
ten einde was. Nog een kwartier wachtens, en ik was op het punt om heen te gaan,
daar ik weer een nieuw muziekstuk in het verschiet zag, toen eindelijk de
langverwachte processie verscheen. Vooruit gingen twee aan twee een reeks van
officieren en hoofdofficieren der nationale garde, die zeer lange, brandende
waskaarsen droegen; daarop volgden eene menigte geestelijken, eveneens twee aan
twee en eveneens met lange waskaarsen, en eindelijk het zilveren beeld of liever de
buste van San Gennaro, door zes of acht man op een rijk versierde baar gedragen,
waarop een kleiner stoet van geestelijken den optocht sloot. Het geheel maakte
eigenlijk een vrij mesquinen indruk, wellicht ook omdat de schitterende processiën
in Rome gedurende de Paaschdagen mij nog te versch in het geheugen lagen. Vooral
de heilige zelf maakte een slecht figuur: schitterende van diamanten en andere
edelgesteenten, die, zooals ik later hoorde, op een paar millioenen geschat worden,
waggelde hij bij de ongelijke schreden zijner dragers langzaam vooruit, evenals
iemand, die half in een dommel is, terwijl de strakke metalen trekken van het oude
borstbeeld niets anders schenen uit te drukken, dan dat het hem volkomen
onverschillig was of hij aan den rechter- of aan den linkerkant van de baar zou
afvallen, daar werkelijk
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voor het een of voor het ander gevaar scheen te bestaan. Hij kwam evenwel veilig
op de plaats zijner bestemming, en het gaf een gevoel van verlichting, toen men hem
zonder ongelukken op een klein versierd tafeltje naast het altaar had nedergezet, waar
hij achter zes kaarsen, wier vlammen in zijne tallooze edelgesteenten fonkelden,
kalm scheen te blijven afwachten tot er tijd gekomen zou zijn om het aangekondigde
wonder te verrichten. Het publiek had intusschen het zelfde karakter van nonchalante
nieuwsgierigheid behouden; nergens een zweem van ernst of eerbied; de wandelaars
in de processie knikten rechts en links hunne kennissen in de opeengepakte menigte
toe, of maakten bij het langzaam vooruitgaan of bij tijdelijken stilstand een praatje;
het orkest speelde een soort van fanfare, en tusschen de voorste rijen der toeschouwers
drongen een paar dozijn in lompen gehulde lazzaroni naar voren, waar ze zich op de
knieën wierpen, niet, zooals ik eerst dacht, uit overdreven godsdienstigen eerbied
voor hun beschermheilige, maar om met expresselijk daartoe vervaardigde platte
ijzeren krabbers de was, die van de ontelbare kaarsen droop, van den marmeren vloer
te krabben en in vuile stukken papier op te zamelen, om ze voor een klein profijtje
aan de drogheria's te verkoopen.
Ik had weldra genoeg van de zaak, en achtte mij genoeg voorbereid voor de
plechtigheid van den namiddag, om langzaam den stroom van toeschouwers te volgen,
die de kerk verliet.
Des namiddags te half vier kwam ik terug, om tijdig genoeg eene goede plaats te
kunnen innemen aan de balustrade, die het hoogaltaar omringt, geen zes schreden
van de plaats waar het wonder zou geschieden.
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De kerk was reeds tamelijk vol, terwijl nog voortdurend eene groote menigte
toeschouwers aankwamen. De inrichting was geheel dezelfde als des morgens: de
binnenruimte was opengehouden, het orkest was met muzikanten bezet, de zilveren
buste van San Gennaro stond op hare plaats ter zijde van het altaar, dat met een
ontzaglijk groot aantal waskaarsen bezet was. Aan dezelfde zijde waar de heilige
stond, zaten op vijf of zes rijen stoelen een honderdtal vrouwen, oude en jonge, meest
van de lagere burgerklasse, die daar klaarblijkelijk eene bevoorrechte plaats innamen,
want er werd niemand anders toegelaten: het waren de nakomelingen der familie van
den heiligen Januarius, die bij elk feest, dat te zijner herinnering gevierd wordt, die
eereplaats innemen, en zich bijzonder onderscheiden door met gezang en geroep
zijne bereidvaardigheid tot het verrichten van het wonder op te wekken. Reeds waren
zij daarmede begonnen, toen ik de kerk binnentrad, en de drie uren, die nog verliepen,
bleven zij bijna zonder ophouden daarmede voortgaan. Het was een onwelluidend
krijschend geschreeuw, dat half zingend en half mompelend zich nu en dan tot zulk
eene hoogte verhief, dat het door de kerkgewelven weergalmde en buiten op de straat
gehoord kon worden. Gewoonlijk begon een van haar nu eens een Ave, dan weder
een Credo of een Paternoster aan te heffen, waarop allen in koor invielen, of wel het
waren liederen van een ontzaglijk aantal coupletten, die door ééne stem op eentonige
wijze werden opgezongen en waarvan het refrein door allen in schreeuwend koor
werd herhaald - kortom, het was een allerzonderlingst concert van een echt
Napolitaansch leven- en gedruischmakend karakter.
Intusschen werd de kerk al voller en voller; de ruimte voor en om het altaar vulde
zich met eene dichte schaar
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nieuwsgierigen, zoodat er op het laatst geene mogelijkheid meer was om er bij te
komen en ik tusschen beide moeite had, mijne voortreffelijke plaats in het gedrang
te bewaren. Het werd langzamerhand stikkend warm, en nog te meer, toen de ontelbare
zware waskaarsen werden opgestoken, die op het altaar stonden en in de rondte aan
alle pilaren waren aangebracht. Behalve dat het altaar en de trappen tegen vijf uur
met rozenbladeren werden bestrooid, geschiedde er in de twee uren, die nu volgden,
niets bijzonders. Ik had dus ruim den tijd om met dezen en genen mijner buren in
gesprek te treden, hetgeen ik te liever deed, omdat ik verlangend was te weten hoe
men eigenlijk over het algemeen in het publiek over St. Januarius en zijn wonder
dacht. Gelijk ik verwacht had, vond ik zeer uiteenloopende meeningen. De een, het
was een majoor van de nationale garde, dien ik 's morgens reeds bij de processie had
opgemerkt, was onuitputtelijk in lofredenen op Napels beschermheilige; hij verhaalde
mij verscheidene treffende bewijzen van de hulp, die hij de stad had verleend bij
gelegenheid van de cholera en van de laatste uitbarsting van den Vesuvius.
‘Het is een geluk, signore,’ zeide hij, ‘een waar geluk voor de stad, zulk een
beschermheilige te bezitten. Geen andere stad in de wereld heeft dat voorrecht, en
dat hij altijd werkzaam is en blijven wil, toont hij door het doen van zijn wonder,
iets dat ook nergens in de wereld gezien wordt dan hier. Dat is de groote beteekenis
er van, en daarom hechten wij Napolitanen er ook zulk eene groote waarde aan.’ Ik
vroeg hem, of het altijd zeker was, dat het bloed vloeibaar werd. ‘Tot nu toe altijd,’
was zijn antwoord, ‘maar wij moeten het verdienen. Het is dikwijls gebeurd, dat het
zeer lang uitbleef, en dat is vooral het geval, wanneer er ongeloovigen
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en ketters in de nabijheid zijn.’ Ik keek hem aan om te onderzoeken of hij met eenige
bedoeling van increduli en eretici sprak, maar hij rekende mij klaarblijkelijk daar
niet onder, daar ik ook, om hem niet te kwetsen, met geen enkel woord of teeken
had te kennen gegeven, hoe weinig geloovig ik omtrent het punt in kwestie was.
‘En,’ ging hij voort, ‘wat u misschieu niet bekend zal zijn, er gebeurt niet alleen hier
in de kerk een wonder, maar ook een paar uren van hier, te Pozzuoli. Daar is nog de
steen, waarop San Gennaro onthoofd werd, en precies op het oogenblik, in dezelfde
seconde, dat hier het bloed vloeibaar wordt, wordt ook die steen bloedrood. Het is
verbazend als men dat bedenkt, en het is een bewezen zaak,’ vervolgde hij, ‘die
honderden malen opgemerkt is; - è un fatto, signore, è un fatto.’ De man sprak in
volkomen ernst.
Anderen spraken met minder overtuiging, maar - hetzij men over het algemeen
niet volkomen voor zijn gevoelen wilde uitkomen, hetzij er werkelijk bij de meesten
nog een soort van gehechtheid aan de oude traditie was overgebleven, die zich door
het koele verstand niet uit haar laatsten schuilhoek wilde laten verdringen, - ik
ontmoette er slechts één, die vrij onbewimpeld zijne meening uitte. Toen ik hem,
om het gesprek te openen, vroeg of hij mij ook zeggen kon, hoe laat het wonder zou
plaats hebben, keek hij mij strak in de oogen, alsof hij zeggen wilde: ‘Is dat ernst of
hoe heb ik het met u?’ en zei daarop zeer bedaard, zonder er zich blijkbaar om te
bekommeren, welk antwoord er zou gevolgd zijn, als hij die vraag had gedaan: ‘Il
miracolo, signore? Dat weet ik niet: maar tegen vijf uur of half zes zult gij hier heel
duidelijk - want gij hebt hier eene uitmuntende plaats - een flesch zien met een stuk
harde donkerbruine stof er in, en omtrent een half uur later
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zal diezelfde stof vloeibaar geworden zijn, ecco!’
Dat ‘ecco’ is een stopwoord, dat de Italianen ieder oogenblik in den mond hebben,
en dat zoowel in beteekenis als in gebruik overeenkomt met ons Hollandsche
stopwoord: ‘ziedaar!’ Soms ook wel, wanneer het geheel op zich zelf gebruikt wordt
als een soort van antwoord of bijvalsbetuiging als een ander iets gezegd heeft,
beteekent het: ‘Juist; - zoo is het; - precies.’ In dit bijzondere geval wilde het zeggen:
‘Ziedaar, dat zijn de feiten; hebt gij nu lust daar een wonder in te zien, goed; maar
ik doe het niet.’ Hij was dan ook niet vrijwillig gekomen om de bovennatuurlijke
gebeurtenis bij te wonen, maar was daartoe gekommandeerd als nationale garde, en
behoorde tot een detachement, dat binnen de balustrade, die het altaar omringde, was
opgesteld, zoodat hij juist vóór mij stond.
Eindelijk - het was half zes - kwam de lang verwachte processie de kerk binnen.
Zij bestond uit niet minder dan twee-en-dertig massief zilveren beelden, die op
vergulde draagbaren, ieder gevolgd door een meer of minder talrijke schaar van
geestelijken of monniken, naar binnen gedragen werden. Een aanzienlijk geestelijk
heer, wiens rang ik mij niet meer herinner, maar die eenigen tijd te voren op een
armstoel ter zijde van het altaar gezeten had, trad nu, door eenige kanunniken gevolgd,
voor het altaar, en bewierookte de beelden een voor een, naarmate zij hem
voorbijtrokken en een oogenblik voor hem stilhielden. Aan het einde van dien langen,
schilderachtigen stoet kwam eindelijk een soort van gouden, rijk met edelgesteenten
versierde tabernakel, waarop de glazen phiool met het heilige bloed, en onmiddellijk
daarop de kardinaal van Napels in plechtgewaad, gevolgd door een groot aantal
priesters. Onder het spelen van het orkest werd de geheele toe-
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stel tot dicht bij het altaar gebracht en daar nedergezet, zoodat ik de beste gelegenheid
had den inhoud der wonderdadige flesch te beschouwen. Het was, zooals mijn laatste
zegsman mij verzekerd had, op het oogenblik een zwartbruine harde klomp. De
geheele ruimte binnen de balustrade vulde zich nu met eene dicht opeengepakte
menigte geestelijken; de kardinaal nam de flesch in handen en trad er mede voor het
altaar, waar hij haar omhoog hief en haar aan het volk vertoonde, terwijl hij haar
herhaaldelijk heen en weder bewoog, en nu en dan ten onderste boven keerde, als
om te doen zien hoe vast en hard de daarin besloten massa was.
Zoodra hij tot dit gedeelte der plechtigheid gekomen was, maakte de diepe stilte,
die gedurende het langzaam voorttrekken der processie in de kerk geheerscht had,
plaats voor een mompelend gedruisch, dat steeds sterker en sterker werd: de heilige
werd aangeroepen om het wonder te doen. Steeds luider werd van alle kanten het
geroep, dat het honderdmaal herhaalde ‘ora pro nobis’ van de priesters overstemde.
Het was of eene zenuwachtige gejaagdheid alle aanwezigen bevangen had, en niet
het minst de vrouwelijke bloedverwanten van Januarius, die met schreeuwen en
brullen, dat eindelijk in een alles overheerschend gillen overging, op de bespoediging
van het wonder aandrongen. Het was een oorverdoovend en hersenverwarrend alarm;
het onrustige geschreeuw nam met elke minuut toe, de kreten werden voortdurend
dringender, de koortsachtige opgewondenheid steeg onophoudelijk, en te midden
van dat alles stond het zilveren borstbeeld, waarheen aller blikken zich richtten, strak
en onbeweeglijk te staren, terwijl de honderden lichten met gloed van kleuren
flonkerden in zijn diamanten tooi; - en voor
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het altaar stond de kardinaal, en draaide de wonderdadige flesch naar alle kanten, en
vestigde telkens den blik op den zwarten klomp, die onveranderd in denzelfden
toestand scheen te blijven. Eindelijk was het alsof plotseling een elektrieke schok
door de menigte vloog, die op eens een einde maakte aan het verwarde gedruisch:
één oogenblik, één seconde of nog minder, was het stil, en toen, als op een gegeven
teeken, viel het orkest met eene daverende fanfare in; duizenden stemmen doorkruisten
elkander in de breede kerkruimte, doch nu op geheel anderen toon. Het was een
vragen en roepen en dringen en woelen; geen afscheidingen of afsluitingen werden
meer geëerbiedigd, de banken werden op zijde geworpen, en alles stroomde naar het
altaar, waar de kardinaal nog altijd op de bovenste trede stond, maar nu met het
aangezicht geheel naar het juichende volk gericht, en hoog hief hij met uitgestrekten
arm den glazen phiool, waarin hij het helderroode bloed, door het licht der waskaarsen
bestraald, met langzame bewegingen deed heen en weder vloeien. De steenharde
massa was vloeibaar geworden - het wonder was geschied!
‘Juist vier-en-twintig minuten,’ zei een deftig gekleed heer in mijne nabijheid, die
sedert het optreden van den kardinaal met angstige spanning op zijn horloge had
zitten turen, en met welbehagen voegde hij er bij: ‘drie en een halve minuut spoediger
dan de vorige maal.’
Bij de Napolitanen geldt de tijd, die tot het vloeibaar worden van het bloed noodig
is, voor het bewijs van de meerdere of mindere welwillendheid van den heilige. Ik
was op het punt, dien nauwkeurigen waarnemer te vragen of hij mij ook zeggen kon,
hoelang het geduurd had toen het wonder daags na den intocht
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van Garibaldi, evenals nu en evenals eenige maanden vroeger onder het bestuur der
Bourbons, had plaats gegrepen, maar op dat zelfde oogenblik scheidde de
voortdringende stroom van het volk ons van elkander. Ik liet mij bedaard meeslepen
tot bij en op de trappen van het altaar, waar ik zag hoe allen met de meeste
krachtsinspanning in de nabijheid van de heilige flesch trachtten te komen om die te
kussen en er zich het voorhoofd mede te doen aanraken. Meegevoerd als ik werd,
zag ik het oogenblik naderen, dat ik die plechtigheid ook zou moeten ondergaan,
toen ik, op het gevaar af van voor een verstokten ketter te worden gehouden,
terugdrong en mij een uitweg door de steeds toevloeiende menigte baande. ‘Viene,
signore, viene,’ zei een jonge geestelijke, die met een van fanatieke vreugde stralend
gelaat van het kussen en aanraken der flesch terugkeerde, en mijn weggaan
waarschijnlijk aan overdreven discretie toeschreef, ‘viene qui, per bacciare el sangre,’
en hij nam mij bij de hand om mij door het gedrang den toegang tot den kardinaal
te banen. Met een ‘mil grazie, signore, ritorno,’ wendde ik mij zoo beleefd mogelijk
van hem af, en maakte mij zoo spoedig mogelijk uit het gedrang. Ik had op dat
oogenblik een gevoel, alsof ik voor den geheelen zilveren Januarius met al zijne
diamanten die flesch niet aan mijn hoofd zou willen hebben.
Ik verlangde naar buiten te komen, maar het bleek onmogelijk den hoofdingang
te bereiken; op goed geluk af opende ik eene kleine deur, waardoor ik op straat
meende te zullen komen; ik vervolgde mijn weg door een smallen gang en zag weldra
den helderen hemel, doch ik was niet op straat, maar in den kruisgang van het klooster,
eene kleine met gras en struiken bewassen ruimte, door open bogengangen omringd.
Hoe
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kalm, hoe rustig was het hier in vergelijking met het ontzaglijke rumoer, dat ik zoo
even verlaten had. Van den blauwen hemel straalde de zon, die ten ondergang neigde,
op de geelgrauwe muren die den kruisgang omringden; geen blad bewoog zich aan
den breeden plataan, die in een hoek van den kloosterhof de overblijfselen van een
steenen fontein overschaduwde, die, met mos en slingerplanten bedekt, sedert vele
jaren geen water meer gaf.
Onder de bogengalerij was het koel, en tusschen de rosetten van de gothische
vensters speelde hier en daar een zonnestraal, en verlichtte op fantastische wijze de
donkergrauwe grafsteenen, die in vroegere eeuwen den bodem hadden bedekt, en
nu op onregelmatige wijze in den zwaren muur waren ingemetseld. De massieve
eikenhouten deuren in de diep ingesneden muuropeningen, die naar de kloostergangen
en de cellen leidden, rustten onbeweeglijk in haar zware ijzeren hengsels; ik hoorde
geen enkele voetstap dan mijne eigene onder het schemerachtige gewelf weergalmen;
- alles was doodstil en als uitgestorven; alleen de insecten gonsden over de wilde
bloemen in den verwaarloosden tuin, en de krekels tsjilpten tusschen het welig
opgeschoten gras. Nooit heb ik den weldadigen invloed der heilige natuur sterker op
mijn gemoed voelen werken, dan toen ik in dien stillen kruisgang van Santa Chiara
de geraasmakende plechtigheid van den heiligen Januarius was ontvlucht.
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Een meispel in Bagni di Lucca
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Zes weken hadden wij in Florence doorgebracht, en nu, op het punt van het te verlaten,
gevoelden wij eerst recht, wat we verliezen zouden. Eigenlijk is dit in meerdere of
mindere mate het geval met elke plaats, waar men als reiziger een tijdlang vertoefd
heeft: men komt als vreemdeling aan, vindt zich in de eerste dagen niet recht thuis;
al wat ons omgeeft, zoowel personen als zaken, is ons te nieuw om er dadelijk mee
eigen te zijn, en men moge zich nu ook, wanneer men eenige ondervinding van reizen
heeft, spoediger dan een ander schikken in het afwisselende en veranderlijke, niemand,
vooral geen Hollander, maakt zich geheel en al los van den sleur der gewoonte, die
van onze kindsheid af zulk een machtigen invloed op ons uitoefent. Maar
langzamérhand verdwijnt bij een langer verblijf de eerste indruk van eene zekere
onbehaaglijkheid, waarmede men in den regel een nieuw verblijf begroet. De kamers,
die men betrokken heeft, en waarin de eerste dagen niets op zijn plaats scheen te
staan, worden gezelliger naarmate men er al die kleine veranderingen en schikkingen
heeft aangebracht, die samen tot comfort leiden; de vreemde gezichten uit de
omgeving beginnen oude bekenden te worden; in de straten
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wordt men thuis, men begint den kortsten en den aangenaamsten weg te kennen - de
vreemde stad is ons niet vreemd meer. En juist Florence is een stad, waar zich dat
gevoel van er thuis te zijn al zeer spoedig openbaart. Meer dan eens hebben vrienden,
die Italië gingen bereizen, mij gevraagd, in welke volgorde zij het best de drie groote
brandpunten van het Italiaansche stadsleven, Florence, Rome en Napels, zouden
bezoeken. Naar mijn gevoelen moet hij, die voor het eerst daarheen trekt, beginnen
met Florence; daar hij zich door de kunstschatten van den nieuweren tijd tot die van
de Romeinsche oudheid voorbereidt, en evenzoo door de kennismaking met het meer
beschaafde Italiaansche leven en de niet al te sterk geteekende zuidelijke natuur,
meer geschikt maakt om later de drukte, de levendigheid, den geweldigen maalstroom
van Napels, de rumoerigste stad van de wereld, beter te kunnen genieten. Want,
behalve de aangrijpende natuur, heeft ook het geheele Napolitaansche leven iets
overweldigends, iets dat u in den beginne verbijstert en niet tot rust doet komen: men
gevoelt daar als 't ware altijd dat men op vulkanischen bodem loopt. Heeft men dat
intusschen eenmaal doorgeleefd, en gaat men ten tweedenmale naar Italië, dan moet
men met het Zuiden beginnen, den winter onder den prachtigen zonnehemel van
Sicilië, Calabrië en Napels doorbrengen, dan naar Rome de eer waardige bekenden
uit de grijze oudheid weer gaan opzoeken en begroeten en daarna naar Florence, om
uit te rusten, om te herleven in het heiligdom der renaissance, in Firenze la bella, de
bloemenstad, zelve een prachtige bloemenkelk, waar allerwege de welriekendste
geuren der verjeugdigde kunst u toestroomen; waar niet, zooals in Napels, de
zwartgelokte visschers met de roode phrygische muts op het hoofd, u allerlei
fantastische denk-
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beelden van jeugdige lichtzinnigheid voortooveren; waar niet, als te Rome, de statige
toga, om de schimmen van 't voorgeslacht geplooid, u terugvoert naar vervlogen
eeuwen, maar waar het nieuwe leven, het leven van onzen tijd zich voor u ontwikkelt,
waar elke voetstap u herinnert aan de machtige genieën, aan Giotto, Dante,
Brunelleschi, de Vinci, Michel Angelo en Rafael, wier geweldige greep de
conventioneele windselen verscheurde, waarmede de middeleeuwen de kunst hadden
omstrikt. Napels - de jeugd; Rome - de ouderdom; Florence - de mannelijke leeftijd
in zijne krachtige ontwikkeling.
Maar ik dwaal af, ik begin te spreken over Florence - en ik hoop, dat de lezer,
vooral als hij die stad kent, 't mij zal vergeven - en ik wilde 't juist verlaten: we zijn
op weg naar Bagni di Lucca. De spoorweg voert ons door een bekoorlijk land langs
den voet der Apennijnen over Prato, Pistoja en Pescia naar Lucca, waar we te half
twee uitstijgen. Men zegt, dat Lucca een der aangenaamste steden van Italië is, dat
er sedert vijf eeuwen een beroemde zijde-industrie bloeit, dat er een onnoemelijk
aantal roode Turksche fez gefabriceerd worden, en dat er verscheidene
allermerkwaardigste kerken zijn. Wij hebben dat alles geloovig aangenomen, maar
er niets van gezien, en naar den indruk, dien Lucca ons gaf, zou de beschrijving
geheel anders uitvallen. 't Was juist dien dag, ik weet, niet meer welke groote
heiligendag; er was niemand op straat dan eenige leegloopers, die in de schaduwzij
langs de huizen de brandende zon trachtten te ontwijken, want het was er gloeiend
heet, en de straten waren zoo wit en door de fijne kalkstof als gepoeierd, de
gepleisterde muren schitterden zoo oogverblindend, alle jaloezieën waren hermetisch
gesloten, de hemel was zoo strak en zoo
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blauw, 't was alles zoo doodsch en stil en eenzaam en vervelend, dat we blij waren,
toen de wagen, dien we aan 't station genomen hadden, ons in vluggen draf al ratelend
door de dommelige stad de porta Santa Maria uitbracht, en wij weer in de prachtige
natuur waren, en na een rit van twee en een half uur langs een schilderachtigen weg
over Sesto, Val d'Ottavo en Diecimo in Ponte a Seraglio, het voornaamste der
verschillende gehuchten, waaruit de eigenlijke Baden van Lucca bestaan, aankwamen,
Van ons verblijf, dat ruim drie weken duurde, kan ik eigenlijk weinig meedeelen.
Het was Mei, en het badseizoen, dat gemiddeld 2000 vreemdelingen aanbrengt, was
nog niet begonnen, zoodat er een kalmte heerschte, die uiterst genotvol was. Vooral
de avonden waren overheerlijk, en menigmaal strekten onze wandelingen, die eerst
een aanvang namen, als de temperatuur in den laten namiddag wat afgekoeld was,
zich tot in den nacht uit. Nog herlees ik met genoegen de weinige woorden, die ik
na een dier wandelingen in mijn zakboekje opteekende, en die mij het liefelijke beeld
weer met heldere kleuren voor den geest tooveren.
‘Wij komen te tien uur van Granajola terug. 't Is hier zoo kalm en stil als mogelijk.
De maan staat in het eerste kwartier, en spiegelt met duizend flikkeringen in de
bruisende Lima. De sterren schijnen helder aan den wolkeloozen hemel; de bergen
in de rondte liggen zwijgend en grijs te sluimeren; een enkel lichtje hier en daar
tusschen de kastanjebosschen langs hun hellingen doet zien, dat daar een eenzaam
huisje staat. In het dorp is alles te halftien al in de rust; de witte straatweg is verlaten
- het geheel is een volmaakt beeld van rustige natuur - geen geluid dan het suizen
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van het nachtelijk koeltje in de bladeren der platanen, het eeuwig ruischen van het
water, en in de verte een nachtegaal.’
Heinrich Heine, die in het derde deel van zijn Reisebilder de Baden van Lucca tot
het tooneel maakt van een zijner wonderlijkste, ongemanierdste en geestigst
gestileerde reisherinneringen, geeft in eenige regels een beschrijving van 't dorp, die
ik hier overneem, deels omdat ik dat gemakkelijk vind, deels omdat hij 't veel beter
doet, dan ik het zou doen. ‘De woningen in de Baden,’ zegt hij, ‘liggen òf beneden
in een dorp, dat door hooge bergen wordt ingesloten, òf op een van die bergen zelf,
niet ver van de voornaamste bron, waar een pittoreske huizengroep in het bevallige
dal naar beneden kijkt. Maar er liggen er ook eenige verstrooid langs de berghellingen,
en men moet er met inspanning henen klauteren tusschen wijnranken, myrtenstruiken,
kamperfoelie, laurierbosschen. oleanders, geraniums en andere voorname bloemen
en planten, een wild paradijs. Ik heb nooit een bekoorlijker dal gezien, vooral wanneer
men van het terras van het hoogst gelegen bad, waar de ernstig groene cypressen
staan, den blik laat weiden over het dorp in de diepte. Daar ziet men de brug, die
over een riviertje ligt, dat de Lima heet en, het dorp in twee deelen scheidende, aan
beide einden met kleine watervallen over rotsblokken stort en ruischt, alsof het de
prettigste dingen wou vertellen, maar door de aan alle kanten babbelende echo niet
aan het woord kon komen.
‘De voornaamste bekoring van dit dal heeft het intusschen zeker aan de
omstandigheid te danken, dat het niet te groot is en niet te klein, dat de ziel van den
toeschouwer niet met geweld wordt uiteengerukt, maar veeleer gelijkmatig vervuld
wordt met den heerlijken
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aanblik; - dat de toppen der bergen zelve, zooals de Apennijnen overal, niet
avontuurlijk gothisch verheven misvormd zijn, zooals de bergkarikaturen, die wij,
evenals de menschenkarikaturen, boven in de Germaansche landen vinden, maar dat
hun edel afgeronde, lachend groene vormen, om zoo te zeggen van kunstbeschaving
spreken en melodieus samenstemmen met den bleekblauwen hemel.’
Meer wil ik van Bagni di Lucca niet zeggen, want ik heb er mijn lezers eigenlijk
niet heengevoerd om hun een uitvoerige schilderij op te hangen van iets, waarvan
zij zich toch geen juist beeld kunnen vormen; maar meer om hun een beschrijving
te geven van een der meest vermakelijke dagen, die we in Bagni di Lucca
doorbrachten. Dat was de 16e Mei - zondag en pinksteren - want toen had de
tooneelvoorstelling plaats, waarvan we reeds dagen te voren hadden hooren spreken:
er werd namelijk een Maggio opgevoerd. Wat een Maggio is, wisten we toen evenmin
als waarschijnlijk 99 pCt. mijner lezers het op 't oogenblik, dat zij dit lezen, weten
zullen, en de verklaring, die wij er van kregen van onze hospita, die er met groot
enthusiasme over sprak, had ons niet veel wijzer gemaakt. Zooveel hadden we evenwel
gehoord, dat het een tooneelspel was, opgevoerd door landlieden van den omtrek,
die zich vereenigen om in de verschillende dorpen in de rondte voorstellingen te
geven, die ze 's winters instudeerden en die in de maand Mei werden opgevoerd.
Aan deze laatste bijzonderheid ontleenen ze hun naam, Maggio, Meispelen. Het stuk,
dat we te zien zouden krijgen, was getiteld: Maggio di San Eustachio - het Meispel
van den heiligen Eustatius, in vijf bedrijven, en waar drieëntwintig personages in
medewerkten, met inbegrip van de Voce del Signore, de stem des Heeren; de
vrouwenrollen, die er in voor-
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kwamen, werden door jonge mannen vervuld. Daar de vertooning des middags te
vier uren begon, ging ik in den loop van den morgen naar het lokaal - een zaal in het
gebouw van het Casino - om eenige informatiën in te winnen. Alles was daar druk
in de weer om het tooneel in orde te brengen en de zaal met takken en bladerguirlandes
te versieren; de costumes werden uit de kisten gehaald, de coulissen opgezet, en hier
en daar met de verfkwast bijgestreken; banken en stoelen werden geplaatst; een
pianino naar binnen gedragen, en te midden van die drukte had ik gelegenheid
gevonden om kennis te maken met den directeur, een jongen boer, die de titelrol
vervullen zou, en bezig was zijn Romeinsch ridderkostuum in orde te maken, dat uit
louter anachronismen bestond, een helm met een paardenstaart, een Spaanschen
mantel over een harnas, dat van het zooveelste kurassierregiment afkomstig was, een
bandelier, waaraan een zware cavaleriesabel hing, een broek met rooden bies en gele
kaplaarzen met sporen. Verder zag ik een massa decoratief in bonte wanorde door
elkander: een traliehek, een schuit van latwerk, met papier beplakt, een zee uit
kurkentrekkervormige golven bestaande, met lijm verf op het achterdoek geschilderd,
een hobbelpaard, een grooten bruinen stier met vliegende manen en gloeiende oogen,
zoo groot als sina's-appelen, een antieke kop, aan het portret van Punch niet ongelijk,
en die later bleek Jupiter te moeten voorstellen, en dergelijke meer. Ook kreeg ik
welwillend inzage van het manuscript, dat niet minder dan 62 folio bladzijden groot
was, en dat in zijn geheel, zooals ik hoorde, gezongen zou worden. Hoe dat mogelijk
zou zijn, zonder de voorstelling vierentwintig uur te doen duren, was mij een raadsel,
als ik aan onze opera-libretto's dacht van
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een dozijn bladzijden, die een geheelen avond vullen.
Er bleef buitendien veel raadselachtigs in de geheele zaak, en 't was dan ook met
een gemengd gevoel van groote nieuwsgierigheid en sterken twijfel of 't wel de
moeite waard zou wezen, dat wij tegen vier uur naar de geïmproviseerde
schouwburgzaal togen.
Alles was nu in de volmaakste orde: de zaal, die niet groot was, en waarvan ongeveer
de helft door het tooneel werd ingenomen, was aan alle kanten met palmtakken en
ander groen opgeluisterd: voor het tooneel stonden twee rijen stoelen - zitplaatsen
van 40 centimes; daarachter was de ruimte voor het staande publiek à 20 centimes
de persoon, en in het allerachterste gedeelte der zaal was een galerij op palen
opgericht, waartoe men door een soort van trapladder toegang had, en waar banken
met kussens geplaatst waren, klaarblijkelijk voor de notabiliteiten bestemd, en waar
de plaats 50 centimes kostte. Het was al stampvol, toen wij binnentraden; de voorste
plaatsen van de bovengalerij waren alle bezet, en daar bovendien het palensysteem,
waar ze op rustte, juist niet het voorkomen van al te groote stabiliteit had, en er zeker
geen Simson voor noodig zou geweest zijn, om dien tempel derkunst met een stevigen
ruk ten onderste boven te keeren, besloten wij ons maar met een nederiger plaats op
den stoelenrij te vergenoegen. Ik moet intusschen eerlijk bekennen, dat ons ongunstig
vermoeden omtrent de tribune schitterend is gelogenstraft geworden: de geheele
toestel, hoe zwaar ook met toeschouwers beladen, is tot aan 't einde der voorstelling
zonder eenig ongemak overeind blijven staan. Wij hadden het trouwens met onze
plaatsen op de stoelen uitmuntend getroffen, want daardoor waren we komen te zitten
naast een
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oud vrouwtje, dat ons al spoedig voor vreemdelingen had herkend, en ons met echt
Italiaansche levendigheid alle inlichtingen gaf, die wij verlangden. Zij bleek het
drama reeds tallooze malen gezien te hebben, wist er dus alles van, en had bovendien
onder de akteurs een neef, die de rol vervulde van den leeuw, die den zoon van
Eustatius naar de woestijn sleurt; - beter bron van kennis konden we dus niet
verlangen.
Weinige oogenblikken nadat wij gezeten waren, begon de ouverture - een mazurka
op de pianino -; het publiek werd stil en aandachtig, en toen het muziekstuk met een
paar forsche akkoorden gesloten was, trad een persoon voor het nog altijd neergelaten
scherm op - dat was de Nunzio, zooals onze buurvrouw verklaarde. Hij leidde de
voorstelling in met een toespraak die mij geheel en al de ‘prologhe’ van onze oude
rederijkersvertooningen voor den geest riep. ‘Grata udienza’, begon hij,
Grata udienza, se attenzione
Al dir nosto oggi darete
Vita e morte sentirete
Di un degnissimo campione.
Era Placido chiamato,
Cavalier degno romano.
Quando poi si fe'cristiano.
Venne Eustachio nominato.
Sopporto cou ferma fede
Pene, affronti, stragi e morte
E coi figli e la consorte
Coronato in cielo siede.

(Veelgewenschte toehoorders, indien gij heden oplettend wilt luisteren naar hetgeen
wij u zullen voordragen, zult gij hooren van het leven en den dood van
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een waardigen strijder. Hij heette Placido, een beroemd romeinsch ridder, en toen
hij later christen werd, noemde men hem Eustatius. Hij verdroeg met een
onwankelbaar geloof bezwaren, beleedigingen, wonden en den dood, en met zijne
zonen en zijne vrouw zijn zij nu, met luister gekroond, in den hemel gezeten.)
Op dien toon ging het nog eenigen tijd voort, en werd de inhoud van het drama,
tot een beknopt overzicht samengedrongen, aan het aandachtig luisterend publiek
meegedeeld, waarop de Nunzio zich achter het scherm terugtrok, dat na een kort
preludium op de pianino opgehaald werd, en het werkelijke drama nam een aanvang.
Reeds heb ik 't met een enkel woord gezegd, hoe de voorafspraak mij sterk
herinnerde aan den proloog, die bij de voorstellingen onzer oude rederijkers door
den factor der Kamer werd uitgesproken, en datzelfde karakter openbaarde zich in
het geheele stuk. Ik twijfel, of er ooit, sterker overeenkomst tusschen twee geheel
van elkander onafhankelijke genres van litteratuur is aangetroffen geworden, dan
tusschen deze midden-italiaansche maggios en de Spelen van sinne onzer kamers
van rethorycke in de zestiende eeuw. Dezelfde onbeholpenheid in alles, wat de actie
en de mise-en-scène betreft, dezelfde eentonigheid in de taal en den versbouw, in
beiden een totaal gemis aan poëzie, en, als magere vergoeding daarvoor, een soort
van pedante didaktische strekking, die in elk geval duidelijk van het tooneel een
school voor het volk trachtte te maken, hetzij dan door - zooals onze Vlaamsche en
Hollandsche rederijkers - monniken en geestelijken tot het voorwerp hunner satyre
te maken, hetzij door, zooals onze acteurs in het Luccaerbad, den held eener kerkelijke
legende in zijn heilig martelaarschap te vereeren. Zeker is het, dat de geode
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burgers van Bagni di Lucca met dezelfde inspanning en belangstelling drie uren lang
naar hun meispel zitten te kijken, als onze spellievende poorters naar hun Spelen van
sinne en hunne Sotte kluiten. Vraagt men nu, hoe het mogelijk is, zoolang achtereen
zijn aandacht aan een dergelijke opvoering te wijden, dan kan die mogelijkheid alleen
uit de kracht der gewoonte verklaard worden. Ik spreek hier natuurlijk van het publiek
in 't algemeen, en niet van ons, vreemdelingen, die in het ongewone en karakteristieke
der geheele tooneelvoorstelling prikkel genoeg vonden om onze nieuwsgierigheid
en belangstelling gaande te houden. Die prikkel bestond voor onze medetoeschouwers
niet: de meesten hunner kenden het stuk zeker reeds van langen datum en wisten dus
vooruit, wat ze te hooren en te zien zouden krijgen; maar juist in die bekendheid ligt
iets, dat trekt, en wat het vreemde, het onware in de geheele vertooning betreft, in
verhouding tot den graad van ontwikkeling dier eenvoudige lieden was het gebrek
aan realiteit zeker niet grooter, dan het voor onzen meer verfijnden en geoefenden
smaak bij elke opera-voorstelling is.
Het eerste bedrijf speelt in een bosch, uit boomen van zulk een vreemdsoortigen
vorm bestaande, dat ze Linnaeus tot razernij gebracht zouden hebben, maar wij,
publiek, namen dat zoo nauw niet; wij zagen zeer goed, dat 't een dicht woud was,
en niet een verzameling allongepruiken op wandelstokken, zooals een minder
goedwillig criticus misschien zou beweerd hebben. Achter in dat woud waren
opeengestapelde rotsen te zien. Een jager in Romeinsch ridderkostuum, komt op, en
uit zijn alleenspraak blijkt, dat wij een voornaam veldheer van keizer Trajanus voor
ons hebben, Placido genaamd, die op de hertenjacht is. Onder het spreken wordt hij
eensklaps
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een hert gewaar, dat met het gehoornde hoofd tusschen de rotsblokken komt
doorkijken - tableau! Er volgt een oogenblik van stomme verbazing van alle kanten:
verbazing van het hert, waarschijnlijk over de wonderbaarlijke soorten van boomen,
waar het door omringd is; verbazing van ons, toeschouwers, die in dat hert het witte
hobbelpaard herkennen, dat we 's morgens in den gang hebben zien staan, en verbazing
van Placido, die, tusschen de twee horens die men 't hobbelpaard heeft opgezet, een
houten kruis gewaar wordt, dat hem - zooals de bekende overlevering luidt - aanleiding
geeft om zich met zijne vrouw en twee kinderen, die middelerwijl ook ten tooneele
verschenen zijn, te laten doopen, bij welke gelegenheid hij den naam van Eustatius
en zij dien van Theopista ontvangt: die plechtigheid geschiedt in optima forma op
het tooneel. Het hert wordt intusschen door een knecht van de rots afgenomen en in
een hoek achter de coulissen neergezet.
Terwijl zich nu tusschen Eustatius en Theopista een breed discours ontspint over
de verwonderlijke zaken, die zij beleefd hebben, komt een bode hem de Jobstijding
brengen, dat al zijn koeien en schapen doodgeslagen zijn, hetgeen zij met groote
kalmte aanhooren; terwijl de bespiegelingen, die zij daarop laten volgen, het bewijs
leveren, dat ze het in die korte oogenblikken reeds vrij ver gebracht hebben in de
Christelijke verloochening van aardsche goederen. Intusschen is hun beproeving nog
lang niet ten einde; een geweldig onweder steekt op, en onder het gerommel van den
donder, dat een sterke familietrek heeft met Turksche-tromslagen, verschijnt een
tweede bode, die hem vertelt, dat zijn huis door den bliksem is getroffen en met al
zijn bezittingen verbrand is. Ook dat bericht wordt met gemoedelijke bedaardheid
door hen ontvangen, waarop, tot overmaat van ramp, een
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bende roovers van achter de coulissen te voorschijn komt om de zwaar beproefde
familie van het laatste, dat hun nog overgebleven is, te berooven. Eustatius wil zich
verweren, maar de bandietenhoofdman haalt een pistool voor den dag en richt het
op den Romeinschen patriciër, die door den schrik, dien dat onbekende oorlogswapen
hem op 't lijf jaagt, wordt bewogen om zich te onderwerpen, waarop hem en den
zijnen alles afgenomen wordt. De roovers vertrekken met hun buit en worden
vervangen door de bedienden van Eustatius, die hem van hun trouw komen
verzekeren, doch die hij, na geweldig veel moeite en veel tegenstribbelen van hun
kant, aan 't verstand weet te brengen, dat hij hun den dienst opzegt, omdat hij zelf,
zooals hij hun met zeer duidelijke woorden te kennen geeft, tot de categorie der
vagebonden, zonder domicilium en zonder wettig middel van bestaan, is gezonken.
Nadat de bedienden hen met tranen en zuchten verlaten hebben, nemen Eustatius en
Theopista het voor de toeschouwers niet zeer gemotiveerde besluit, om met hun
kinderen naar Barbarije te gaan. Ons goedhartig buurvrouwtje, dat wij nu en dan bij
min duidelijke passages om opheldering vroegen, verzekerde ons dat zij naar een
barbaarsch land gingen, als maatregel van economie. Hiermede eindigde het eerste
bedrijf.
Het tweede bedrijf speelt in Barbarije aan den oever van de zee, die het geheele
achterscherm bedekt, dat door rechts en links heen en weer trekken voortdurend in
een schommelende beweging wordt gehouden; aan den horizon varen twee
stoombooten met sterk rookende schoorsteenen; de golven, met witte lijmverf op
een groen fond geschilderd, bestaan uit een zeldzame verzameling kronkelende
slangen, schroeflijnen, spiralen
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en kurketrekkers. Links van den kant van het water is in de coulisse van het
middenplan een deur uitgesneden, waarboven het opschrift: ‘Marinaio,’ ons te kennen
moet geven, dat daar de schipper woont, die het veer van Barbarije op Rome bedient.
Bij het ophalen van het scherm is die schuit juist aangekomen met de familie Eustatius
en worden zij aan wal gezet, waarop de schuit door twee knechts opgenomen en
overeind tegen de zijschermen geborgen wordt. De schipper vraagt aan Eustatius als
hoofd van 't huisgezin de vracht, maar deze verzekert hem met betuiging van
leedwezen, dat hij in staat van kennelijk onvermogen verkeert en dus niets geven
kan, waarover de marinaio in zeer verklaarbare woede ontsteekt, die hij lucht geeft
in de volgende karakteristieke quatrijn:
Non mi fan le vostre ciarle
Furbe indegni, orsù pagate!
Qui le tasse son fissate,
E bisogna soddisfarle.

hetgeen wij in onze taal, met inachtneming van den toestand en den persoon, moeten
vertalen door: ‘Denk je dat al je praatjes me wat kunnen schelen, leelijke bedrieger?
Je zult me dadelijk betalen! We hebben hier vaste tarieven en daar heb je maar aan
te voldoen.’
En als om te bewijzen dat Barbarije niet slechts door het vaststellen van de tarieven
aan de schuiteveeren, maar ook door bewapening van de schippers zijn tijd vooruit
is, haalt de marinaio een vuursteenpistool voor den dag, waar hij Eustatius mede
bedreigt; de schippersknechts mengen zich in de kwestie en het gevolg is, dat
mevrouw Theopista wordt weggevoerd. Eustatius zet daarop met zijn beide kinderen
de reis naar Barbarije voort, maar komt aan een rivier, waar, zoo 't
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schijnt, geen veerhuis is, en die voor twee jongens te diep is, om te doorwaden. Hij
neemt daarom een van hen op den rug, en draagt hem naar de overzij, doch nauwelijks
is hij op den anderen oever aangekomen, of er verschijnt een leeuw op het tooneel,
voorgesteld door een jongen, die met een ruig vel van bruin geverfde wolvlokken
met een zeer langen pluimstaart omhangen is, en op handen en voeten loopt, waarbij
een bombazijnen broek, die de achterpooten omhult, vrij veel van de
verbeeldingskracht der toeschouwers vergt, om daar leeuwenklauwen in te zien. Al
brullende vliegt hij op den jeugdigen Eustatius toe, die voorloopig door zijn vader
aan dezen oever van den stroom is achtergelaten, grijpt hem aan en sleurt hem, op
zijn achterpooten overeind loopende, naar de woestijn. Eustatius keert terug, vindt
zijn jongsten zoon niet meer, en terwijl hij bezig is naar hem te zoeken, ziet hij aan
de overzij van de rivier ook den anderen door een wolf wegsleepen. Alzoo geheel
alleen overgebleven en van alles beroofd, trekt hij zich van de wereld terug en neemt
zijn intrek bij een grijzen landman, die hem gastvrijheid aanbiedt in zijn woning,
welke nog nader aangeduid wordt door een deurkozijn, dat, terwijl de twee acteurs
samen spreken door den regisseur ter zijde opgericht wordt, en waarboven het woord:
‘Agricoltura’ geschreven staat. Nadat beiden door die deur verdwenen zijn, komt de
marinaio weder op met de gevangen Theopista, die hij met slagen en mishandelingen
wegjaagt. Dood vermoeid en wanhopig gaat de arme vrouw in een ziekenhuis, 't
welk eveneens wordt aangeduid door een deur, die aan de tegenovergestelde zijde
wordt opgezet met het opschrift: Ospedale.
Het volgende tooneel geeft de troonzaal van Keizer Trajanus in Rome te zien. Een
groote leuningstoel staat
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onder een verhemelte; de geheele witte achtergrond is met zwarte vlokken bezaaid,
die het vorstelijk hermelijn treffend nabootsen; Trajanus zit in volle staatsie op zijn
troon, omringd door hovelingen en veldheeren in bontkleurige mantels met goud
borduursel gehuld en allen gewapend met kurassierssabels. Uit de beraadslaging, die
tusschen de heeren gevoerd wordt, blijkt, dat het rijk in gevaar is tengevolge van
onderscheiden nederlagen, die de keizerlijke legioenen geleden hebben, en dat er
alleen redding te wachten is, wanneer de dappere Placido aan het hoofd van het leger
wordt geplaatst.
Daar hij sedert eenigen tijd verdwenen is, wordt, om hem op te zoeken, een bode
uitgezonden, die, uitgedost in een blauw huzarenbuis met wachtmeestersstrepen en
een rijbroek, op marsch gaat, en op raad van een der heeren, die de chef van den staf
van Trajanus schijnt te zijn, den weg naar Barbarije inslaat. Te gelijkertijd verandert
het tooneel, en wij worden weder verplaatst naar Barbarije voor de woning van den
ouden landman, die in zijn met hetopschrift ‘Agricoltura’ aangeduide deur staat; de
bode komt op en informeert of hij daar in de buurt ook een zekeren Placido weet te
wonen, van beroep veldheer en ‘eroe invincibile.’ Terwijl de grijze landman verzekert,
dat zoodanig held daar in den omtrek niet te vinden is, komt Eustatius te voorschijn,
de bode herkent in hem den verloren Placido, en door een treffende beschrijving van
den nood, waarin het Romeinsche rijk zich bevindt, haalt hij hem over met hem mee
te gaan. Weder verandert het tooneel en brengt ons terug naar het keizerlijk gezelschap
in de troonzaal. Placido wordt door trompetgeschal op een cornet à piston
aangekondigd, binnengeleid en door keizer Trajanus officieel benoemd tot
generalissimus van het leger. De eerste daad,
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die hij in zijn nieuwe waardigheid volvoert, is het aannemen van twee recruten, die
zich in eenvoudige boerenpakjes bij hem komen aanmelden, en die, zoodra zij met
slagzwaard en schild gewapend en uitgerust zijn, als een soort van vleugeladjudanten
met hem ten strijde trekken. Met den grooten optocht van het geheele leger, dat op
Barbarije gedirigeerd wordt, eindigt dit bedrijf.
In het volgende zouden wij volgens de verklaring van onze buurvrouw het mooiste
van 't geheele stuk te zien krijgen - ze zouden daarin namelijk vechten en zingen
tegelijk: hoe ze dat gedaan kregen, begreep ze niet. Werkelijk was dan ook het eerste
gedeelte opgevuld met een geweldigen strijd, waarbij de vijandelijke partijen elkander
op de maat van de sabelslagen onophoudelijk te woord stonden. Het resultaat van
een en ander was, dat de koning van Barbarije door de twee jeugdige recruten werd
doodgeschoten, hetgeen tot eene schitterende zegepraal van het Romeinsche leger
leidde. Nu wilde het toeval - of wie aan geen toeval gelooft, moge het aan de
weelderige fantasie van den dramatischen auteur toeschrijven, - dat die veldslag juist
plaats had voor het hospitaal, waar mevrouw Eustatius haar intrek had genomen, en
dat gezegde dame juist voor de deur - onder het opschrift Ospedale - gezeten was,
toen de beide heldhaftige recruten aan den veldheer Eustatius hun vroegeren
levensloop meedeelden; dat verder daaruit bleek dat de eene als kind door een leeuw
en de andere door een wolf was weggesleurd, maar wonderdadig gered: dat hieruit
ten duidelijkste aan het licht kwam, dat zij de verloren zonen van Eustatius waren,
die hen als zoodanig herkent en ook bij diezelfde gelegenheid zijne vrouw terugvindt,
die alles heeft aangehoord en den familiekring weder compleet maakt. Allen gaan
nu naar
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Rome en worden met groote eerbewijzingen door keizer Trajanus ontvangen, die
zich met hen en een aanzienlijk gevolg naar den tempel van Jupiter begeeft om aan
de goden een dankoffer voor de behaalde overwinning te brengen. Daar aangekomen,
weigeren evenwel Eustatius en de zijnen neder te knielen voor den met lijmverf op
het achterscherm geschilderden Jupiterkop, waarop de Keizer, in hevige gramschap
ontstoken, hen veroordeelt om voor de leeuwen te worden geworpen; dit geschiedt,
en een oogenblik daarna zien wij de geheele familie Eustatius achter een geweldig
zwaar traliehek gezeten, in gezelschap van drie leeuwen, die hen evenwel om een of
andere reden, die niet voldoende verklaard wordt, ongemoeid laten. Aangezien
hiermede niet aan het doel van Trajanus beantwoord wordt, gelast hij dat ze in een
gloeienden stier verbrand zullen worden; een groote lap, waarop de stier is geschilderd,
wordt nu tegen het achterscherm opgehangen, waar de veroordeelden een voor een
achter gaan. Een oogenblik daarna wordt een soort van luik weggeschoven, dat eene
in den blauwen hemel uitgesneden vierkante opening bedekte, en men ziet de vier
martelaren, op ladders staande, daar psalmzingende te halverlijve uit komen kijken;
de regisseur steekt met een lucifer vier kaarsen aan, die op blikken blakertjes voor
die opening geplaatst zijn, en met deze schitterende apotheose eindigt de maggio
onder een oorverdoovend gejuich en handgeklap van het opgetogen publiek.
De geheele vertooning was onberispelijk van stapel geloopen, en, hoe vreemd het
moge schijnen, we hadden er ons werkelijk mee vermaakt, en in weerwil van al het
wonderlijke en barokke, in weerwil van den langen tijd, dien de voorstelling duurde,
- meer dan derdehalf uur - hadden wij er genoeg belang in beginnen te stellen om
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tot het einde te blijven. Zelfs aan de wijze van voordracht, hoe wonderlijk ons die
in den aanvang ook voorkwam, waren wij gewoon geraakt. Het heette, dat het stuk
gezongen werd, maar zingen is het ware woord niet; psalmodieeren zou een gepaster
uitdrukking zijn. Het was een soort van recitatief, dat aan de oude kerkmuziek, aan
de lamentationes en improperiën van Palestrina herinnerde. Dezelfde weemoedige,
min of meer eentoonige recitatieven, die voor meer dan driehonderd jaren werden
geschreven en die wij eenigen tijd geleden met onovertrefbare virtuositeit in de
Sixtijnsche kapel te Rome hadden hooren opvoeren, vonden we hier terug, wel in
een hoogst primitieven vorm, die men bijna eene parodie zou noemen als het den
zangers niet klaarblijkelijk zulk een ware ernst was geweest, maar die toch hetzelfde
karakter droeg als de voortbrengselen van den grooten meester. In dien ernst, waarmee
de uitvoering werd opgevat, in het naiëve van het geheel, in de poging om met hunne
geringe middelen van kostuum en decoratief iets artistieks in 't leven te roepen, in
dat alles lag het aantrekkelijke van de voorstelling. Daarbij waren de stemmen zuiver,
en hoewel het geheele orkest uit niets anders dan uit een viool bestond, was er niets
dat in den eigenlijken zin het muzikaal gehoor kon beleedigen. Die viool
accompagneerde niet bepaald, maar diende slechts om nu en dan door een paar
accoorden en fiorituren de toonhoogte aan te geven, wanneer die min of meer verloren
dreigde te gaan. Eindelijk moet men, om het geheel op zijne wezenlijke waarde te
schatten, niet uit het oog verliezen, welke ontzaglijke moeite die eenvoudige boeren
er aan besteed hadden; en die moeite is werkelijk niet gering, want men bedenke,
dat bijvoorbeeld deze maggio niet minder dan 1252 regels groot was, waarvan de
hoofdpersonen er elk
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zeker 3 à 400 voor hunne rekening hadden; dat het allen menschen zijn, die dagelijks
op het veld en in de bosschen werken en alleen hunne avonden tot oefening hebben;
dat dit stuk niet het eenige is, dat zij kennen, want zij lieten mij nog twee andere
zien, die ze dezer dagen ook zouden opvoeren, Gerusalemme liberate en Creonte,
en eindelijk, dat verscheidene dier acteurs niet lezen kunnen, zoodat zij zich hunne
rol moeten laten voorzeggen en haar op die manier instudeeren.
Des middags aan de table d'hôte was natuurlijk de maggio het hoofdonderwerp
van 't gesprek.
Daar het eigenlijke badseizoen, zooals ik vroeger zeide, eerst in Juni begint, was
ons gezelschap nog niet sterk; met ons waren er een Italiaan en drie Engelschen,
waaronder eene alleenreizende dame van zekeren leeftijd, die den halven aardbol
had bezocht, de tweede was de reverend van Bagni di Lucca, die twee dagen te voren
was aangekomen om zijn zomerdienst met 't pinksterfeest te beginnen, en de derde
een jonge reus, Allan Morrison, de joviaalste en prettigste zoon van Albion, dien ik
ooit op reis ontmoet heb. Allen hadden de voorstelling bijgewoond, met uitzondering
van den reverend, die er evenwel vroeger meer dan eens kennis mee gemaakt had.
Wie er het minst van geprofiteerd had, was zeker Morrison, want met de meeste
openhartigheid verhaalde hij ons, dat hij geen woord Italiaansch verstond. Hij had
dan ook van het geheele drama niets begrepen, maar met onverstoorbare kalmte van
den proloog af tot aan het slot van het vijfde bedrijf toegekeken, en met de meest
mogelijke inspanning getracht opheldering te verkrijgen, maar het einde was gekomen
en de opheldering niet. Hij had niet kunnen ontwarren, wie Eustatius was en wie de
Keizer; hij meende, dat de oude boer de eigenlijke Christen was, en Jupiters buste
zijn
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portret, en tevergeefs had hij zijn geest gekweld om tot 't besef te komen, in welken
samenhang dat portret tot de geheele dramatische handeling stond. Daarbij had hij
in voortdurenden angst gezeten, dat iemand van zijne medetoeschouwers hem zou
aanspreken of hem wat zou vragen, waardoor het zou uitkomen, dat hij geen woord
Italiaansch verstond, en men hem noodzakelijkerwijs voor een stapelgekken
Engelschman zou houden, die twee en een half uur zat te luisteren naar een comedie,
waar hij geen syllabe van begreep. Dat alles had hem intusschen niet belet, zeer goed
uit zijne oogen te zien, zoodat hij ruim genoeg van het stuk onthouden had om er
zich met eenige ophelderingen van onze zijde in terecht te vinden. Het overige van
den avond ging in onderhoudend gesprek voorbij, waartoe vooral de vergelijking
der maggios met de middeleeuwsche moral plays, de mystères en miracles, en de
kamer- en haagspelen onzer rederijkers de stof leverden.
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Amalfi
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De golf van Napels wordt van de golf van Salerno gescheiden door een voorgebergte,
dat rijk is aan natuurschoon en eigenlijk door de toeristen te weinig bezocht wordt.
Wel vindt men de reizigers bij honderden te Castellamara, te Sorrento, en trekken
ze door Vietri en Salerno, om naar Paestum de beroemde tempelruïnen te gaan
bezichtigen, maar al wat verder eenigszins meer van den spoorweg is afgelegen,
blijft voor de meesten een gesloten boek, en toch behoort de kust langs de golf van
Salerno tot de schoonste streken, niet alleen van Italië, maar van geheel Europa. De
reden van dat geringere bezoek is gedeeltelijk gelegen in den gewonen slendergeest
van 't reizend publiek: de groote route loopt niet over Atrini, Amalfi, Positano en
hoe die prachtig gelegen plaatsjes alle heeten mogen, en in de tweede plaats was de
streek van Paestum tot Sorrento in de laatste jaren niet veilig genoeg om er zich
zonder militaire bedekking te wagen. Thans echter is dat beter geworden, en hoewel
er ongetwijfeld in de moeilijk toegankelijke bergdorpen, die over dat terrein verspreid
liggen, nog menig brigant op nonactiviteit woonachtig is, zijn de
veiligheidsmaatregelen, door het Gouvernement genomen, tegenwoordig volkomen
voldoende om de
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reizigers te beschermen, en wagen die heeren zich niet meer aan de karabijnkogels
van de voortreffelijk georganiseerde gendarmerie, die in verbinding met de troepen,
die hier en daar in garnizoen liggen, onafgebroken door patrouilles de geheele streek
laat doorkruisen.
Den weg van Castellamare, waar wij den eersten nacht na ons vertrek uit Napels
doorgebracht hadden, naar Vietri legden wij met den spoortrein af, die een vruchtbaar
landschap, door de laatste zuidelijke afhelling van den Vesuvius gevormd, doorsnijdt.
't Is een uitmuntend bebouwd land, waar vooral de wijnstok, de meekrap en alle
soorten van groenten welig gedijen; daarbij is het in de hoogste mate schilderachtig,
en er zijn gedeelten, bij voorbeeld bij La Cava, die bij de meest pittoreske van
Zwitserland niet achterstaan. Te Vietri, waar de spoorweg verder oostwaarts naar
Salerno gaat, verlieten wij den trein om den tocht naar Amalfi per wagen voort te
zetten. Meer dan het stationsgebouw hebben wij van 't bevallig gelegen Vietri niet
gezien: ons plan was niet er te blijven en voor 't bestellen van een voertuig behoeft
men het stadje niet in te gaan. Pas treedt men de deur uit, of liever nauwelijks is men
op den drempel, want in de eerste oogenblikken is er aan geen uitgaan te denken, of
men is omringd door een dichten drom van schreeuwende kerels en jongens, terwijl
de koetsiers van den bok hunner rijtuigen, die op het kleine pleintje zijn opgesteld,
met allerlei kreten, signalen, mimiek en zweepklappingen uwe aandacht zoeken te
trekken en het u duidelijk maken, dat er keus is. Verlangt gij een char-à-bancs, een
calèche met twee paarden of wel een soort van tilbury of chais met één paard; wilt
gij gebruik maken van de algemeene reisgelegenheid naar Amalfi, die u voor 1 of 2
francs, saamgepakt met acht à tien andere personen in een soort van kiereboe der-
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waarts zal voeren? Gij hebt het maar voor 't kiezen; er is gelegenheid voor alle smaken
en voor alle beurzen. 't Is alleen maar de kunst om uit het lawaai wijs te worden, dat
werkelijk oorverdoovend is, en wel in staat om een eenigszins zenuwachtig reiziger
wanhopig te maken. Ik koos de beste partij door doodkalm op den drempel te blijven
staan en eerst rond te kijken, of ik een rijtuig in het oog kon krijgen, dat er nog al
wel uitzag. Toevallig stond er zoo een vlak voor me. Tien, twaalf kerels waren in de
rondte aan het schreeuwen, drongen om en tegen mij aan, grepen naar mijn reiszak
en plaid: Signore, una vetturo, Signore, a Salerno, Signore, due cavalli, un cavallo,
Signore, Amalfi, buona vettura, Signore, Signore... De concurrentie was groot, want
er waren, behalve wij, nog maar drie of vier personen uitgestegen, die verder moesten,
en er was best gelegenheid om er vijftig te transporteeren. ‘Als jelui allemaal
schreeuwt, dan antwoord ik geen mensch,’ zei ik in heel goed Italiaansch, want ik
had het te voren wel overdacht. 't Is een waarheid, schreeuwen tegen schreeuwen is
een slecht middel, vooral bij de luidruchtige Italianen, waar geen sterveling tegen
opgewassen is; daarentegen helpt flegma in zoo'n geval het beste. Er kwam een
oogenblik stilte, waar ik gebruik van maakte om met den koetsier van het rijtuig, dat
voor ons stond, het noodige akkoord te maken, dat na een zeer beknopt, maar
onvermijdelijk loven en bieden van weerskanten klaar kwam. Voor twaalf francs en
een drinkgeld zou hij ons naar Amalfi brengen. Nauwelijks waren wij het eens, of
er was al een kerel aan 't portier om het open te maken, de tree neer te laten en onder
een vloed van woorden, die mij geen grooten dunk gaven van de welluidendheid van
het Vietrisch Italiaansch, naar mijn bagage te grijpen. Ik vroeg, of
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hij soms de koetsier was, en waar hij zich mede bemoeide. 't Helpt u evenwel niets,
als gij van dat volk tracht af te komen. ‘E mio fratello,’ zei de koetsier, die er bij
stond en hem bedaard liet begaan, 't is mijn broer.’ Ik keek ze beiden eens aan:
waarschijnlijk had de een gelijkenis met den vader en de ander met de moeder, want
onderling geleken ze niets op elkander. Ik kon niets anders doen dan de broederliefde
haar loop laten, die zich openbaarde in het maken van een overgroote drukte om de
kleine bagage in het rijtuig te plaatsen, die te verleggen en weer anders te schikken,
het portier open, weer dicht, nog eens open en nog eens dicht te doen, naar de kap
te kijken, aan de touwen te voelen, waarmee de koffers werden bevestigd enz. en dat
alles met een omhaal en een beweeglijkheid, die een bijzonder kenmerk is van de
Italiaansche broederliefde in dergelijke gevallen, waarvan het hoofdmotief natuurlijk
alleen gezocht moet worden in de fooi, die aan al de noodelooze drukte het gewone
en verwachte slot maakt.
Wij reden af en hielden bij den uitgang van Vietri een oogenblik op om een derde
paard als voorspan aan te haken. Een kleine jongen van een jaar of tien, niet veel
meer dan twee voet hoog, in een lappenpak gestoken, op bloote voeten en met een
prachtige pruik zwart haar, had het paard gebracht: hij spande het aan en laadde toen
met behulp van een voorbijganger een zak hooi, zoo groot als hij zelf was en dien
hij met het paard had aangebracht, op den koffer, die achter op 't rijtuig stond, en
voordat wij afreden, zat hij er als een aap bovenop en lachte ons over den rand van
de kap toe. Aangezien de weg vrij steil was en de wagen zwaar genoeg geladen, gaf
ik hem in overweging om subito te maken, dat hij er afkwam; maar ook hier had ik
buiten den koetsier gerekend. ‘'t Is mijn
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neef,’ zei hij, ‘laat hem maar meerijden, want hij moet mij helpen.’ Men wordt in
Italië omstrikt door de familiebanden der bewoners; er is niets aan te veranderen; ik
liet dus den jongen maar op zijn hooizak zitten en werkelijk hadden we later nogal
eens dienst van hem, als er wat aan de paarden te doen was, of om den wagen open
en dicht te doen, den remschoen aan te leggen en dergelijke. Hij was dan altijd met
twee sprongen waar hij wezen moest, en even handig zat hij telkens weer boven op
zijn hooizak, waar hij zich onder het rijden met beide handen moest vasthouden om
zijn balans niet te verliezen en overboord te slaan.
Overigens waren wagen, paarden en koetsier best: niettegenstaande de weg nu en
dan vrij sterk steeg en hier en daar geweldig steenachtig was, kwamen wij zelden uit
den draf. De zon scheen allerprachtigst en bracht het hare er toe bij om dien rit tot
een der schoonste te stempelen, dien wij ooit hadden gemaakt. De weg volgt met
honderden kronkelingen den oever van de heerlijke baai van Salerno; nu eens ter
hoogte van den waterspiegel, dan weer hoog boven de zee, en altijd langs de steile
rotsen en klippen, die vaak loodrecht in de branding afdalen, zoodat de weg er
tegenaan schijnt te hangen. Aan schilderachtige tafereelen geen gebrek: witte
landhuizen, in citroen- of oranjebosschen verscholen, vervallen muren, wachttorens
in ouden middeleeuwschen stijl, overhangende rotswanden, zwaarbeladen
vrachtwagens, met vier of vijf muilezels bespannen, - en altijd terzijde de
donkerblauwe zee in de diepte, waar de kleine scheepjes met hunne witte zeilen in
schijnbare rust op drijven als slapende meeuwen. - 't Is een weg om nooit te vergeten,
en waar alleen de beroemde Corniche tusschen Nizza en Genua
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mee kan vergeleken worden. Te halfvijf, dat is in twee en een half uur van Vietri,
waren we in Amalfi, en stapten we af in het Hôtel dei Cappuzzini van de gebroeders
Vozzi.
Amalfi is een echt Zuid-Italiaansche stad, een vervallen grootheid, die nog overal
de sporen vertoont van hetgeen zij vroeger was, toen zij nog 50.000 inwoners telde,
terwijl er nu geen 7000 gevonden worden. Zij breidt zich uit aan den oever der zee,
maar langs een strand, zoo klein en smal, dat er slechts voor een onbeduidende rij
huizen plaats is; rechts en links beletten de steil opgaande rotsen, dat zij zich terzijde
vergroot, en aan de landzijde gaat het terrein terstond hellende naar boven. Elk
opvolgend huis of blok huizen staat telkens eenige voeten hooger dan het voorgaande,
en zoo klimt de stad tegen het enge dal op, rechts en links door geweldige massa's
van loodrechte bergen begrensd. Eigenlijke straten in den zin, dien wij gewoon zijn
aan dat woord te hechten, zijn er geene of hoogstens twee of drie; al de overige, vrij
talrijke doorgangen tusschen de huizen zijn trappen, meer of minder steil, eng, donker,
nu en dan onder lange booggewelven door. De meeste huizen zijn dientengevolge
in het benedenste gedeelte niet meer dan duistere holen. Voeg daarbij het totale
gebrek aan zindelijkheid, dan laat 't zich best begrijpen, dat een wandeling door de
stad voor den eersten keer zeer karakteristiek, maar voor de volgende keeren alles
behalve bekoorlijk is. En nu de bevolking; ik geloof niet, dat er ergens meer
lompenpakken, meer schreeuwers en meer bedelaars zijn dan in Amalfi. Ik ben
overtuigd, dat negen tienden van de bevolking rondloopt in een pak kleeren, dat door
de grootvaders en grootmoeders van het tegenwoordige geslacht al tot
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lompen versleten was; het jonge Amalfi loopt grootendeels barrevoets; zij, die het
iets beter kunnen doen, hebben lappen om de voeten, die met touwen worden
vastgebonden; met geen mogelijkheid zou men een broek of jas kunnen vinden,
waarvan twee stukken ter grootte van een handpalm op elkaar geleken, zoo wat kleur
als wat stof aangaat. Bij den toestand van de huizen is het niet meer dan natuurlijk,
dat - tenzij bij stortregens - de groote menigte altijd op straat of aan het strand - de
zoogenaamde marine - leeft. Dat woelt en krioelt door elkander onder een
onophoudelijk lawaai, dat meest uit een aaneenschakeling van schreeuwen bestaat.
Als zoo'n Amalfitaan iets wil meedeelen aan zijn vriend, die een pas van hem af
staat, dan gilt hij het hem met een oorverscheurend gekrijsch toe. - Ze kunnen niet
anders: als ze bedaard willen spreken, dan doen ze 't met hun vingers. Men gewent
aan dat alles, maar waar 't mij onmogelijk was aan te gewennen, dat was het
onophoudelijke bedelen. Letterlijk geen vier schreden kan men doen, of er worden
één of meer handen uitgestoken, en het eigenaardig klagende: signô, quacâs! (signore,
qualche cosa!) klinkt u in de ooren. Ouden, jongen, grooten, kleinen, lammen,
gezonden, vrouwen, mannen, de geheele lagere volksklasse bedelt; kinderen, die
nauwelijks loopen kunnen, roepen u al toe van den huisdrempel, waar ze op liggen,
en ik ben vast overtuigd, dat ze den moedernaam nog niet kunnen stamelen, als ze
al: signô quacâs! kunnen zeggen. Het maakt een pijnlijken indruk, zulk een totaal
gemis van gevoel van eigenwaarde bij dat arme verwaarloosde volk op te merken;
ze zien er blijkbaar niets vernederends in. Ik heb er meer dan eens met
meerbeschaafden over gesproken, en 't antwoord luidt al naarmate van de
ideeënrichting van den een of den ander. Nu eens werd mij gezegd,
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dat er van boven af niet tegen gewaakt werd; men - dat is de Regeering; want de
Italianen zijn in dit opzicht als de Franschen, ze wachten alles van het gouvernement
- men deed niet genoeg om 't volk beter te onderrichten - er was geen
schoolplichtigheid en de ouders zelve gaven er niets om, wat hun kinderen deden en
hoe ze rondliepen, want zij zelven hadden in hun jonge jaren eveneens gedaan. Een
ander, meer conservatief, zei, dat de arme lui wel moesten bedelen sedert het klooster
van de Kapucijnen was opgeheven; daar gingen in vroeger tijd de armen heen, en
werden daar dagelijks gespijsd en gelaafd, en de man begreep niet, dat juist dat
erbarmelijke systeem de oorzaak van den tegenwoordigen ellendigen toestand was:
't was de uitmuntendste opleiding tot een bedelaarsgeslacht, die uitgedacht zou kunnen
worden. - Wat er intusschen van wezen moge, dit is zeker, dat het Italiaansche volk,
of meer bepaald het Zuid-Italiaansche, allergeweldigst ten achteren is. Eene opvoeding
heeft dit volk nooit gehad: onder de Bourbons waren kerken en gevangenissen de
eenige inrichtingen, die dienen moesten, niet om opgeleid, maar om in toom gehouden
te worden. Een inwoner van een der kleinere plaatsjes in deze provincie verhaalde
ons omtrent de scholen in zijne jeugd de wonderlijkste staaltjes: onder anderen hoe
eens - 't was, meen ik, in 1843 - de meester op een goeden morgen aan zijne scholieren
zei, dat ze den volgenden dag niet terug behoefde te komen; de school werd gesloten.
Waarom? Dat kon hij niet zeggen; hij had last ontvangen van hoogerhand. En dat
was een bevel, dat voor de heele streek gold. Dat duurde zoo, tot groot genoegen van
de schooljongens, zeven à acht maanden, en toen werd even onverwacht op hooger
last de school weer geopend. Hij had later nooit te weten kunnen komen;
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wat daarvan de reden mocht geweest zijn. Wat er in de eerste vijftig jaren nog van
deze bevolking zal terecht komen, is moeilijk te begrijpen. Overigens zijn ze niet
kwaad van aard, en, zooals ons verzekerd werd, hoorde men in Amalfi weinig van
misdaden. De brigandage was in die provincie, zoo alniet volkomen uitgeroeid, toch
van nagenoeg geen beteekenis meer, en men kon 's nachts even veilig als overdag
door de stad zoowel als door de omliggende gebergten trekken.
Amalfi is beroemd, ten eerste als de geboortestad van Flavio Gioja, den uitvinder
van het kompas, als het ten minste niet reeds tweeduizend jaar vroeger was
uitgevonden door de Chineezen, die, zoo 't schijnt, alles vóór de Europeanen gekend
hebben, en in de tweede plaats als een belangrijke zeehaven voor de vervaardiging
en den uitvoer van macaroni, waarvan hier een bijzonder groot aantal fabrieken zijn.
Wanneer Flavio Gioja werkelijk het genie van uitvinden gehad heeft, dan is 't jammer,
dat hij niet een eeuw of vier later heeft geleefd en de macaronifabrieken van zijne
vaderstad eens tot een punt van ernstige overweging heeft gemaakt. Zoo iets primitiefs
heb ik zelden aangetroffen. Als de Grieksche of Phenicische volkplanters, die Amalfi
in de grijze oudheid gesticht hebben, macaroni hebben gegeten, dan hebben ze dien
zeker niet eenvoudiger of liever, met het resultaat vergeleken, omslachtiger
vervaardigd. De semolina - 't gemalen graan - wordt eerst gebuild en daarbij
tegelijkertijd in twee soorten gescheiden; één voor de beste macaroni en één voor de
mindere kwaliteit. Dat meel wordt met heet water in een trog tot deeg gekneed, van
welk deeg een dikke klomp op een grooten ronden steen wordt gelegd om tot een
leerachtige vaste massa te worden verwerkt door middel
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van een langen, taaien, horizontale balk, waarvan het eene uiteinde aan een paal naast
den steenen legger is vastgemaakt en over den deegklomp wordt gelegd, waarna
twee jongens op het andere uiteinde gaan zitten en al op en neer wippende den
elastieken balk op 't deeg persen, dat, wanneer dat werk een geruimen tijd geduurd
heeft, zoo taai en vast wordt als stopverf. Die massa wordt daarna op een bord gelegd,
dat als een zeef met groote gaten doorboord is, en dan door middel van een pers, die
evenals onze linnenpersen met een schroef werkt, door de gaten geperst, zoodat ze
er beneden in de bekende, lange bleekgele draden als macaroni uitkomt. Zoo'n schroef
wordt met een hefboom van een el of vijf lengte bewogen, waar zes man aan werken,
die den grooten cirkel, waarlangs het uiteinde van dien hefboom zich beweegt, met
inspanning van al hunne krachten doorloopen, daarna, als de schroef een kwart slag
omgedraaid is, den boom er uitnemen, terugloopen, hem er weer insteken om weer
een kwart slag te doen, weer terug te loopen en zoo onophoudelijk doorwerken. Voor
eene zoodanige schroef is een lokaal noodig van een el of acht lang en breed! 't Is
een verspilling van tijd, ruimte en werkkracht om een mechanicus van den
tegenwoordigen tijd een beroerte op 't lijf te jagen. 't Zou mij niets verwonderen, dat
een Amerikaan in diezelfde ruimte twaalf kleine stoompersen zou neerzetten, die
met vijf paardekrachten in denzelfden tijd honderdmaal meer macaroni zouden
leveren. Voeg daarbij, dat er nog een jongen vereischt wordt om de macaroni, die
onder uitgeperst wordt en zeer heet is, met een vel bordpapier te bewaaien om ze af
te koelen, en dat een andere ze op de bepaalde lengte moet afsnijden en ter droging
ophangen, dan hebben we bij één pers acht à negen man aan 't werk gezien. Bij een
dozijn machinale
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persen te zamen zouden met inbegrip van de stoommachine drie of vier man 't wel
af kunnen. Dat er in weerwil van die patriarchale manier van werken nog ontzaglijk
veel macaroni gemaakt wordt, blijkt uit de vele scheepsladingen, die van hier naar
alle oorden van de wereld verzonden worden, - en ook uit de vele papierfabrieken
hier in Amalfi, die het alle zeer druk hebben, enkel met het maken van papier om de
macaroni in te pakken. In de vallei der molens (val dei molini) alleen zijn er veertien,
die gedreven worden door het water van de beek en een tal van schilderachtige
hoekjes in het enge dal opleveren.
Daaraan is trouwens in den omtrek van Amalfi geen gebrek. Ik zou op 't oogenblik
moeilijk eene plaats kunnen noemen, waar in een beknopt bestek zooveel
natuurschoon bijeen is, waar voor een schilder zooveel pittoreske punten zijn te
vinden. Het algemeene karakter van het landschap draagt daar dan ook vanzelf toe
bij: de enge, tusschen torenhooge rotswanden besloten vallei, doorkronkeld door een
bergbeek, de kalksteen, waaruit het gebergte bestaat, en die, meer wellicht dan eenige
andere formatie, tot steile afgronden, bergspleten en donkere grotten aanleiding geeft,
terwijl de hellingen, voor zoover ze bebouwbaar zijn, met tal van olijven, oranje-en
citroenboomen prijken. Een weg en zigzag, voor een groot deel uit trappen bestaande,
voert in anderhalf uur naar het dorpje Ravello, dat, vroeger door de Saraceenen
bewoond, nog eene menigte gebouwen in eleganten Moorschen stijl bezit; in de kerk
is een prachtige marmeren ambon met Florentijnsch mozaïek ingelegd uit het einde
der 13e eeuw; hij rust op zes kolommen, die door leeuwen gedragen worden. De
terugweg naar Ravello over de dorpjes Scala en Pontone is niet minder schilderachtig.
Weken lang kan men in
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dit bekoorlijk land wandelen en telkens nieuwe toeren maken: zoo bijvoorbeeld naar
Pogerola, waar bijna alle inwoners leven van het maken van spijkers, eene zonderlinge
industrie, wanneer men nagaat, dat de ijzeren staven, waaruit ze vervaardigd worden,
den hoogen berg door menschen moeten worden opgedragen. Wij gingen een dier
huizen binnen; het was een aardig tafereeltje: een ouden vader met twee kinderen,
een flink deerntje van een jaar of zestien en een kleinen jongen van tien, rondom een
groot fornuis, waarde dunne staven in lagen te gloeien, ieder met een klein aambeeld
vóor zich, spijkers smedende met een handigheid en een ijver, die pleizier deden om
te zien. Elk hunner maakte er 1500 à 2000 per dag; een andere, iets oudere jongen
was op 't oogenblik van huis; hij had pas eene keelziekte gehad en daar het heden
het feest was van den heiligen Blasius, door wiens bijzondere tusschenkomst hij
genezen was, moest hij naar dat feest om zijn herstel te vieren. Van Pogerola gingen
we verder door langs het nonnenklooster van Conca, dat nog door achttien nonnen
bewoond wordt. Het ligt op den rand van een steilen afgrond, een paar duizend voet
boven de oppervlakte der zee, schijnbaar ontoegankelijk. Na eene vergeefsche poging
om binnengelaten te worden, dat ons na een kort gesprek door een opening in de
massieve deur, die met een schuif gesloten werd, ten stelligste werd geweigerd,
daalden wij naar 't dorpje Conca aan den zeeoever af, en keerden met een boot naar
Amalfi terug.
Het Kapucijnerklooster in de onmiddellijke nabijheid van Amalfi, als het ware
hangende tegen den steilen rotswand, is voor eenige jaren opgeheven, en het gebouw
ingericht tot een school voor jongens, die ter zee willen varen. Het klooster zelf, dat
ruim zes en een
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halve eeuw oud is en een zeer schoonen kruisgang heeft, ligt uiterst schilderachtig
en heeft, ruim 400 voet boven de stad verheven, evenals de meeste monnikenwoningen
een verrukkelijk uitzicht over de zee en het klippenrijke strand. Van de zeemansschool
wordt zeer weinig gebruik gemaakt, hoewel het onderwijs gratis is; maar de jeugd
is er niet rijp voor. Men behoeft dan ook maar een half uur in de stad rondgekeken
te hebben om te bemerken, dat de lagere school door al die jonge bedelaars bitter
slecht bezocht wordt. Ik sprak hierover onder anderen ook met onzen gids, André
Melloni, maar altijd volgde hetzelfde antwoord: de ouders geven er volstrekt niets
om of hunne kinderen schoolgaan of niet, want zij en hunne voorouders hebben het
ook niet gedaan, en zoo gaat het van het eene geslacht op het andere. Hij zelf had er
wel spijt van, dat hij zoo weinig geleerd had, maar hij had in zijn tijd al evenals de
anderen liever langs de Marina geslenterd dan naar den meester gegaan; doch in allen
gevalle had zijne ondervinding hem wijzer gemaakt en hij zou zijne kinderen
behoorlijk wat laten leeren. Die André is een geschikte intelligente gids, en dengene
mijner lezers, die in Amalfi mocht komen, kan ik hem sterk aanbevelen; hij kent den
omtrek volkomen, weet van alles te vertellen, en is onvermoeid van den morgen tot
den avond. Zijn hartstocht - dien hij trouwens met millioenen zijner landgenooten
gemeen heeft - is het lotto, waar hij geregeld in speelt en waar hij voortdurend in
gedachte mee bezig is, wanneer hij niet over iets anders te denken heeft, dat hem,
geloof ik, niet heel veel gebeurt. Eens heeft hij - een jaar of wat geleden - 1050 francs
gewonnen, en daaruit laat zich zijne volharding verklaren; want hoewel het hem later
nooit is meegeloopen, weet hij zeker, dat dergelijke gelukkige kans nog wel eens
komen moet; het
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ligt maar eenvoudig aan de goede keus van de nummers, en zoodra hij die eens
gevonden heeft, is hij klaar. Dat lotto-spel - de staatsloterij in Italië - is eene van de
meest interessante zaken voor het volk; allen, tot de armsten toe, nemen er aan deel;
het is een ware speelwoede, die dan ook met weinige stuivers kan bevredigd worden.
Elken Zaterdag is er in de zeven voornaamste steden van Italië trekking en de halve
natie interesseert zich voor den uitslag, die met de telegraaf naar alle hoeken en gaten
van het schiereiland wordt medegedeeld. Wanneer men alleen de financiëele zijde
van de kwestie beschouwt en de moreele buiten rekening laat. dan is het officiëele
lotto eene zeer voordeelige zaak voor den Staat, daar er ongeveer dertig millioen
francs jaarlijks mede in de schatkist vloeien. Bovendien ontvangen de collecteurs ricevitores - eene commissie van 5½ millioen per jaar, zoodat de spelers te zamen
niet minder dan 35½ millioen in het jaar verliezen, eene kolossale som, wanneer men
in aanmerking neemt, dat die voor verreweg het grootste gedeelte door de
onbemiddelde klasse wordt opgebracht. Van al de Italianen zijn de Napolitanen de
hartstochtelijkste spelers. Volgens een opgave, die ik heb kunnen raadplegen, leverden
de bewoners van Napels, Sicilië en Bari in 1874 38½ millioen francs, dus ruim de
helft van de geheele som. Volgens de statistiek wordt in Januari en Mei het meest
en in September en Julï het minst gespeeld, waarvoor volgens de theorie van Buckle
een reden moet bestaan, die ik evenwel niet heb kunnen doorgronden.
De inrichting van het lotto is overigens zeer eenvoudig. Vijf nummers worden
achtereen volgens getrokken uit eene bus, waarin zich de nummers van 1 tot 90
bevinden. Wie spelen wil, geeft vóor de trekking
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aan een van de talrijke debitanten, die in alle steden en dorpen gevonden worden,
tegen quitantie van zijn inzet de nummers op, die hem naar zijn oordeel geluk zullen
aan brengen. Naarmate hij meer nummers opgeeft, wordt de kans natuurlijk grooter,
maar ook tevens naar verhouding de inzet. Verder kunnen er twee, drie, vier van de
opgegeven nummers uitkomen en zulk een ambo, terno of quaterno geeft
buitengewoon groote winsten. Als al de vijf nummers, die uitgetrokken worden,
opgegeven zijn - een quinterno - dan is de prijs buitensporig hoog. Het spreekt vanzelf,
dat ieder speler hoopt, dat hem dat geluk te beurt zal vallen; de groote kunst is maar
om tot de wetenschap te geraken, welke getallen kans hebben. Dat het meest
excentrieke bijgeloof hier, vooral bij die zeer weinig ontwikkelde volksklasse, vrij
spel heeft, is natuurlijk, en het zijn voornamelijk de droomen, die daarbij de grootste
rol spelen. Ik heb een boek in handen gehad, dat de middelen daartoe aangeeft, en
voor hen, die er soms gebruik van willen maken, wil ik er hier den titel van opgeven.
Het heet: L'eco della fortuna, ossia l'unico vero libro dei sogni, composta sull' antico
e moderno sistema Rutiliano (De echo van de fortuin, of het eenige ware
droomenboek, samengesteld volgens het oude en nieuwe stelsel van Rutilianus), en
is in 1869 te Florence uitgegeven. Het is een lijvig boekdeel van 608 bladzijden (gr.
8vo), maar geeft dan ook alles, wat men met billijkheid verlangen kan, waartoe in
de eerste plaats behoort de verklaring van alle mogelijke droomen, een verzameling,
zoo volledig, dat men niet begrijpt, dat er in het krankzinnigste brein nog iets zou
kunnen opkomen, wat niet in die lijst te vinden is. Ze zijn alphabetisch gerangschikt
met bepaalde aanduiding, Op welke nummers men na dezen of genen droom zetten
moet, alles volgens het beproefde
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stelsel van den heer Rutilianus, waarbij onze brave Ludemann blijkbaar maar een
stumperd is. Ik heb bij voorbeeld uit dat boek geleerd, dat, wanneer men droomt dat
men een paleis in brand steekt, men n°. 33 moet spelen; dat men oesters eet, 84; een
zingende spreeuw beduidt 15; zijn vader en moeder vermoorden, 6; nauwe laarzen,
31; macaroni, 26 (is zij gekookt dan beduidt het 2; met boter 72; en zoo worden er
tien verschillende bereidingen van aangegeven, die elk met een ander lotto-nummer
correspondeeren). Holland beteekent 46; Amsterdam 41; Zeeland 69 enz. - meer dan
vierduizend opgaven. Dat bij zulk eene duidelijke en categorische lijst het Italiaansche
gouvernement niet reeds sedert geruimen tijd geruïneerd is geworden door de
lotto-spelers, is onbegrijpelijk. Maar, zooals ik zei, de ondervinding leert, dat het er
integendeel zeer goede zaken mee maakt. De kansen worden dan ook nog al zeer
sterk naar de zijde van de schatkist overgebracht. Ik heb hier voor mij liggen een
reçu, dat onze vriend André mij gegeven heeft van zijn lotto-spel in de vorige week:
hij had gespeeld n°. 19 quarto, dat wil zeggen, wanneer onder de vijf nummers, die
Zaterdag getrokken zijn. n°. 19 had behoord, en dit nummer het 4e geweest was van
de vijf, dan had hij gewonnen. De inleg was 1,40 francs en de prijs 20 francs. Let
men nu op de waarschijnlijkheid, dan blijkt het ten eerste, dat de kans, dat van 90
nummers er bepaald één aangegeven nummer uitkomt, 1/90 is; die kans wordt echter
- omdat men vijf nummers trekt, waaronder het behooren kan - vijfmaal zoo groot,
dus 1/18. Verder maakt de eisch, dat dit nummer in de rij van vijf een bepaalde plaats
zal innemen, de kans weer vijfmaal geringer, zoodat de waarschijnlijkheid van winnen
1/90 blijkt te zijn. Om derhalve de kans van winnen en verliezen gelijk te doen staan,
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zou men het uitzicht op 90 maal den inzet moeten openen, dus 90 X 1,40 of 126
francs, terwijl er maar 20 bij te verdienen zijn. In hoever nu de ricevitore, die dat
biljet heeft afgegeven, eerlijk is, en niets aan zijn particulieren strijkstok laat kleven,
weet ik niet, evenmin of André het mij nauwkeurig genoeg heeft uitgelegd, maar
naar de woorden van het reçu te oordeelen, is het niet anders, en dan kan men best
begrijpen, dat de Italiaansche schatkist, na aftrek van alle onkosten van perceptie
enz., er best 30 millioen uit kan halen. Het zonderlingste van alles is, dat de menschen
na de onophoudelijke teleurstellingen uit hun droomenboek, er nog maar altijd stijf
en sterk aan blijven gelooven; komt het niet uit, dan zijn ze overtuigd, dat zij zelve
zich vergist moeten hebben. Maar is hun droom ook slechts éens uitgekomen, dan
is de laatste twijfel ook weggevaagd. André had gedroomd, dat een vriend hem in
een wagen kwam bezoeken en hem de hand gaf, - een vriend is 59, een wagen 12 en
een hand 5. Die drie nummers had hij gezet, en ze waren alle uitgekomen, zoodat
hij 1050 francs had gewonnen. Sedert dien tijd gelooft hij vaster aan l'Eco della
fortuna dan aan de tafel van vermenigvuldiging.
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Capri
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Eindelijk zijn wij op Capri. Dat ‘eindelijk’ staat daar niet bij manier van spreken,
want men zou zich zeer vergissen, als men meende, dat men van Napels naar Capri
kan gaan wanneer men wil: dat hangt geheel af van het bon plaisir van de directie
der stoomboot, die wel is waar in alle hôtels hare aanplakbiljetten heeft, waaruit
blijkt, dat er elken morgen te negen uur een stoomboot over Sorrento naar Capri gaat
om te zes uur weer in Napels terug te keeren, maar welke directie met allerlei
omstandigheden rekening houdt, eer zij het besluit neemt om aan die belofte te
voldoen. Daaronder neemt het weder eene eerste en voornaamste plaats in. Capri is
namelijk voor negen-en- negentig van de honderd reizigers synoniem met de Blauwe
Grot: is dus het weer niet gunstig voor de Blauwe Grot, dan blijft de boot eenvoudig
aan de kaai van Santa Lucia liggen, en aangezien dit eerst 's morgens te zeven uur
beslist wordt, komt het vaak voor, zooals het mij gebeurd is, dat men vier ochtenden
achtereen zijn koffers gepakt, zijn bagage klaargemaakt, zijn rekening betaald heeft,
om dan te hooren, dat er vandaag geen boot gaat, wegens cattivo tempo. Nu komt
dat cattivo tempo nogal dikwijls, vooral in dezen tijd van 't jaar, want
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die uitdrukking beteekent niet alleen ‘slecht weer’ in den gewonen zin van het woord,
maar meer bepaald slecht weer voor de Blauwe Grot. Met noordenwind en oostenwind
is 't namelijk niet mogelijk daar binnen te komen; waait nu de wind uit het westen,
dan is er dikwijls veel kans dat 't regent, en uit het zuiden gebeurt het veel, dat de
zee nogal hoog gaat. Voor de vierenzestig windstreken van het kompas, laten zich
dus nogal combinatiën uitdenken, zoodat de administratie van de stoomboot zich in
ieder denkbaar geval verantwoorden kan en u altijd, wanneer gij uwe verbazing te
kennen geeft, dat op een dag, die voor u de prachtigste is, dien gij zoudt kunnen
wenschen, de boot toch niet vaart, met een zuchtend schouderophalen kan zeggen:
‘cattivo tempo, signore, cattivo tempo!’ Wanneer zij namelijk eenigszins vooruitziet,
dat er geen passagiers genoeg zullen zijn om de kosten goed te maken, dan stookt
ze den ketel niet, in weerwil van de positief aangekondigde dagelijksche vaart. Daar
bovendien de Engelschen nooit op zondag reizen, en het Engelsche element in Italië
verreweg het talrijkst vertegenwoordigd is, komt er met het heerlijkste en gunstigste
weer ook op dien dag nooit iets van: op zondag is het onveranderlijk cattivo tempo.
Eindelijk was het dus eene goede gelegenheid geworden. 't Was maandag, dus
bestond er kans, dat de zonen en dochteren Albions, die denkelijk den vorigen dag
menige vrome verzuchting geslaakt hadden, dat 't juist toen zoo'n heldere zonneschijn
met zuidenwind was, heden zouden meevaren, want 't weer was onveranderd; de zon
straalde met luister aan den hemel, en er blies een flinken scirocco toen wij te negen
uur naar boord roeiden en eenige oogenblikken later onder stoom gingen. Het gezicht
op Napels, van de zee gezien, is duizenden malen beschreven en
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duizenden malen geroemd, maar nooit genoeg en nooit volkomen naar waarde. Er
zijn zeker weinig plekken op den aardbodem, die er mee te vergelijken zijn, en de
omstandigheden, waaronder wij er nu over konden oordeelen, waren zoo gunstig
mogelijk. Als een donkerblauwe spiegel, waar de raderslagen van onze stoomboot
twee schitterende zilveren sporen van schuim in teekenden, lag de zee achter ons,
en langzamerhand week het amphitheater van de witte stad, blinkende in de
morgenzon, terug. De Vesuvius lag in een fijnen wolkensluier gehuld, en dunne,
parelgrijze nevels bedekten het lagere gedeelte van den wijd uitgestrekten oostelijken
oever, waarboven de toppen der bergen van Castellamare en Sorrento, hier en daar
met sneeuw bedekt, tegen den azuurblauwen hemel uitstaken. Zacht glooiende verhief
zich, in donkere violetkleur wegsmeltend, het bergplateau achter de stad, en op de
hoogste en uiterste spits in het westen schitterde, als een wit marmerblok in den
morgenzonneschijn, het klooster Camaldoli. Honderden villa's fonkelden langs de
helling van den westelijken oever tusschen de donkere oranjeboomen en olijfbosschen
zoover het oog reikte, tot zich het strand aan die zijde in den nevel van het verre
verschiet verloor bij kaap Miseno, waar de eilanden Procida en Ischia als fijngetinte
wolkenvlokken dommelend schenen te drijven op den onmetelijken oceaan.
Ongeveer drie uren duurde de vaart, en elk oogenblik waren er andere tooneelen
te aanschouwen, of liever, het tooneel, het decoratief, bleef hetzelfde, doch de
schakeeringen van het licht, de veranderende afstanden, de afwisselende stoffage,
nu eens tal van visschersschuiten, dan weder vlugge zeilscheepjes met hunne blinkend
witte zeilen, rondzwierende zeemeeuwen, die in groote bochten achter onze stoomboot
omvlogen en, op haar lange,
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fijn gepunte vlerken drijvend, neerdaalden tot op den waterspiegel, dat alles vormde
een tal van tafereeltjes, die den overtocht tot een der schoonste maakten, welke men
zich denken en wenschen kan. Het was ongeveer éen uur, toen wij, na bij Sorrento
stilgehouden en een paar passagiers ingenomen te hebben, in de nabijheid van Capri
waren gekomen, en natuurlijk zette de boot eerst koers naar de Blauwe Grot, die aan
de noord westzijde van het eiland gelegen is. Loodrechte rotsen rijzen daar
onmiddellijk uit de zee op, zooals zij trouwens het geheele eiland omringen, dat
slechts op twee punten eene plaats om te landen aanbiedt, namelijk in 't noorden bij
de zoogenaamde Grande Marina, en in het zuiden bij de kleine of Piccola Marina;
overal elders is slechts een ontzaglijke muur van rotsen en klippen.
't Was dan ook niet mogelijk om de plaats te ontdekken van den ingang der grot,
en uit de onderscheidene spleten, scheuren en gaten, die er in dien bergwand gevonden
worden, juist die kleine opening van eenige voeten diameter op te sporen, waardoor
men er den toegang in krijgt. Alleen een acht- of tiental kleine schuitjes, die op een
zekere hoogte bij den oever dobberen, wachtende op de aankomst van de
vreemdelingen, doen vermoeden, dat de beroemde grot daar ergens in den omtrek
te vinden moet zijn. Zoodra de boot stopt, roeien ze aan boord, en weldra dalen alle
passagiers langs de trap naar beneden, om in de schuitjes plaats te nemen, die elk
niet meer dan drie personen te gelijk kunnen bergen. Dan gaat het met kracht van
riemen op den ingang los, maar wanneer de zee, zooals heden het geval was,
eenigszins in beweging is, dan gaat het binnenkomen niet zoo heel gemakkelijk. Wie
zich verbeeldt, dat hij het nauwe hol, dat den ingang van de Blauwe Grot vormt,
eveneens doorvaart als hij, bij ons te lande,
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met een trekschuit onder eene lage brug passeert, die vergist zich bijzonder. Nadat
wij uit de verte twee of drie schuitjes achtereenvolgens in de reusachtigen rotswand
hadden zien verdwijnen als hagedissen in de spleet van een muur, kwamen wij op
onze beurt voor de geheimzinnige opening, waarvan de bovenkant hoogstens drie
voet boven den waterspiegel uitsteekt, terwijl de opening zelve niet veel meer dan
een el breed is; er is uitwendig hoegenaamd niets, dat kan doen vermoeden, welk
vreemdsoortig natuurtafereel daarachter verborgen is. De schipper geeft de
waarschuwing, dat het tijd is om te gaan liggen, want wie geen kans wil loopen dat
hem het hoofd tegen den bovenkant van den ingang verpletterd wordt, vergenoegt
zich niet met bukken. Wij liggen dus alle drie plat op den bodem van het ranke
schuitje, dat met de golven op en neer plast, en in dien tusschentijd loert de schipper
op een goed oogenblik om het nauwe hol in te komen. Vier- of vijfmaal komt de
voorsteven er in, maar telkens zwalpen de golven ons weer terug; eindelijk gaat het
beter, we schieten naar binnen, worden nog eenmaal omhoog geworpen; dat het
schuitje krakende tegen het lage gewelf van den kleinen tunnel aanbonst met een
slag, die een duidelijk denkbeeld geeft wat er terecht zou komen van een hoed of
een hoofd, die niet behoorlijk onder het niveau van de banken in veiligheid gebracht
waren, en we schieten in eens met een vaart er doorheen, ‘Alzate, Signori - staat op,’
zegt de schipper, en we zijn in degrotta azura.
En nu de eerste indruk, dien dat wereldberoemde natuurwonder op mij maakte?
Lees de honderden beschrijvingen, die er in proza en verzen van bestaan, lees vooral
die in Andersens Improvisator, zie de duizenden afbeeldingen, die u in Italië aan alle
kanten aan-
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kijken, en gij kunt u volkomen den indruk voorstellen, dien wij er niet van kregen.
Juist die afbeeldingen met hare verkwisting van blauwe verf, van het helderste kobalt
tot het diepste indigo, bederven door de overdreven verwachting, die zij opwekken,
den indruk, dien de werkelijkheid u aanbiedt. Ik moet aannemen, ook op 't gezag van
anderen, met wie wij er later over spraken, dat het licht ons dien dag niet gunstig
geweest is; maar wat wij zagen was iets geheel anders dan wij ons hadden voorgesteld.
Intusschen was het altijd imposant en het bezoek dubbel waard. Binnen in de grot,
die 54 meters lang en 32 meters breed is, en waarvan het gewelf zich op zijne grootste
hoogte 13 meters verheft, is het water glad als een spiegel. Op het oogenblik dat men
er binnendringt en dus uit het volle zonnelicht komt, is alles duister behalve de
kristalheldere, in het zachtste blauw schitterende waterspiegel, en alleen door den
nauwen ingang dringt het getemperde licht van de buiten wereld door, dat
langzamerhand, als het oog aan de duisternis gewend raakt, de grillig gevormde
rotswanden doet te voorschijn komen, die dan door den weerschijn van het water
met een fijn blauwachtig grijs worden betint. Het water is glad en effen, en alleen
de riemen, waarvan de ingedompelde uiteinden blinken als staven zilver, doen
duizenden kleine waterbellen ontstaan, die borrelen en dwarrelen als een beweegbaar
mozaiek van paarlen in vloeibaar safier. Dat alles vormt een tafereel, zoo fantastisch
en zoo afwijkend van het alledaagsche, dat men den roem begrijpt, waarin de grotta
azura zich in de geheele beschaafde wereld verheugt, en het zeer natuurlijk vindt,
dat har? betoovering jaar op jaar duizenden van pelgrims tot zich trekt. Zonderling
is het, dat de grot, in de oudheid reeds bekend en vermaard, later gedurende
verscheidene eeuwen in vergetelheid is geraakt, totdat zij
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in 1822 weer opnieuw ontdekt werd. Bij de tegenwoordige middelen van verkeer en
publiciteit is er geen gevaar, dat ze opnieuw verloren zal gaan. Een prozaïsch
utiliteitsdenkbeeld is mij daarbij nog in het hoofd gekomen, namelijk, hoe men
oneindig meer partij van dit natuurwonder zou trekken, als het bijvoorbeeld in
Zwitserland was gelegen in plaats van in Italië. Op een groot aantal dagen van het
jaar toch is de blauwe grot ongenaakbaar, en zelfs op de goede dagen is de wijze om
er binnen te komen, hoe avontuurlijk en interessant ook, toch wat heel primitief,
vooral voor dames of bejaarde en zwakke personen. Met een weinig
ondernemingsgeest zou het naar mijne overtuiging volstrekt niet onmogelijk zijn,
haar voor een ieder en voor alle oogenblikken toegankelijk te maken. Den ingang
verbreeden en verhoogen gaat natuurlijk niet aan; want hoogstwaarschijnlijk zou
men daardoor alles bederven; maar onmiddellijk bij dien ingang is een klein plekje
gronds, vanwaar een voetpad den berg opgaat. Hier zou een kleine tunnel door de
rots gebroken kunnen worden, die aan den binnenkant uitkwam en daar natuurlijk,
om het lichteffect niet te bederven, met een deur moest worden afgesloten. Met een
paar duizend franken onkosten was dat denkelijk tot stand te brengen, waarvan door
het heffen van een of twee franken entreegeld van de duizenden bezoekers, wier
aantal dan aanzienlijk zou toenemen, een niet onaardige interest te maken was. Ik
beveel dit nuchtere, maar praktische denkbeeld aan de aandacht van liefhebbers van
speculatieve ondernemingen ten zeerste aan.
Na een minuut of tien verlieten wij de grot en roeiden weder naar boord, waar ook
langzamerhand het geheele gezelschap weer terugkwam. Wij zetten onze vaart voort
tot de boot stopte aan de Grande marina,
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waar, nadat we aan wal geroeid waren, onze bagage door de douane werd onderzocht.
Het hôtel Albergo Pagano, waar wij onzen intrek wilden nemen, ligt in het dorp
Capri, een klein half uur gaans den berg op, en weldra waren we daar aangekomen,
gevolgd door onze bagage, die tot onze onbeschrijfelijke verbazing door vrouwen
langs het steenachtige rotspad op het hoofd naar boven gedragen werd; twee zware
koffers, waarvan de eene niet minder dan 68 kilo woog. Ik heb mij dikwijls
verwonderd over de groote vrachten, die sommige menschen op die manier
transporteeren, maar zoo iets als hier op Capri was mij nog nooit voorgekomen. Een
koffer van 68 kilo een half uur lang tegen een berg op te dragen - het denkbeeld
alleen is meer dan genoeg om een gewoon mensch krankzinnig van de hoofdpijn te
maken.
Het hôtel of liever de Albergo Pagano in Capri is een van de origineelste
logementen, die ik op mijne reizen ontmoet heb, en zoo afwijkend van de gewone
type, die de meeste reizigers langs de gebaande wegen te zien krijgen, dat het de
moeite waard is, er een paar bladzijden aan te wijden. Wij gingen er heen,
voornamelijk op aanbeveling van Baedeker, die het in zijn reisgids van beneden-Italië
vermeld als ‘von Deutschen bevorzugt’. Wij hadden een reeks van weken nagenoeg
alleen onder Engelschen en Amerikanen geleefd, zoodat wij nu besloten de Albergo
Quisisana, die in de onmiddellijke nabijheid gelegen is en door Baedeker met de
woorden ‘viel Engländer’ gekarakteriseerd wordt, te laten liggen, en aan Michele
Pagano de voorkeur te geven. Bovendien was ons het hôtel nog door anderen
aanbevolen geworden, en wisten wij, dat het een geliefkoosd verblijf van de schilders
is, voor welke dit pittoreske eiland het geheele jaar door een onuitputbare bron is
van stu-
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die, zoowel voor landschap en zeestrand als voor figuren. Voor de laatste vooral zijn
hier modellen te vinden zooals wellicht nergens anders in Italië; mannen en vrouwen,
maar voornamelijk de vrouwen, hebben een nagenoeg zuiver Grieksch type, dat aan
hunne afkomst wordt toegeschreven, en men is geen tien minuten op het eiland, of
men wordt getroffen door de werkelijk zeldzame schoonheid van de meeste jonge
vrouwen en meisjes, een indruk, die elken dag weer opnieuw versterkt wordt en
natuurlijk het bekoorlijke van het verblijf op Capri niet vermindert.
Het heeft ons niet berouwd, dat wij bij Pagano ons hoofdkwartier hebben
opgeslagen, en in gemoede voeg ik mijne aanbeveling bij die van Baedeker.
Intusschen, men moet mij wel verstaan. Wie een hôtel verlangt met een
gegalonneerden portier, kellners met zwarte rokken en witte dassen, een vestibule
om met zijn equipage binnen te rijden, een honderdtal kamers op drie en vier
verdiepingen, eene eetzaal voor twee- of driehonderd couverts, en een publiek, uit
louter personen bestaande, die elkander, zonder wederzijds van iemand notitie te
nemen, in zijde en fluweel langs marmeren trappen voorbij ruischen, - wie dat alles
tot zijne onontbeerlijke reisbenoodigdheden rekent, die moet niet naar Pagano of
eigenlijk in 't geheel niet naar Capri gaan, want hij zal het er met den besten wil ter
wereld niet kunnen krijgen. Maar wie tevreden is met het hoogst eenvoudige logies,
dat wij er gevonden hebben: twee kamers met witte muren, maar uitstekende bedden,
met de gewone Italiaansche steenen vloeren, maar met vensters, die aan de eene zijde
op eene lachende vallei vol olijven en oranjeboomen en aan de andere zijde over de
toppen van wuivende palmen op den blauwen spiegel van de golf van Napels het
uitzicht
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hebben; wie prijs stelt op een degelijke tafel, en er pleizier in heeft om zich in een
klein, maar vroolijk gezelschap op zijn gemak te gevoelen en binnen vierentwintig
uren met al zijne medegasten kennis te maken, die is hier al zeer spoedig thuis. 't Is
een logement, dat niets hoegenaamd gelijkt op het Grand hôtel d'Angleterre, het hôtel
de l'Univers of het hôtel Royal, die wij alle kennen en waarvan men de stereotype
beschrijving vinden kan in de advertentiën op de vierde bladzijde van het ‘Journal
des Étrangers,’ maar daarom is het niet minder goed. Ga er heen en gij zult
ondervinden, welk een genoegen er in steekt om eens eene afwisseling te hebben
van de banale en uniforme logementen, die, ik ontken het niet, dikwijls heel veel
goeds hebben, veel zelfs, dat men bij Pagano niet vindt, maar die nog veel meer
missen van het oorspronkelijke, dat in onze dagen zoo zelden meer aangetroffen
wordt, en dat meer bejaarde tijdgenooten zich nog weten te herinneren uit de tijden,
toen men nog met postwagens en reiskoetsen, of te paard met een achter op den zadel
gegespt valies in zes weken een toer maakte, die men thans in anderhalven dag achter
den rug heeft, de tijden toen de kasteleins aan de deur stonden om de treê van het
rijtuig neer te laten en het portier open te doen, toen de kaarsen nog gesnoten werden,
en men uitmuntend bediend werd zonder dat er service of bougies op de rekening
werd gebracht. Ik ben volstrekt niet ongevoelig voor de comfort in onze moderne
karavanserails, integendeel; maar in het hooggebergte logeer ik gaarne in een huis
van balken met houten vloeren en beschotten van dennenplanken, desnoods in een
Sennhut, en op Capri ben ik het liefst in den Albergo Pagano.
Het is het oudste logement van het eiland; de eigenaar is burgemeester van het
stadje; de kok is zijn
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eenige vreemde bediende, want hij heeft acht kinderen, waarvan degenen, die nog
onder 't ouderlijk dak wonen, al het werk doen. Het huis zelf te beschrijven, is
onmogelijk; ik geloof niet, dat er een architect bestaat, die er een bestek van zou
kunnen maken. 't Is een agglomeraat van vier of vijf woningen van een en twee
verdiepingen, die door kleine groentetuinen gescheiden en door allerlei overdekte
galerijen met elkaar verbonden zijn. Bijna elke kamer heeft een terras, vanwaar men
weder met een steenen trap op de platte daken kan klimmen, die vooral tegen het
ondergaan der zon een heerlijke wandelplaats zijn en waar menig schilder zijn ezel
op neerzet om luchteffecten of vergezichten te schilderen. In den tuin staat tusschen
wijnranken en citroenboomen een der schoonste, misschien wel de schoonste
palmboom van Zuid-Italië.
Twee in elkander loopende kamers vormen het gewone dagelijksche verblijf der
gasten. In de eene staat de groote eettafel, en als 't een zaal was, zou ik het de eetzaal
noemen; daar staat ook eene piano en er is een klein balkon met openslaande deuren,
van waar men het uitzicht heeft over de tuinen en op den beroemden palmboom. De
andere kamer is meer gezelschapskamer: daar is de groote breede schoorsteen,
waaronder op koude avonden een reusachtig vuur van houtblokken vlamt, en waaraan
allerlei vreemdsoortige versierselen zijn aangebracht, als een voor vele jaren in de
nabijheid opgevischte lange zwarte koraal, die op een met dorens omzetten wandelstok
lijkt; een ander wonderlijk zeegewas met duizenden door elkander gekronkelde
polypenarmen, dat er uitziet als een vischnet, dat reddeloos in de war is; de
karikatuurbuste van een der habitués, een Dresdener schilder, die den vorm heeft
van een guitaar en toch frappant gelijkend is. In die
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kamer liggen ook de schaak - en damborden, de dominosteenen en de trictrac, en
aan den muur hangen twee kaarten, een van Europa en een wereldkaart, die
donkerbruin zijn van ouderdom en het voorkomen hebben, alsof ze alleen nog maar
in stand blijven door de dikke laag vernis, waarmede ze bedekt zijn. Op den eerste
vinden wij rijken en staten, die reeds lang ten grave gedaald zijn, als het
keurvorstendom Hannover en de republiek Polen; de andere heeft lange inscriptiën
in eerbiedwaardig latijn en geeft nagenoeg geheel Australië met gestippelde lijnen
aan als ‘terra incognita’, terwijl de Oceaan wordt aangeduid door kleine scheepjes,
die met volle zeilen in alle richtingen varen. Die kaarten zijn dan ook meer
merkwaardig als geographische antiquiteiten dan als voorwerpen van practisch nut
voor de reizigers, die in den Albergo Pagano afstappen en vergeten hebben hun
Baedeker of Murray mee te brengen. Bij den eersten aanblik kwamen mij die kaarten
onzinnig voor, maar later heb ik ze beter begrepen: wie kijkt er op dit gezegende
eiland naar een kaart van de rest van de wereld? Wie eenigen tijd op Capri is, maakt
geen plannen om naar elders te reizen, en als hij er absoluut toe gedwongen wordt,
is 't hem onverschillig waar hij heen gaat. En waar zouden dan nieuwerwetsche
kaarten voor dienen?
Maar wat aan die kamers, of eigenlijk aan het geheele hôtel een bijzonder karakter,
een oorpronkelijk cachet geeft, dat zijn de tallooze sporen, die de vele schilders,
welke er jaarlijks huizen, van hun bezoek hebben achtergelaten. Er is bijvoorbeeld
bijna geen deur in de vele vertrekken, waarvan niet de paneelen, sommige zelfs
hoogst artistiek, beschilderd zijn. Hier zijn het landschappen van Capri; daar is het
Tiberius, door citherspelende nimfen omgeven; elders een Pompeiaansche
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Hebe, die uit de wolken neerdaalt om uit een antieke vaas het bierglas vol te schenken
van een dikken roodneuzigen Capreser kastelein, die met zijne zware bestoven
schoenen en zijn schuins opgeslagen voorschoot een komisch contrast vormt met de
classiek grieksche draperie van de zwevende figuur, die hem komt laven. Op de
ruiten zijn kapellen en bloemen geschilderd; een kluitje kalk op den witten muur is
door een of anderen entymoloog met een paar strepen in een langpootige spin
veranderd, die griezelig is van natuurlijkheid. Het portret van Hamon, dien ieder
mijner lezers kent uit zijne bevallige idylle: ‘Ma soeur n'y est pas’, of uit zijne
‘Orphelins’, en die bij zijn leven een trouw bezoeker van Pagano's Albergo was,
versiert, door hem zelven geschilderd, een der dubbele deuren, die naar het portaal
leiden. Op de andere staat het portret van zijn hond, die hier eenige jaren geleden
overleed en aan het strand begraven ligt onder een rotsblok met een lange inscriptie,
op algemeene kosten van het gezelschap daarop geplaatst, met het motto: ‘ce qu'il y
a de mieux dans l'homme c'est le chien’, en waarop een grafschrift volgt, dat de
onbeduidendste doode niet beter zou kunnen verlangen. Ter zijde van deze door
Hamon geschilderde paneelen hangen eenige uitmuntende etsen en photographieën
naar schilderijen, welker vervaardigers hier woonden; verder in een lijst achter glas
een uitvoerig document, dat de statuten bevat van ik weet niet welken circolo anonymo
illitterario, en vier of vijf tafelborden met krammen aan den wand bevestigd, waarop
juweeltjes van schetsen, die met een kurk of een houtje in lampzwart gekrabbeld en
daarna met vernis gefixeerd zijn geworden. Op een hoektafeltje ligt het massieve
foedraal met het lijvige album, waarin alle schilders, die hier vertoefden, beurtelings
met pot-
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lood of penseel hun offer gebracht hebben. De prettigste schetsen, de dolzinnigste
dwaasheden, de vroolijkste caricaturen wisselen elkander in dit vermakelijke boek
af, dat bovendien eene menigte portretten van artisten bevat, waaronder velen van
Europeesche beroemdheid, die, hoewel alle op de meest komische manier gechargeerd,
sprekend gelijken. Eindelijk zijn er nog als curiosum de vreemdenboeken van ruim
een halve eeuw, een onschatbaar huisarchief van de Paganos, waarin een onnoemlijk
aantal dichters, schrijvers, geleerden, artisten en celebriteiten uit de geheele wereld
hun naam, en velen ook hunne gedachten in proza en verzen hebben neergeschreven.
Zoo, bijvoorbeeld, vindt men er de beschrijving, op den datum zelf neergeschreven,
hoe de schilder August Kopisch in 1822 de blauwe grot, die sedert de middeleeuwen
verloren gegaan was, weer teruggevonden heeft. Ook Ernst Haeckel, de beroemde
Darwiniaan uit Jena, die als jongmensch de Albergo Pagano bezocht, geeft er een
enthusiast verhaal in, hoe hij in een zomernacht bij vollen maneschijn de nauwe
opening van de grot was ingezwommen en daarbinnen een schouwspel had genoten
van betooverende schoonheid. Dat vreemdenboek, waar ik uren in heb zitten bladeren,
zou alleen reeds de reis naar Capri waard zijn.
Dat overigens het aangename van het verblijf bij Pagano voor het grootste gedeelte
afhangt van het gezelschap, dat men er aantreft, spreekt vanzelf; men komt den
geheelen dag te veel in onmiddellijke aanraking met elkander - wanneer men zich
ten minste niet als een oester in zijn eigen schelp terugtrekt en op zijn kamer blijft
zitten - om niet in vele opzichten van zijne medegasten afhankelijk te zijn. Wij waren
onder een gelukkig gesternte aangekomen en troffen

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

313
het in dit opzicht best. Daar was in de eerste plaats de jeugdige Egisto M., een
levendige Italiaan uit Perugia, de eenige van zijne landgenooten in het gezelschap,
en dus de algemeene dictionnaire en tolk, als het Capreser dialect ons, vreemdelingen,
soms te kras werd. Hij schilderde nog niet lang, en had zich een ideaal gevormd om
de strandgezichten en visschersscènes in zijn vaderland inheemsch te maken, een
genre, dat, zooals hij beweerde, in Italië nog niet beoefend was. Hij wilde nog ten
minste vier of vijf jaar studiën maken, eer hij zijne eerste schilderij zou exposeeren,
en werkte met geweldig afwisselende vlagen: nu eens zat hij dagen achtereen van
den ochtend tot den avond met palet en penseel in de handen, dan weer bummelde
hij driemaal vierentwintig uren langs het strand, of lag geheele achtermiddagen op
zijn rug in den zonneschijn, dozijnen van cigarettes rookende, zoo het heette om
wolk- en luchteffecten te bestudeeren, of wel hij dobberde het eiland rond in zijn
boot met zijn getrouwen Rafaelo, den leelijksten visscher van Capri, dien hij tot zijn
factotum had aangesteld, die zijn boodschaplooper, zijn stuurman, zijn schoenpoetser,
zijn verfkistdrager en zijn intime vriend was. Een ander vriend van hem was mijn
overbuurman aan tafel, eveneens een zeeschilder, en sedert vele jaren een trouw
bezoeker van Capri. Toen ik zijn naam in het vreemdenboek opzocht, en zag, dat
daar een K en een X in voorkwam, begreep ik, dat hij een Belg moest wezen, en dat
bleek dan ook het geval te zijn; 't was een van de goedhartigste, joviaalste Vlamingen,
die ooit van de oevers der Schelde naar den oever van de Middellandsche Zee getogen
zijn. Hij was aan een groot zeestuk bezig, dat voor Londen bestemd was, en waar
hij dagelijks studiën voor ging maken, op een bijna ongenaakbaar punt te midden
der klippen
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en rotsblokken aan de Picola marina, waar hij niet dan met levensgevaar heen kon
klauteren, en welk standpunt hij, zooals Egisto beweerde, alleen gekozen had, opdat
niemand ooit over het meer of minder goed gelijkende van zijn stuk zou kunnen
oordeelen, want geen ander mensch zou er zich ooit aan blootstellen om onderweg
driemaal den hals te breken, voordat hij op die klip aangekomen was. Hij had
overigens Egisto, die hoogstens half zoo oud was als hij, onder zijne vaderlijke
bescherming genomen, drong hem aan tot werken als hij begon te luieren, en speelde
voor hem op de viool, als hij melankoliek werd. Overigens was er nog een artist uit
Weenen met zijne jonge vrouw, een paar jonge schilders uit Munchen, een journalist
uit Pesth, die ook dramatisch schrijver was, onuitputtelijk in anekdoten uit de persen coulissenwereld, een zoöloog, die zeesterren vischte en beschreef, en nog eenige
anderen, zoowel dames als heeren, alles te zamen een prettig en opgewekt gezelschap,
dat het grootste gedeelte van den dag samen was. 's Morgens, wanneer 't goed weer
was, vloog gewoonlijk alles uit, in kleine groepen of enkelen op zichzelven: dan
werden de schilderkisten omgehangen of de schetsboeken ter hand genomen en een
half uur later, als de zwerm zich verspreid had, zag men rechts en links, van verre
of nabij, de witte zonneschermen van de gasten uit Pagano's Albergo of uit de andere
logementen in de terreinplooien van de lachende vallei of tegen de hellingen van den
Monte Salaro geplant. De lunch bracht allen weer te zamen, en daarna - of als de
Maartsche zon te fel was, in den namiddag - kwam de tijd voorde watertochten en
de lange wandelingen. Voor de eerste werden gewoonlijk de avonden bestemd, en
waarlijk geen heerlijker vaart kan er bedacht worden dan hier op de diepblau-
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we Middellandsche Zee, als na een warmen dag de zon ten ondergang neigt en hare
laatste stralen laat glijden over het breede watervlak en schitteren en flikkeren in de
rimpelende golfjes; als Napels en het paradijs, dat het omringt, langzamerhand
wegdommelt in het nevelig verschiet, en Ischia en Procida aan den horizon, door het
scheidende daglicht verguld, als gouden booten op den waterspiegel drijven. En
wanneer men het dan treft, zooals wij, dat de volle maanschijf statig omhoog rijst
boven het heuvelig strand van Castellamare en de rookwolken op den top van den
fluweelen Vesuvius zich beginnen te tinten door den gloed van het geheimzinnige
vuur uit den krater, dat bij dag niet zichtbaar is, en Napels zijne gasvlammen ontsteekt
en zijn amphitheater van licht met lange strepen weerkaatst in de blauwe golven, en
de dolfijnen spelende om de boot dartelen, en de roeiers het plassen van hunne zachte
riemslagen begeleiden met het nationale lied, dat elk Napolitaan kent en zingt:
O dolce Napoli
O suol beato,
Ore soridere
Volle il creato,

dun, maar ook dan eerst, begrijpt men het dolce far niente der bewoners van het
gezegende Zuiden, en men laat zich in zachte mijmering drijven in de wiegelende
boot tot diep in den zwijgenden nacht, en wenscht zich hier eene eeuwige jeugd.
Maar ook de wandelingen op Capri hebben hare eigenaardige bekoorlijkheid. Het
eiland is niet groot, ik geloof niet meer dan een vierkante mijl, maar er is een
verscheidenheid van wandelingen, die ongelooflijk is. Daar is, bijvoorbeeld, die naar
Anacapri, het hoog gelegen dorp, dat men van het strand uit, langs eene steile rots-
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wand uitgehouwen trap van 784 treden kan bereiken, of wel, meer gemakkelijk, doch
minder spoedig langs de zigzags van den nieuwaangelegden straatweg. Op den berg
ligt de zoogenaamde burcht van Barbarossa en de bouwvallen van eene villa van
Tiberius, namelijk eene van de twaalf, die door dien gekroonden ellendeling ter eene
van de twaalf halfgoden op het eiland werden opgericht. Elf jaren lang heeft Tiberius
van uit Capri de Romeinsche monarchie bestuurd, en tot op den huidigen dag leeft
hij nog in de herinnering van de bewoners, alsof zijn geest er nog rondwaarde. Geen
merkwaardigheid is er te zien, die niet door de eilanders in verbinding wordt gebracht
met ‘Timberio’, zooals ze hem noemen. Op het oostelijk voorgebergte Santa Maria
del Soccorso ligt bij den vuurtoren de uitgestrekte villa Jovis, waar hij langen tijd
woonde. Nog ziet men er de vervallen zalen en corridors en de overblijfselen van
den rijweg, alles met keurig mozaïek bevloerd, maar waar tegenwoordig de Capreser
koeien in huizen, en de beide thans uitgedroogde vischvijvers, waar de zoet- en
zoutwatervisschen voor de Keizerlijke tafel werden vet gemest. Iets verder is de
zevenhonderd voet hooge rotswand, die loodrecht uit de golven oprijst en van welks
duizelingwekkende hoogte de wreedaard zijne slachtoffers in zee liet werpen, waaraan
dat punt den vreeselijken naam van Salto di Tiberio - den sprong van Tiberius - te
danken heeft. In de nabijheid van de blauwe grot ligt een gedeelte van een marmeren
bassin, dat is het bad van Tiberius; in de grot zelf zijn sporen van een onderaardschen
gang, die naar een der paleizen van Tiberius voerde; aan de zuidzijde van het eiland
is eene merkwaardige spelonk, waar men langs een trap van 130 treden in afdaalt,
en die vroeger, volgens de oudheidkundigen, een heiligdom was van Mitra, den
Perzischen

Lodewijk Mulder, Mengelwerk

317
zonnegod, die hier aangebeden werd; maar het volk, dat zich om geen antiquarische
uitlegkunde bekommert, heeft den naam van Mitromania eenvoudig veranderd in
Matrimonio, en vertelt u dat Tiberius daar getrouwd is; kortom, de toerist kan zich
niet keeren of wenden of hij wordt getyraniseerd door het spook van den ouden tyran,
die het eiland nog evengoed in zijne macht houdt als hij zelf voor achttien eeuwen.
Maar hij is niet meer in staat u de eeuwig jeugdige schoonheid van dit verrukkelijk
verblijf te bederven; - Capri is, vooral in de lente en in het najaar, een waar paradijs,
en al moge de fantastische grotta azura het sterkste punt van aantrekking voor de
meeste vluchtige reizigers wezen, het is een goede raad, dien een der bezoekers in
het vreemdenboek van Pagano geschreven heeft: ‘Ne quittez pas la grotte d'azur sans
voir Capri.’ Wie tijd en gelegenheid heeft, moge doen zooals wij, en blijve er ten
minste vier weken: hij zal 't zich niet beklagen.
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