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Hoofdstuk 1

Het is dik van mist. Breed stroomt de rivier de Maas tussen haar
vage dijken door naar de nabije zee. Op het Noorderhoofd brult met
regelmatige tussenpozen de misthoorn de klamme ruimten in. Het
lijkt nutteloos, want er is niets dan kille eenzaamheid.
Jan Ligthart schuift, als eerste stuurman van de Alma uit Monrovia,
Liberia, in een laaghangende wolk het zeegat uit. De nevel geeft
hem het gevoel door een matglazen ruit te turen. Alles rondom is
onzeker en onwerkelijk. Als in trance ziet hij de bekende Hoekse
strandlijn, waar hij zo vaak in het verlof gelopen heeft, krom naar
het noorden wegbuigen en oplossen in de bodemloosheid van de
nevel. Het is nauwelijks vaarbaar weer.
Ligthart voelt zich beroerd. Het laatste stukje Holland slipt onder
zijn vingers vandaan. Ginds op de boulevard toetert een auto; een
paar seinende koplampen priemen door de mist heen: kortlang,
kortlang. Good bye, Noy!
Ja, daar staat Noy, zijn vrouw. Ligthart voelt iets vochtigs langs
zijn wangen glijden en veegt het weg. Het komt niet alleen van de
kou, weet hij. Scherper dan ooit beseft hij op dit moment wat hij op
het punt staat te verliezen, en in feite al verloren heeft: een vrouw,
een kameraad, een brok verleden dat hem heeft gevormd; iets waar
hij nooit meer onderuit kan. So long, Noy!
'Noy,' zegt hij, 'misschien is deze snelle promotie wel goed voor
ons. Ik kan en wil niet weigeren, begrijp je? Het verlof is om, schat.
Ik kan binnenkort als kapitein weer uit Singapore gaan varen, en
misschien wel uit Bangkok. Vroeg of laat komen we daar samen
weer terecht, dat heb ik je beloofd.'
Ze kijkt hem met grote ogen aan en klampt zich aan hem vast. Hij
kijkt neer op haar zwarte haren. Hij heeft het gevoel verraad te
plegen door haar hier te laten in dit vreemde land.
'Het is maar een paar maanden, Noy,' probeert hij. En dan houdt hij
haar in zijn trillende armen, want ze betekent veel meer voor hem
dan hij beseft.
Bangkok! Zijn hart wordt zwaar van dat woord, want Nederland
bleek zo hard en zakelijk geworden, en het was kil, en het regende
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en het sneeuwde, en soms zaten ze als huiverende dieren om de
haard, dicht bij elkaar, pratend, dromend, plannen makend over een
terugkeer naar de tropen. Hij heeft zichzelf zo dikwijls afgevraagd
of hij er goed aan gedaan heeft. 'Wegens verleende diensten' heeft
de maatschappij hem ruim verlof gegeven; eerst daar, toen
studieverlof hier, maar de koek is opgeraakt, en het verlof is een
droom die plotseling is afgebroken.
'Hou je goed, Noy,' zegt hij nog. 'Pas je aan.' Maar als hij 'm als een
dief in de nacht wil smeren, staat ze erop hem weg te brengen. Als
onbeholpen vreemdelingen zitten ze naast elkaar in de wagen.
Vanaf de kade zwaait ze hem langdurig na: een frêle poppetje met
een zakdoek in de hand. Nu is ze hem nog nagereisd ook! Straks
gaat ze eenzaam terug naar het nieuwe huis aan de Maaslaan. Ze
zal, terend op warme herinneringen, wachten op zijn terugkeer.
Ligthart slikt. Hij hoort het getoeter vervagen; de koplampen
dimmen zichtbaar weg. De Alma is in zee geraakt. De lichte
deining, die tussen de pieren al voelbaar was, loopt onwennig
onder het schip door. Ligthart voelt zich ellendig; het lijkt erop of
hij zeeziek zal worden. De kust verdwijnt; er is niets dan kille
waterdamp rondom.
De Alma trekt voorzichtig, blazend met de luchtfluit, het
uitgestrekte niemandsland van de zee binnen; een beslagen ruimte
die druipt van het vocht. Het is waterkoud op de brugvleugel en er
is veel te weinig zicht. Maar binnen in de stuurhut staat de Griekse
kapitein Dimitrios aan de radar. De kust en de zee liggen als een
fluorescerende kaart voor hem uitgestrekt: een zeekaart vol witte
stippen, waarvan er waarschijnlijk maar ééntje uitwisselt, en dat is
de loodsboot. De rest van de schepen ligt achter gestrekte
ankerkettingen te wachten op vaarbaar weer om binnen te komen;
eender gericht liggen ze, als meeuwen op de wind.
Een goed half uurtje later raken ze moeilijk de loods kwijt.
'Succes met je Grieken, stuurman,' heeft deze nog gezegd. Hij
grinnikt, maar Jan oogt hem somber gestemd na. Hij denkt aan Noy
als hij de touwladder laat ophalen, en loopt dan de kaartenkamer
binnen.
Zich vermannend vraagd hij: 'Naar Goeree Lichtschip zeker,
captain Dimitrios?' Maar deze, over de kaart gebogen, geeft hem
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geen antwoord. Ligthart wacht een halve minuut en herhaalt zijn
vraag dan.
De kapitein schraapt eindelijk de keel en antwoordt zonder op te
zien: 'Zou je niet 's wat doen, stuurman? Je bent toch 'n Hollander?
Ken je dit vaarwater niet?'
O, ligt de zaak zo! Ligthart aarzelt niet langer, loert in de radar,
controleert de koers, en zingt die nieuwe koers uit, welke door de
roerganger wordt herhaald. De Alma vaart, onder de
voorgeschreven mistsignalen, voorzichtig in de richting van het
lichtschip, de eerste schakel in de keten van geleidelichten langs de
Hollandse en Vlaamse banken, tot in en door het Kanaal, en daar
ver voorbij.
Enigszins gespannen blijft Ligthart op de stuurboordsbrugheuvel
staan. De derde stuurman, een latino onder de naam Bianchi, staat
aan bakboord. Ze loeren de diepten van de mist in.
Rondom het schip hangt een sluier; een gordijn van dun en
afschermend water, waar doorheen alleen het wakend oog van de
radar kijken kan. Af en toe loeit de luchtfluit uit de voormast: een
laag en alarmerend geluid dat bijna zeer doet. Als een schim
scheert een meeuw over. Ligthart moet plotseling weer aan Noy
denken; het enige wezen ter wereld dat hij werkelijk vertrouwen
kan, heeft hij in de steek gelaten! Hij heeft haar ingeruild voor een
wildvreemde Liberiaan met een overwegend Griekse bemanning;
een varend stuk Verenigde Naties. En of hij maar taktvol wil
optreden, want hij heeft het wel gekker meegemaakt bij Star Oil!
Dit is hém wel toevertrouwd!
'We willen een nieuwe vaarroute openen, Ligthart, en doen graag
wat know-how op. Er staan behoorlijke belangen op het spel,
stuurman. Daar praten we nog wel eens over.'
Alma, Monrovia, Liberia. Hij had binnen drie uur een Liberiaanse
license!
Weer loeit de fluit uit de voormast. Het geluid vliegt als een vogel
voor het schip uit, schijnt te aarzelen, blijft even hangen en valt dan
buiten bereik neer zonder een echo te scheppen. Dan ruist de zee
harder dan tevoren. Stilte, nevel en pure eenzaamheid. Ligthart
huivert; hij voelt zich inderdaad beroerd. Dit is een vreemd schip
met vreemde bewegingen. Hem beheerst het gevoel geleefd te
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worden - dat oude, vertrouwde, vervloekte zeemansgevoel. Het
gevoel alleen te staan in de wereld.
Nu meent hij, ver vooruit, een echo te horen: het lage blazen van
een zwaar schip; een kruipend geluid dat als een kat door hoog gras
komt aansluipen. Hij hoort het nog een keer, en reageert
onmiddellijk door naar binnen te lopen.
Maar daar staat captain Dimitrios tot aan zijn grijze haren in de
radar te loeren. Hij heeft die vreemdeling, ginds achter de mist,
allang gezien en geplot. Gerustgesteld loopt Ligthart weer naar
buiten en tuurt opnieuw de nevel binnen.
Hij heeft weinig zin zelf een gesprek te beginnen met de kennelijk
stekelige kapitein. Wie is deze Dimitrios eigenlijk?
Ligthart heeft hem bij aan boord komen even de hand geschud. Hij
heeft een paar schuwe, zwarte ogen gezien tussen een hoop grijs
hoofd- en baardhaar. De kapitein draagt een kralen ketting in de
hand; een soort rozenkrans waarmee hij voortdurend bezig is. De
stenen tikken tegen elkaar. Hij telt die kralen; misschien staat hij
erbij te bidden.
Aan de wand van het stuurhuis, precies achter de roerganger, hangt
een plaat: er staat een roerganger op, handen aan het stuurwiel.
Over diens schouder heen kijkt Jezus, één hand uitgestrekt die in de
verten wijst. Misschien is dat Dimitrios' instelling?
Weer loeit de fluit van de Alma. Ditmaal schrikt Ligthart ervan.
Voor- en achterschip zijn nauwelijks te zien; de radar moet het
doen.
Nu ziet hij Noy in de nevel staan. Ginds drijft zijn huis door de
mistbanken heen: fata morgana. Er is nog zoveel onafgewerkt in
dat huis; de verf zit nog aan zijn handen. Zal Noy zich kunnen
aanpassen? Opnieuw bekruipt hem de twijfel.
Nu hoort hij die tegenligger opnieuw blazen, veel dichterbij. De
stem is volwassener geworden, maar binnen staat Dimitrios bij de
radar en die zal wel uitwijken als het nodig is.
Wij bouwen twaalf herenhuizen aan de Maaslaan, Hoek van
Holland. Er zijn ruime hypotheekmogelijkheden, gekoppeld aan
een levensverzekering. Bij overlijden van de man krijgt de vrouw
het huis toegewezen.
'Laten we 't maar doen, Noy, al is het maar tijdelijk. Die huizen
worden toch meer waard. We verkopen het later wel weer.'
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Ginds achter die muur van waterdamp loeit en loert de tegenligger.
De fluitstoot van de Alma zuigt zich naar voren. Ongerust
geworden loopt Ligthart naar binnen en waagt: 'Recht vooruit,
captain. 'n Grote tegenligger. Waarschijnlijk een of andere
supertanker.'
Maar hij krijgt geen antwoord dan het tikken van de kralen ketting.
En opnieuw loeit de fluit.
Waarschuwend drijft het geluid naar voren: hier is de Alma uit
Monrovia, vijftienduizend ton, kruissnelheid veertien mijl, general
cargo voor de Perzische Golf, en een paar ruimen vol cement voor
de harems van de sjeiks, voor peperdure airconditioned hotels, en
natuurlijk voor de boorputten van Star Oil. Hier komt de Alma uit
Liberia, onder commando van captain Dimitrios uit Ithaka, Greece;
first mate John Lightheart from Hoek of Holland. Dat zijn wij; wie
ben jij? WHAT SHIP?
Zoemend en dreigend dichtbij komt het antwoord van achter de
nevel aanwaaien: een sonore trilling die met grote kracht, als een
knallende zweep, over de brug heen striemt. Met toegeknepen ogen
staart Ligthart naar voren en ziet - of toch niet? - een dunne
schaduw opdoemen. Een zwaar en diepgeladen schip schuift
binnen gezichtsafstand, de boeg als een ram voor zich uit duwend.
Dat gaat fout!
Ligtharts huid begint te prikken.
'Captain!' roept hij geschrokken uit. 'Ship straight ahead, you know
that, don 't you? I told you!'
Geen antwoord. Hoewel de angst als lood in zijn benen zit, begint
Ligthart verontwaardigd te worden. Dit kan niet; zoiets heeft hij
nog nooit meegemaakt.
Het schip voor de boeg zwelt aan; het groeit als een in zee
geworpen opblaasbaar reddingvlot. Dit gaat hartstikke fout!
Ligthart ziet het gezicht van Dimitrios uit de vieuwing hood van de
radar opduiken. Het is vertrokken van angst; de mond staat vreemd
scheef en de druppels parelen op het voorhoofd. De ogen staren
verstrakt naar een punt ver voor de Alma.
Ligthart ziet tot zijn ontzetting hoe de kapitein woordloos naar het
raam waggelt, de mond wijd open, verbazing en ongeloof op zijn
gezicht geschreven. En intussen groeit de slagschaduw voor de
boeg met de seconde aan. Het wordt een onmiddellijke bedreiging.
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Maar inplaats van iets te doen of iets te bevelen, kijkt Dimitrios of
hij een geest ziet opdoemen, stoot een paar onsamenhangende
kreten uit, rammelt met de ketting en slaat hulpeloos de handen
voor zijn ogen.
'Captain, captain!' roept Ligthart, zich tegelijkertijd realiserende dat
het al te laat moet zijn, want de vlek voor de steven is solide
geworden. Een rammend vlak schuift op de Alma af, blazend,
fluitend, grijzend lijkt het, omdat de witte boeggolf als een rij witte
tanden is in een pikzwart gezicht.
'Godallemachtig!' hoort Ligthart zichzelf zeggen. 'Dit is het einde!
We worden verpletterd!'
Tegelijkertijd glijdt zijn hand in stille paniek naar de werkeloos
liggende telegraaf. In de fracties van seconden die hem noch resten,
geeft hij volle kracht vooruit; zo maar, op intuïtie, en hij schreeuwt
naar de roerganger: 'Steady!'
Waarom heeft hij volle kracht gegeven? Hij weet het niet. Hij voelt
Noys warmte tegen zich aan, en hij huivert. Zijn hersenen werken
op hoogspanning; een computer die bliksemsnel kansen berekent.
Met knikkende knieën wacht hij op het oordeel, terwijl het schip
voor de boeg als een mastodont, als een zeemonster in een wolk
dunne stoom oprijst. De Alma wordt erdoor besprongen. Het is of
er een schutting omvalt, en hij ligt eronder.
Het wordt donker. Ligtharts hand blijft op de telegraafhandle
liggen. Hij kan niets meer doen. De ingreep die hij gepleegd heeft
is beslissend. Ze bepaalt zijn levenslot voor minstens drie maanden.
En ver daarna, maar dat beseft hij op dit moment nog niet.
Er komen grote, witte letters aanschuiven. Hij ziet kluisgaten holle ogen waaruit als tranen de roestige ankers gedropen zijn.
Er is een neus, een rammende druppelsteven die als een ijsberg
onder water komt aandrijven. Ligthart staat machteloos te wachten,
klein en gehypnotiseerd als een konijn voor de gespleten tong van
een enorme slang. Zijn leven trekt voorbij. Hij heeft spijt van vele
dingen. Dit is het einde. Vaarwel, Noy; good bye. Tot in het
Nirwana.
Naast hem hoort hij plotseling de ketting weer tikken door de
albasten, geladen stilte; de ketting van de prevelende Dimitrios.
Plotseling en oorverdovend loeien beide luchtfluiten tegen elkaar
in. De grote letters branden zich vast in zijn netvlies.
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PAT.IC.A ... Ze schampen rakelings langs om plaats te maken voor
een zich langzaam verbredend zwart vlak: de scheepshuid.
Nee, dit kan niet. Rakelings, bijna boord tegen boord schuiven de
schepen langs elkaar, zonder dreunen, zonder kraken, zonder
scheuren van huidplaten; alleen een dof geschuur en geschud als
van een verre aardbeving. Als er één zijn hoofd verliest en aan het
roer draait, hier of ginds ...
Gefascineerd kijkt Ligthart toe. Hij ziet iemand grijnzen, roepen en
zwaaien; iemand met grijs haar en een witte overal aan;
waarschijnlijk een machinist die toevallig een luchtje kwam
scheppen aan dek. Er trekt een rij poorten als gloeiende ogen
voorbij. Dan is het plotseling licht. Het schudden houdt op; het
ruist en borrelt aan bakboord. Het is voorbijgegaan. It came to pass;
en het geschiedde.
Maar Ligthart kan dit nog niet begrijpen. Zijn benen lijken
verlamd. Met trillende knieën loert hij naar het kielzog van de
verdwijnende PATRICIA LONDON die als een schim in het zich
sluitend nevelgordijn verdwijnt, een lage toon met zich
meevoerend. En weer loeit de automatische luchtfluit van de Alma
zinloos en uitdagend de leegten in.
'Mijn God!' zegt Ligthart in zichzelf. 'Dat was een ...een wonder!'
Er wordt aan zijn mouw geschud. Het is Bianchi, de Italiaan, die
hem aankijkt of hij een heilige is. Ligthart schrikt van die
dweperige ogen en staart Bianchi verlegen aan. De knaap staat te
grienen; hij kust zijn hand! 'Mister mate, mister mate!' roept hij
pathetisch uit; 'You saved the ship! Thank you, thank you!'
Als gestoken trekt Ligthart zijn hand terug. Het is of hij wakker
wordt uit een lange, dreigende droom. Hij begint kwaad te worden.
De houding van de kruiperige Italiaan wekt zijn wrevel. En waar is
de kapitein gebleven?
Bianchi breekt los in een stroom Italiaanse woorden; het lijkt erop
of hij de enig schuldige is aan de schieraanvaring en zich wil
schoon praten. Hij dreigt wéér op de knieën te gaan en slaat een
kruis.
'Nou is het genoeg, imbecilo!' roept Ligthart. 'Schei uit met die
verdomde flauwekul. Waar is de captain gebleven?'
Als hij niet snel antwoord krijgt, kijkt hij rond en loopt naar
stuurboord, want hij wil alleen zijn; even tot zichzelf komen. Hij
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voelt zich dubbel verraden en in de steek gelaten. Als hij aan Noy
denkt, wordt het zwart voor zijn ogen. Die bastaard van 'n
Dimitrios!
Bij overlijden van de man krijgt de vrouw het huis toegewezen: de
weduwe Ligthart-Songhkla.
'Wáár is de captain?' bitst hij tenslotte.
'Die is naar z'n hut gegaan, stuurman,' zegt Bianchi.
'Wanneer?'
'Toen u de telegraaf overnam, stuurman,' zegt iemand.
Ligthart draait zich om. Achter het roer staat een kleumende neger
uit Madagaskar; een van zijn crew; zijn crew! Die gedachte treft
hem als een pijl: hij is bezig, bij gebrek aan zwaartekracht, en in
afwezigheid van Dimitrios, gezagvoerder te worden!
'Wat is er met Dimitrios aan de hand?' vraagt hij de Italiaan. De
jongen staart hem nog steeds verheven aan.
Ligthart kijkt naar hem. De knaap is pikzwart van haar; hij heeft
een typische Romeinse neus. Bijna zeker is hij op een of andere
manier ontsnapt aan een armoedebestaan ergens in Zuid- of
Midden-Italië. Ligthart schat hem nauwelijks twintig jaar; het is
iemand die kan haten of dwepen en de tussenweg nog niet
gevonden heeft.
'Nou?' herhaalt hij in feite zijn vraag, tegelijkertijd begrijpend dat
hij aan het antwoord de nodige reserve zal moeten verbinden.
'Ditmaal was het wel héél erg, stuurman,' zegt Bianchi hakkelendsnel. 'Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt.'
'Gebeurt dat dan meer?' vraagt Ligthart verbaasd.
'Het was te verwachten. Dimitrios schijt altijd in de broek, als het
mistig is.'
'Hoe komt dat dan?'
Bianchi kijkt hem bijna schuw aan. De knaap voelt zich schuldig;
hij heeft het een of ander uitgevreten hier aan boord. Misschien
weet hij meer dan hij zeggen wil.
'Er wordt hier een hoop gekletst, stuurman,' antwoordt hij. 'Ik ben
pas één reis aan boord, maar heb met die Grieken wel het een en
ander meegemaakt. Ze zijn anders dan wij, stuurman.'
'In welk opzicht?' vraagt Ligthart waakzaam.
'Ze ... ze zeggen dat ze allemaal van hetzelfde eiland komen. Ze
zijn allemaal min of meer familie. Het schijnt dat ze samen dit
8

schip grotendeels onder hypotheek hebben gebracht. En Dimitrios
laten ze nóóit vallen, hoe gek ie ook doet!'
'En de maatschappij weet hier niks van, Bianchi?'
'De maatschappij?' vraagt Bianchi verbaasd. 'En wie is dat dan wel?
Ik ben indertijd bij een sub-agent van Star Oil in Rotterdam
aangemonsterd. Weet ik wie de eigenaars zijn? Consolidated Sea
Transport, Monrovia.'
Ligthart knikt. Hij realiseert zich op dit moment dat Bianchi gelijk
heeft; waar moet deze zijn beklag doen? In Rotterdam, in het
London Office van een of andere ongrijpbare Griek of tussen de
negers in het onbereikbare Monrovia? Iedereen kan zich achter
iedereen verschuilen. De Alma moet geld verdienen, en voor de
rest interesseert het weinigen wat er gebeurt.
Ligthart schudt het hoofd; hij heeft het gevoel weer eens ergens in
getrapt te zijn.
'Misschien heeft uw voorganger een en ander op uw kantoor
losgelaten,' zegt Bianchi.
Ligthart schrikt op uit zijn gepeins. Walop, de voorganger! Deze
heeft ook een reisje als opstapstuurman moeten maken, maar hij
moest worden afgelost. Waarom eigenlijk?
'Wat weet jij van Walops vertrek, Bianchi?' dringt hij aan.
Bianchi aarzelt duidelijk.
'Zeg het maar!'
'Hij ... hij kon er niet meer tegenop, stuurman.'
'Dimitrios?' hengelt Ligthart, alsof hem een licht op gaat.
'Dimitrios en het klimaat,' antwoordt Bianchi.
Ligthart loopt naar de radar en steekt het hoofd erin. De rubberrand
stinkt naar slechte adem. Dimitrios! Het duizelt hem. Het is
allemaal weer te vlug gegaan. Gisteravond zat hij nog bij Noy. Het
verschil lijkt bijna niet te overbruggen.
'Bianchi,' zegt hij zonder op te kijken. 'Ga koffie voor ons drieën
halen.'
'Drie, stuurman?'
'Ja, natuurlijk,' antwoordt Ligthart, en dan tegen de roerganger:
'Je hebt je goed gehouden, vriend. Zonder jou waren we
waarschijnlijk op de bodem van de zee terecht gekomen, of in de
zeemanshemel!'
De man achter het roer grinnikt.
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'Thank you, sir,' zegt hij. 'Misschien ... het is wel goed ... in
zeemanshemel'.
‘Ze zijn d’r nog nooit van teruggekomen om het ons te vertellen. Ik
ben er nog niet aan toe,' antwoordt Ligthart. 'Ik blijf liever nog even
bij jullie.'
Hij beseft dat hier de sleutel kan liggen van zijn verblijf aan boord;
hij heeft de crew hard nodig. Hij veronderstelt dat de man aan het
roer staat te branden om het hele verhaal beneden rond te bazuinen.
Goed, als hij, Ligthart, toch deze reis als kapitein-onder-de-gage
dienst moet doen, kan een beetje imago beslist geen kwaad.
'Hoe heet je?' zegt hij, terwijl hij de hete kom koffie van Bianchi
overneemt. Zijn handen trillen.
'Omar, sir.'
'Omar,' antwoordt Ligthart gedachtenloos. 'Jij heet Omar. Thank
you, Omar!'
Op dat moment valt de hele dag als een baal bovenop hem; de
reactie zet in. Zijn benen beginnen onder hem weg te schuiven. De
man begint te deinen. Zijn gezicht verandert. Het wordt een
doodskop en daarna weer een gezicht. Het zweet breekt Ligthart
uit.
'Uitkijken!' zegt hij tegen Bianchi, loopt naar de kaartenkamer en
gaat op de bank zitten; even maar.
Noy staat aan de kade te zwaaien. Er hangt een grinnikende
machinist met grijs haar en een witte overal over de reling van de
Patricia, London. De twee beelden schuiven ineen en worden één.
Hij houdt het niet langer uit.
'Noy!' kreunt hij weer naar buiten lopend. Maar daar, tegen die
nevel aan, blijft ze hem achtervolgen. Ze is in de rouw, en ze
zwaait met haar zakdoek.
Krachteloos gaat Ligtharts hand omhoog, maar hij zwaait tegen een
onpersoonlijke nevelbank aan, die als een ademtocht uit de gapende
muil van de zee laag boven het water hangt.
Nu schuift de logge figuur van Dimitrios het beeld binnen. Zijn
ogen zijn bloeddoorlopen. Hij gaat naar Noy toe. Ligthart wordt
woedend, want deze man is de oorzaak van alles, van zijn afscheid,
van de schieraanvaring, van de verbeten stemming aan boord.
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Ligthart beseft dat hij deze man haat met een heel persoonlijke en
diepe haat. Want hij heeft de Alma verraden, en hij heeft Noy in de
steek gelaten.
Altijd heeft Ligthart kapitein willen worden, ook om Noy
permanent aan boord te kunnen krijgen. Altijd heeft hij dat ambt
gezien als iets om naar te streven. Maar Dimitrios heeft het tot een
bespotting gemaakt. Hij heeft het schip bijna in tweeën laten varen!
Ligthart beent eenzaam en verbeten heen en weer over de brug van
de Alma; een grijze eenling in het midden van de besloten zee,
beladen met een plotselinge plicht: een onbekend schip te runnen.
Dat laatste beseft hij diep. Hij krijgt een dubbeltaak; die van eerste
stuurman en kapitein, want Dimitrios is ongeschikt gebleken dit
kapitale schip te leiden.
Hij, Ligthart, kan dat wel?
Het is een regelrechte uitdaging.
'Are you allright, mister mate?' hoort hij de Italiaan vragen.
En weer ziet Ligthart die schuld in zijn ogen.
'Yes,' zegt hij kort, want hij heeft de Italiaan totaal niets gevraagd.
De jongen trekt zich verbouwereerd terug aan bakboord.
Hij doet maar.
Droefgeestig schreeuwt de luchtfluit het uit.
Stuurman Ligthart blaast in zijn wanten.
Het zal een vreemde reis worden.
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Hoofdstuk 2

Als Patagos, de Griekse tweede stuurman, komt aflossen, krijgt
Ligthart een voorproefje van wat hem deze reis te wachten staat.
De man gedraagt zich hautain en nukkig; bijna onbeschoft.
Duidelijk blijkt dat hij zich allerminst ingenomen voelt met
Ligtharts houding tegenover de kapitein, die in feite door de loop
van de gebeurtenissen aan de kant werd geschoven. Indien de
anderen aan boord er ook zo over denken, zit het al goed fout,
denkt Ligthart; nu al, aan het begin van de reis.
Terwijl Bianchi het hele verhaal in geuren en kleuren vertelt,
reageert Patagos met een onverschillig schouderophalen. De
Italiaan is kennelijk niet in staat zijn collega te overtuigen. Maar
Patagos' houding bevestigt Ligtharts mening, dat het hele verhaal
het schip rond is. Had hij anders verwacht?
'Stuurman,' vraagt hij neutraal, 'wilt u me gelijk waarschuwen als er
iets bijzonders aan de hand is? Ik heb nu wel begrepen, dat de
kapitein niet vaak op de brug komt, dus rapporteert u maar aan mij.'
Met enige spanning wacht hij het antwoord af.
'Okee, mister first mate,' zegt Patagos, met de nadruk op first.
Er is geen greintje dankbaarheid in zijn houding en dat stelt
Ligthart teleur, want waarschijnlijk heeft hij schip en bemanning
goeddeels gered. Patagos wenst het echter dood te zwijgen.
'Goede wacht,' zegt Ligthart, zich omdraaiend en naar de hut
lopend, waar Noy hem vanuit haar lijstje effen aankijkt. Hij neemt
het portret in handen en schudt het hoofd. Nog steeds is hij niet
geacclimatiseerd, nog steeds staat hij met één been aan de wal, en
het verscheurt hem bijna. Hij schenkt zichzelf een grote borrel in en
valt op de kooi neer. Onder het waakzame lichtje van de kooilamp
dommelt hij eindelijk in, steeds opnieuw wakker schrikkend van
het geluid van de fluit.
Hij vaart door flarden mist. Radarbeelden schieten in kleuren
voorbij als microben onder een microscoop. Hij hoort de bomen
aan de Maaslaan zacht ruisen en ziet de brede hull van de Patricia
het strand op varen bij Hoek van Holland. De huizen worden
verpletterd.
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Bezweet wordt hij wakker. Nee, hij heeft zich niet durven
uitkleden, maar ligt bovenop de dekens, klaar om op het minste
geluid naar boven te rennen.
Voor het eerst proeft hij aan den lijve wat het zeggen wil het bevel
over een schip in handen te hebben. Wie aan boord kan hij volledig
vertrouwen? Die dweperige Italiaan, de norse Patagos? En wanneer
zal Dimitrios boven water komen; wat zal hij dan doen? Wat zal
hij, Ligthart, dan moeten doen?
Het schip begint te schudden; de geluiden worden sterker. Ze gaan
volle kracht varen. Ligthart hijst zich op uit de kooi en ziet tot zijn
opluchting dat de mistbanken goeddeels verdwenen zijn. Maar ze
hebben hem niet gewaarschuwd. Daarom besluit hij naar de brug te
gaan. Het wordt een anti-climax.
De Alma vaart volle kracht in de richting van Dover. Stuurman
Patagos staat nonchalant bij het raam een sigaretje te roken, en laat
merken geen behoefte te hebben aan een controlerend bezoek.
Ligthart vraagt zich af wat de beste benadering is.
'De kapitein nog gezien?' vraagt hij.
'Nee,' is het antwoord. 'Nog niet.'
'Verwacht je 'm nog, stuurman?'
'Wie weet!'
'Moet ie dan niet eten, Patagos?'
Patagos draait zich verveeld om en trapt zijn peuk op het houten
dek uit. Dat ergert Ligthart.
'Ik heb Marcos met een bak vreten naar binnen zien gaan bij de
captain, als het je interesseert.'
'Eet Dimitrios altijd in zijn eigen hut?'
'Mag dat dan niet?'
'Je bent niet bepaald vriendelijk gestemd, Patagos,' probeert
Ligthart. 'Slecht geslapen of een slecht geweten?'
'Verbeeld je maar helemaal niks, mister Dutch mate,' is het
antwoord. 'Wij hebben hier weinig of geen pottekijkers nodig.'
Ligthart besluit hier niet op in te gaan; het heeft geen zin. Nee, hij
is geen held meer; niets herinnert nog aan de narrow-escape van de
Alma en haar crew. Het heeft de kranten net niet gehaald. Gelukkig
maar. En elk moment kan Dimitrios weer opduiken om het wettig
gezag gewoon weer in handen te nemen; zo maar, alsof er niets
gebeurd is. Er is ook niets gebeurd! Dat zijn de feiten.
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Ligthart kijkt uit over de brede zee, die tussen de ronde kimmen
heen en weer danst. De nevel is goeddeels opgelost. Ligthart heeft
het gevoel op een oeverloos meer te drijven met een tijdslimiet van
drie maanden, de duur van deze reis. Hij zal het moeten uithouden;
hoe dan ook.
Zonder groeten begeeft hij zich naar de messroom, één dek lager.
Daar heerst dezelfde lauwe stemming. Mannen met stoppelbaarden
en blauwe koltruien aan slurpen soep. Een enkel blaadje witlof
fungeert als groente; de rest van de maaltijd bestaat uit glazige
aardappels in olijfolie. Er zijn ook wat sardines, en er is een
groot stuk vlees-in-been.
'Sit down!' zegt Mitrakis, de hoofdwerktuigkundige, die Ligthart op
de valreep, bij het aan boord komen even heeft ontmoet. 'Come
inside and see the girls.' De man heeft een barse, schorre stem,
welke niet onvriendelijk klinkt.
Hij stelt, zittend en wijzend met een kromme vork, de anderen
voor, breekt een homp brood af, doopt dat in de soep, smakt witlof
en sardines naar binnen en begint boerend met een tandenstoker in
zijn mond te peuteren. Ligthart bemerkt wel, dat Mitrakis hem
scherp zit op te nemen. De man maakt geen enkele toespeling op de
gebeurtenissen rondom Goeree Lichtschip; nog niet, tenminste.
'Je voorganger is kierewiet geworden,' zegt hij vrij onverwacht, een
natte vinger naar het voorhoofd brengend.
'Die werd overspannen en begon gekke dingen uit te kramen op
jullie kantoor.'
'Dat heb ik gehoord, chief,' antwoordt Ligthart.
'Zeg, verwacht je soms dat ik je bedank?' vraagt Mitrakis.
'Waarvoor?' vraagt Ligthart rustig. 'Dat laat ik aan je beleefdheid
over. Het hóeft niet. Maar misschien kan je me wél vertellen wat er
ongeveer met Dimitrios aan de hand is. Of mag ik dat niet weten?'
Mitrakis' harige hand valt zwaar op tafel; het is een korte,
werkzame hand met zwarte nagels; een hand die gewend is met
zwaar materiaal om te gaan.
'Heb je wel eens van de Alfa gehoord, stuurman?'
Ligthart haalt de schouders op. 'Ik vaar hier net,' antwoordt hij.
'Moet ik van dat schip gehoord hebben? Is het zoiets bijzonders?'
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'A L F A!' spelt Mitrakis verontwaardigd; 'Walop wist dát
tenminste nog wel. Radar assisted collision nabij de Casquets in het
Kanaal! Remember?!'
Ligthart graaft in zijn herinneringen. De Alfa komt hem wel
bekend voor; als het even kan, wil hij de Griek niet teleurstellen.
'Iedereen kent de Flying Enterprise nog van captain Kurt Carlssen,'
meesmuilt Mitrakis. 'Iedereen weet zich nog te herinneren hoe dat
schip bijna omviel, en hoe de kapitein de held uithing op haar
hellende dek.'
'Het eerste roll-on-roll-off ship,' zegt iemand.
Mitrakis vertrekt geen spier.
'Maar niemand herinnert zich captain Dimitrios en de Alfa,' bitst
Mitrakis. 'Niémand!'
Ligthart pijnigt zijn hersenen af naar een aanknopingspunt. Radar
assisted collision; waar komt die term vandaan? Een aanvaring die
het gevolg is van het gebruiken van de radar. Plotseling klaart
Ligtharts gezicht op; Mitrakis ziet het gebeuren.
'Was Dimitrios dáár aan boord?' zegt Ligthart verbaasd; 'Dat kon ik
niet weten.'
'Nee, je kon het niet weten,' herhaalt Mitrakis. 'Maar misschien ben
je wel wat toleranter, nu je het wel weet.'
'Verdomme, ja!' zegt Ligthart, uit zijn balans gebracht. 'Ik moet me
wel schamen, geloof ik!'
Sterk dringt het geval van de Alfa nu tot hem door. Hoe heeft hij
het kunnen vergeten? Het is hem ingeprent op school. De kranten
hebben er vol van gestaan. Maar er is nog meer: hoe meer hij
erover nadenkt, des te meer parallellen ziet hij met Alma-Patricia.
Het is ontstellend. Ligthart neemt het hoofd in beide handen, sluit
de ogen, en probeert het zich voor te stellen.
De Alfa vaart in het Kanaal. Het is dik van mist en de radar tekent
zijn melkwit spoor over het beeldscherm: het oog van de waarheid.
Dimitrios ziet die stip, die tegenligger aankomen en wijkt uit. De
ander wijkt ook uit. Beide schepen wijken zoveel uit dat ze
elkander rammen.
'Verdomme, ja!' herhaalt Ligthart.
'Na een grondige analyse van deze ernstige aanvaring,' meldt een
nautisch blad, 'moet men wel tot de overtuiging komen dat de
uitwijkmanoeuvres fout waren. Men zou kunnen spreken van 'radar
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assisted collision', een woord dat wel meer zal gaan opduiken als
begeleiding van een uiterst bedenkelijk nautisch verschijnsel:
gebrek aan kennis.
Kan men een bevaren man, een goed kapitein als deze Dimitrios
verantwoordelijk stellen voor zijn gebrek aan radarervaring; een
stuk techniek dat luttele weken geleden bij hem aan boord was
geplaatst, wordt hij zonder meer geacht goed te kunnen
interpreteren! Het wordt tijd dat de opleidingen worden aangepast!
Men stuurt toch ook geen piloten de lucht in zonder een grondige
opleiding en een grondige kennis van de waarde van hun moderne
nautische apparatuur?
Wij moeten constateren dat de scheepvaartsector opnieuw
onverantwoordelijk achterloopt. Slachtoffer is een integer zeeman.
Deze kapitein is al zwaar genoeg gestraft, maar waarschijnlijk
wacht hem nog een proces en een veroordeling wegens onkunde.'
'Verdomme, ja!' herhaalt Ligthart.
'Ah, you remember,' zegt Mitrakis, onderuitzakkend in zijn stoel en
een breed, vergevend gebaar makend.
'Dan begrijp je ook waarom Dimitrios gisteravond zo vreemd deed:
hij durfde niet meer uitwijken.'
Het is Ligthart of hij ontwaakt uit een brok herbeleefd verleden. Hij
schudt het hoofd en zegt:
'Ik begrijp het allemaal best. Toegegeven, Mitrakis. Ik ben blij dat
je me dit hebt verteld. Maar dit kán niet op zee, man! Die man is
ziek! Hij is in feite ongeschikt om het bevel te voeren. Hij is
gevaarlijk en ... incompetent!'
'My God!' roept Mitrakis uit. 'Jongens, we hebben weer 'n clevere
Hollander aan boord. Walop is weer teruggekomen!'
Ligthart antwoordt voor het moment niet. Walops wankele positie
wordt hem met de minuut duidelijker.
'En dan ben je nog wel het een of ander vergeten, stuurman,' gaat
Mitrakis verder.
'Zoals?' vraagt Ligthart.
'Bijvoorbeeld, dat de kapitein zijn vrouw aan boord had.
Remember?'
'Nee,' zegt Ligthart waarheidsgetrouw.
'Hij kreeg dat Poolse schip midden op de onderbrug; in de hut waar
zijn vrouw sliep. Ze konden alleen de helft maar terugvinden, en
16

toen ze dat grijpen wilden, plonsde het in zee. Remember?'
Mitrakis schreeuwt bijna.
Ligthart legt zijn lepel neer.
'Denk maar eens aan dat mooie vrouwtje van je, dat aan de kade
stond te zwaaien in Rotterdam!' zegt Mitrakis.
Diep binnen in Ligthart begint iets te draaien; hij is kwaad, ontsteld
en gekwetst.
Bij overlijden van de man krijgt de vrouw het huis toegewezen.
'Het was bijna wéér zover, Mitrakis!' antwoordt hij.
'En dat komt omdat Dimitrios op de brug stond. Dát is de waarheid.
We hebben allemaal vrouwen en kinderen.'
De Griek haalt de schouders op.
'Toegegeven,' zegt hij. 'We zitten er 'n beetje mee, maar we kennen
Dimitrios al té lang om hem voor de landhaaien te gooien. Hij heeft
al genoeg meegemaakt tijdens dat proces.'
Ligthart zit sprakeloos te luisteren. Hij is nog niet los van thuis, dat
komt later pas. Hij zit midden in deze vreemde klittende crew die
nog niet los van elkander gekomen is. Ze weten te veel van elkaar;
zoveel dat Ligthart nog niet weet.
'Wij Grieken zijn de rotsten niet, stuurman,' gaat Mitrakis
tandenpeuterend verder. 'Echt niet. We zullen je aanvaarden, maar
we zullen het niet nemen als je de kapitein verloent. Begrepen?'
'Wat wil je dan van me?' vraagt Ligthart bits.
'Eenvoudig dit: vaar het schip; doe wat de kapitein nalaat te doen.
Maar verlink hem niet. Als je hem ooit over breed probeert te
brengen, zullen wij alles ontkennen.'
'Zoals bij mijn voorganger,' constateert Ligthart.
'Precies.' Mitrakis grinnikt en steekt de hand uit. 'Afgesproken,
mister mate? Zijn we het eens?'
'Je bent gek,' zegt Ligthart. 'Denk aan het schip en aan je vrouw en
kinderen.'
'So what!' kaatst Mitrakis. 'Jullie noorderlingen zijn vastgeroeste
perfectionisten. Géén filosofen. Jullie zijn te scherp allemaal. Eén
kans op de miljoen dat we weer zo'n situatie krijgen; zoiets herhaalt
zich niet. We krijgen geen near miss meer, stuurman. De zee is veel
te groot. Wij, Grieken, varen al drieduizend jaren. Jullie Hollanders
misschien driehonderd .. .'
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'Ik begrijp het,' zegt Ligthart dan. 'Jullie weten allemaal dat
Dimitrios in feite incompetent is, maar je houdt de vuile was
binnenboord. De Alma vaart, het dagboek wordt netjes
bijgehouden. Er is niks in de weg, zolang iemand de zaak netjes
opvangt, en zijn grote mond houdt.'
'Ja, zo is het wel ongeveer,' beaamt Mitrakis glimlachend.
'Interessant,' antwoordt Ligthart ontstemd. 'Heel interessant. Maar
niet zo onschuldig, want Walop is er praktisch onderdoor gegaan.'
'Eigen schuld,' bevestigt Mitrakis. 'Ik zei je toch al dat we alles
zouden ontkennen en dat is gebeurd ook. Niet wij, maar hij stond
voor aap. Niemand geloofde hem op het kantoor.'
Ligthart staart Mitrakis aan. De man is niet gemeen. Hij is het
prototype van een zeeman; wat dromerig, wat naïef, voorbestemd
om te worden bespeeld en uitgebuit omdat hij in principe
romantisch van aard is.
Ligthart herkent dit slag; hij herkent zichzelf. Hij benijdt Mitrakis
om dit fatalisme, waar hijzelf bovenuit gegroeid is.
Mitrakis handelt typisch als Jan de Zeeman: trouw tegenover
vrienden, vijandig tegenover de wal, fatalistisch tegenover wat
misschién gebeuren kan. Soms haat Ligthart deze eigenschappen,
maar ze houden de schepen varende, ook de Liberiaanse.
'Ga dus niet te ver, mister mate,' zegt Mitrakis nog. 'En dan zullen
we het allemaal best kunnen vinden.'
'Bedankt voor je wijze raad,' antwoordt Ligthart kort.
'La vita non est facile,' doceert Mitrakis glimlachend. 'Het leven is
niet gemakkelijk.' Kennelijk heeft hij die term ergens in de Med.
opgepikt.
'Bon provecho,' antwoordt Ligthart; goede maaltijd.
Een van de wtk's staat op en schudt Ligthart de hand.
'Dobra veche,' zegt hij enthousiast. 'You speak Yougoslav,
captain?'
'No,' antwoordt Ligthart, die probeerde Spaans te spreken. De term
'captain' doet hem goed. Voor de rest is het een verwarring; een
spraakverwarring; een verwarring van begrippen.
Alma, Liberia. Ligthart draait zich om, groet en loopt de messroom
uit. Hij heeft er plotseling genoeg van. Ogen priemen in zijn rug.
Ze kijken hem na; stuurman Jan Ligthart - dienstdoend kapitein van
de Alma.
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Beschouwen ze hem inderdaad als zodanig? Het is niet zo moeilijk
dat uit te vinden. Ligthart besluit een rondje over en door het schip
te maken, loopt nonchalant hutten en verblijven binnen, maakt een
praatje en stelt zich overal officieel voor. Ze schijnen het op prijs te
stellen; vooral de matrozen uit Madagaskar die als een stel bruine
bannelingen in het getto van het onderdekse midscheeps-gedeelte
huizen.
Ligthart ziet hun foto's, hun blote voornamelijk blanke pin-ups, hun
souvenirs en snuisterijen. Ze hebben over het algemeen een
wanstaltige smaak, maar die houdt onmiddellijk verband met hun
krappe financiële positie: ze zijn net even te arm en te zuinig
opgevoed om iets goeds te kunnen kopen, behalve hun
onafscheidelijke radio's: een stuk van thuis, dat in allerlei talen
tussen de storingen door staat te blerren.
In een hut ziet Ligthart tot zijn verbazing een oude trapnaaimachine staan, en dat absurde ding fascineert hem op een
eigenaardige, doordringende manier, want waarom staat zo'n geval
hier?
Het blijkt dat Omar de eigenaar is; Omar die het roer recht hield bij
Goeree Lichtschip. Hij blijkt het apparaat voor tien harde guldens
op de Rotterdamse rommelmarkt te hebben gekocht, natuurlijk op
een zaterdag én onder het viaduct, wanneer het daar barst van de
buitenlanders die het residu van de welvaart opkopen.
In de hoek ligt nog meer rommel: lompen en afgedragen kleren, die
wel ergens ter wereld op chinkie-for-chinkie basis wat geld zullen
opbrengen.
Ligthart blijft naar dat gekke, aftandse ding daar midden in die hut
staren. Er gaat een schok van herkenning door hem heen, en hij
ontwaart de sensatie van zoiets als seksuele opwinding. Hij moet
plotseling sterk aan Noy denken, maar dan op een directe, erotische
manier. En intussen ruikt hij parfum en natte, dampende haren.
'Voor je vrouw, Omar?' vraagt hij schor.
'Geen vrouw,' zegt Omar.
'Voor je moeder dan?'
'Geen moeder.' Omar grijnst verlegen.
'Voor je zuster?'
'Geen zuster meer.'
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Je belazert me, denkt Ligthart. No pappa, no mamma, no brother,
no sister; bakshis, sahib! Dat zeggen de kindertjes in Calcutta, als
ze om een aalmoes zeuren. Maar Omar is doodernstig; hij behoeft
zijn hand niet op te houden van de honger.
'Waar wil je dan met dat ding heen, Omar?' vraagt Ligthart
nieuwsgierig. 'Wat moet je ermee?'
De man strijkt zwijgend, bijna liefkozend, met zijn hand over de
geschuurde en in het vet gezette ijzeren delen van het frame. Het is
duidelijk dat hij er veel werk aan gehad heeft.
'I just like it,' zegt hij eenvoudig.
En Ligthart herkent zichzelf: ze horen er niet bij; een zeeman hoort
er nooit helemaal bij. Ook Omar is een eenzaam mens. En daarom
koopt hij een oude trapnaaimachine, wellicht om een of andere
verdrongen behoefte naar huiselijkheid te bevredigen.
Ligthart wrijft hem over de grijze krullebol en zegt: 'Geluk ermee,
Omar. Bewaar maar, voor thuis.'
Hij ziet hoe de man hem dankbaar aankijkt, omdat hij beseft
begrepen te worden. En Ligthart denkt licht ontroerd: waar is jouw
thuis, zwerver? Waarom ben jij weggegaan van je eiland? Waarom
vaart ons soort mensen weg van plaatsen als Bangkok en
Tamatave? Weet jij waarom wij op de Alma zijn aangemonsterd?
Misschien zijn we geronseld; we hebben ons weer eens laten
ronselen voor geld, en we verdienen niet beter. Misschien willen
we wel geronseld worden. Weet jij het, Omar?
Ligthart voelt dat de man hem nakijkt. Hij voelt zich
verantwoordelijk voor deze man, voor de rest van de crew, voor het
schip. Er wordt iets van hem verwacht, dat is duidelijk. Dit
samengeraapte stel vormt een heterogene bemanning; de
bemanning van de Alma, van zíjn Alma. Alma de mi corazon!
Peinzend loopt Ligthart verder.
Misschien is dit inderdaad zijn kans wel; een grote kans op snelle
promotie. Hij heeft zich als leerling, vierde, derde en tweede
stuurman laten bedisselen door leraren, meerderen in rang,
walinspekteurs, bemoeizieke kapiteins. Nu is hij zelf aan de beurt;
bijna.
Al die jaren heeft hij alles gepikt van die nooit aflatende stroom
betweters en tegen beter weten in is hij blijven varen met één doel
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voor ogen: het commando over een schip. Nu is het zover, dankzij
of ondanks Dimitrios.
In die stemming keert hij terug naar zijn hut, wijzer maar belaster
dan tevoren. De zwaarte van zijn taak is nu duidelijker geworden,
meent hij. Maar hoe meer hij zich kapitein voelt, des te meer wordt
hij achtervolgd door het spook Dimitrios.
Er blijkt een passer verschoven die nacht. Er is in de kaart gestuft.
Er is een stersbestek gecontroleerd en een koerslijn nagetrokken. Er
staan berekeningen in Dimitrios' handschrift op kaart en kladpapier.
Het valt niet te loochenen: de onzichtbare kluizenaar is er nog.
Ligthart doet of hij het niet bemerkt maar in feite voelt hij zich
bespioneerd en gecontroleerd. Het doet zijn labiele gezag beslist
geen goed, vindt hij. Maar de beide stuurlieden aanvaarden dit alles
als onvermijdelijk.
Patagos noch Bianchi reageren of zinspelen op die kleine bewijzen
van Dimitrios' tegenwoordigheid. Geluiden en bewegingen
verraden zijn aanwezigheid; om elf uur 's avonds begint de douche
te rochelen. Dimitrios leidt een eigen tijdschematisch
kluizenaarsbestaan temidden van alle anderen; hij is eenzamer dan
eenzaam, eenzamer dan de eenzamen. Hoe houdt hij het uit?
Er zijn momenten dat Ligthart hem volledig kan begrijpen. Soms
wil hij beslist wel aankloppen om een praatje te maken, maar als
Dimitrios officieel weigert het gezag te aanvaarden? Marcos, de
bediende, sluipt voorbij en zwijgt als het graf over wat zich achter
de deur van de kapiteinshut afspeelt.
Ligthart meent het slag dat Marcos vertegenwoordigt te kennen;
een trouw en uitstervend ras van oppassers of butlers op zee;
verzorgers van in hun ogen grote mannen in de schaduw waarvan
ze als een orchidee in een oerwoud kunnen gedijen; een serviel
type mens met sterke bindingen en emoties, en snel geraakt.
Zonder de Reus in hun nabijheid kunnen ze niet bestaan, zelfs al
haten ze hem af en toe; maar ze zullen die afhankelijkheid in en
van zichzelf nooit herkennen.
Ja, Ligthart kent Marcos' slag, en hij verwondert zich erover, want
onder Nederlandse vlag bestaan zulke stewards niet meer.
Eén ding is duidelijk: Marcos kan geen twee heren dienen. Van
hem kan Ligthart geen steun verwachten. Maar hij begrijpt dat hij
Marcos niet op de tenen moet trappen, want hij zal hem in de
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toekomst zeker nodig hebben. En dus laat hij de kleine, zwarte
veertigjarige begaan binnen zijn eigen territoir.
Zo wordt Ligtharts leven aan boord beheerst door een samenspel
van factoren, waarvan Marcos er een is. Ze zullen hem verscheuren
als hij een regiefout maakt, dus moet hij die niet maken. Hij bepaalt
zich tot rustig ingrijpen waar dat nodig is, en voor de rest runt het
schip zich grotendeels zelf, nu ze uit de krikkemikken zijn. Er ligt
ruimte genoeg voor de boeg; meer dan genoeg: de hele Portugese
Noord, en de hele Atlantic tot aan Capetown.
Ligtharts werk verandert. Hij heeft een dubbelfunktie waar te
maken, en begint te snuffelen in de oude journalen, om na te gaan
hoe snel vorige reizen zijn verlopen. Zo leert hij denken in weken
en maanden, in behouden mijlen, tonnages en aankomsttijden, en
zo wordt hij gaanderweg wie hij altijd had willen zijn: captain Jan
Ligthart, bij de gratie van Dimitrios.
Soms betrapt hij zich erop zich te ergeren als hij te nadrukkelijk
met 'stuurman' wordt aangesproken. Ook bemerkt hij hoe hij soms
langdurig naar Dimitrios' gesloten deur begint te loeren. Maar de
kapitein verschijnt niet, hij probeert de man te vergeten, uit te
bannen, weg te cijferen, los te laten als een lastige herinnering,
want dat móet. Dimitrios heeft zichzelf vrijwillig in de ban gedaan.
Het lukt Ligthart een happy ship te kweken. Ze komen geleidelijk
in handzamer weer terecht. De zon krijgt meer kracht. De
temperatuur stijgt zienderogen. Ligthart navigeert, kontroleert,
kommandeert, en vindt vrede met zichzelf. Hij is los van thuis:
zeeman Ligthart.
En Noy, in haar steriele lijstje, blijft naar hem glimlachen.
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Hoofdstuk 3

Gaandeweg begint Ligthart zich af te vragen wat er straks in Las
Palmas zal gebeuren. Dat bunkereiland komt met elke slag van de
schroef dichterbij; zal Dimitrios daar opduiken, op slag, om het
gezag op zich te nemen? En hoe zal hij, Ligthart, hierop reageren?
Steeds meer betrapt Ligthart zichzelf op het woord Las Palmas dat
als een horzel om zijn kop zeurt. Hij moet ervoor zorgen dat het
geen obsessie wordt.
Als hij op een avond de wacht overneemt, vraagt de gedrongen
Italiaan Bianchi hem te spreken. Ze lopen samen naar buiten, onder
de tintelende sterrenhemel. 'Mister mate,' zegt Bianchi, na enige
aarzeling te hebben overwonnen, 'u hebt wel bemerkt dat ik u
verdomd graag mag. Maar ik ben bang dat het fout gaat met u. En
dat wil ik géén tweede keer meemaken. Ik wil niet dat u dezelfde
kant opgaat als mister mate Walop.'
'Zeg, lijkt het daar dan op?' vraagt Ligthart onthutst.
Bianchi knikt bevestigend.
'Uw voorganger kreeg de angst bij Palmas te pakken. Hij was bang
dat Dimitrios tevoorschijn zou komen. En elke haven werd dat
erger. Ik wil u waarschuwen .. .'
'Ik ben Walop niet!' kaatst Ligthart geraakt. 'Heb je soms wat aan
me gemerkt?'
'Ja, de ijver waarmee u het schip runt. Echt efficiënt en overdreven.
Gründlich, zeggen de Duitsers. En dan natuurlijk de manier waarop
u naar Dimitrios' gesloten deur loert, stuurman .. .'
'Zo,' antwoordt Ligthart, 'valt dat dan op?'
'Patagos vindt het grappig,' zegt Bianchi, 'ik niet.'
Ligthart kijkt de Italiaan doordringend aan.
'Ik hoop ... ik hoop niet dat u kwaad wordt, mister mate. Ik ... moet
er wel over beginnen, want ik gun u het lot van Walop niet.'
'Dat zal niet gebeuren,' antwoordt Ligthart. 'De zaak is eenvoudig.
Zolang Dimitrios niet op de brug komt, doe je maar precies wat ik
zeg, begrepen?'
'Maar .. .'
'Zeg het maar, Bianchi!'
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Weer aarzelt Bianchi. 'Dat... dat zelfde heb ik Walop ook altijd
horen zeggen, stuurman. U ... u reageert precies als hij. Het is
gewoon angstig!'
'Zo,' antwoordt Ligthart die rood aanloopt. Hij weet niet of hij de
jongen op zijn nummer moet zetten.
'Vertel me eerst maar 's wat Dimitrios handelwijze is,' vraagt hij. 'Ik
vermoed in de hut blijven en in de havens boven water komen om
de schijn op te houden.'
'Dat lukt hem aardig,' pareert en bevestigt Bianchi.
'Het is hem gelukt, Bianchi. Tot aan Goeree.'
'Maar Goeree is Las Palmas niet, stuurman,' zegt Bianchi bijna
smekend. 'Ik gun u geen afgang. Misschien is het beter dat u er zich
nu al op instelt: hij komt; hij komt onherroepelijk op de brug. Laat
hem zijn gang gaan; laat hém dat schip binnenbrengen, dan heeft u
de rest van de reis vrij spel.'
'Carte blanche,' zegt Ligthart cynisch, 'carte blanche om de Alma
de grond in te varen! Gebruik je verstand, man! Het is ook jouw
leven, Bianchi!'
Het water ruist de stilte weg. De sterren deinen de leegten weg. De
horizon hangt messcherp aan de strakke hemel. Ligthart is het niet
met zichzelf eens; hij vraagt zich af of Bianchi de enige is, die dat
door heeft.
Eindelijk doorbreekt hij de stilte en vraagt: 'Wat doet Dimitrios
eigenlijk in die hut? Drinkt hij veel?'
'Als het warm wordt, wel!'
'Na Las Palmas dus,' constateert Ligthart; weer die naam - de naam
van een van de Gelukzalige Eilanden; thans een dreigende steen
des aanstoots; een reisonderbreking die de toestand kan keren.
'Ik heb mezelf niet in deze situatie gemanoeuvreerd, Bianchi,'
verdedigt hij zichzelf. 'Ik doe niets anders dan een gat opvullen, en
ik vertrouw erop dat je achter me staat zolang dat noodzakelijk is.
Dat heb je me tenminste bij de Goeree laten blijken.'
'Ik sta volledig achter u, stuurman.'
Spreekt hij de waarheid? denkt Ligthart; wat heb ik aan die kerel?
Ik weet niets van hem.
En weer bekruipt hem het gevoel dat ze hem, Ligthart, als een steen
zullen laten vallen indien de ware kapitein op de brug verschijnen
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zal. Hem gehoorzamen zal dan muiterij betekenen. Niets, helemaal
niets, kan zijn degradatie tegenhouden, als Dimitrios dat wil.
De kapitein kan elk gewenst moment achter die gesloten deur
vandaan komen en ingrijpen. Hij kan gaan bevelen, hij kan
gebruiken en misbruiken. Hij kan een vernietigend rapport
opstellen. Ligthart zal in dat geval minstens voor taktloos worden
aangezien, en de imago die hij zich the hard way in de oost heeft
opgebouwd, op slag verliezen.
Zou Dimitrios hem bewust misbruiken, of is hij inderdaad de
beklagenswaardige.
'Hij heeft praktisch geen drankrekening,' constateert hij.
'Dat klopt precies,' antwoordt Bianchi grinnikend.
'Hij koopt voor zichzelf in. Nee, zó vangen ze hem niet!'
'Dank je voor je waarschuwing en voor je goede wensen, Bianchi,'
zegt Ligthart dan. 'Ik zal trachten er mijn voordeel mee te doen.'
Bianchi blijft afwachtend staan.
'En wel te rusten, stuurman,' vult Ligthart aan. Even later is hij
alleen.
Het bevalt hem helemaal niet voor Walop te worden aangezien; hij
is in diens voetsporen getreden alsof dat iets onoverkomelijks is.
Overal liggen parallellen met de vorige reis. Hij zal het beslist
anders, beter en verstandiger moeten aanpakken.
Ook Dimitrios heeft zich een imago opgebouwd: dat van de arme,
samengedrukte zeeman; de verschoppeling die nauwelijks is
vrijgesproken door een stelletje aftandse microbenneukers: de Raad
voor de Scheepvaart volgens beproefd (Grieks) model; een stelletje
droogzwemmers met aambeien, die samen wel even bepaald
hebben wat er die mistige dag in het Kanaal dan wél had moeten
gebeuren!
Dimitrios, de man die zijn eigen vrouw op gruwelijke wijze
verspeelde; de underdog, de doorzetter die ondanks alles toch weer
naar zee ging, om het kommando over een kapitaal schip opnieuw
moedig op zich te nemen.
Hier en daar wordt er zo over gedacht, begrijpt Ligthart. En
intussen kruipt Las Palmas onmeedogend naderbij. Hij zal
voorzichtig moeten zijn.
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Ligthart herinnert zich een goed collega die, aan de gangway van
zijn schip staande, een paar bootwerkers op diefstal betrapte: ze
hadden twaalf paar nylonkousen aan.
Die collega greep in, kwam in het ziekenhuis terecht en kreeg een
brief van de maatschappij: of hij voortaan wat taktischer wilde
optreden! Zo is de situatie waarin hij nu zelf verkeert. En inmiddels
groeit Las Palmas aan. Het wordt beduidend warmer.
'Vanaf morgen wordt tropengoed gedragen, voor zover aanwezig,'
deelt hij mede en constateert tot zijn genoegen dat Marcos met het
zware goed van Dimitrios loopt te sjouwen. Is dat toeval, of strekt
zijn gezag zich uit tot achter die gesloten deur?
Soms vraagt hij zich even af, wat gebeuren zal indien hij zelf geen
wacht meer loopt, zoals een echte kapitein op een dergelijk schip
betaamt. Hij verwerpt het denkbeeld, want het is onpraktisch en
bovendien zullen de wachthebbenden in het logboek moeten
worden vermeld. De crew, zeker Patagos, zal dat niet willen
aanvaarden, want het komt erop neer dat de vuile was naar buiten
wordt gebracht.
Soms begint het plotseling te waaien; een tropische regenbui van
Sahariaanse afkomst- voorproefje van de equator.
Er is een warmloper in de machinekamer, maar Mitrakis weet de
zaak snel te klaren. Twee matrozen krijgen stekende ruzie; Ligthart
sust de zaak. Frenza, de Maltezer markonist, repareert de defekte
radar. De jongen is op een Engelse kostschool geweest, spreekt
Oxford High en negeert zijn Mediterranese afkomst volledig. Maar
Bianchi, de Italiaan pur sang, lokt hem uit de tent, vloekt hem stijf
in het Italiaans en begint te lachen als Frenza witheet wordt.
'You bastardo, Maccaloni,' zegt Bianchi venijnig.
Alles is normaal; a happy ship, een gewoon schip.
Alleen dit: 'n zekere opstapstuurman Jan Ligthart voert toevallig
het bevel over een dertigtal gezonde en wispelturige internationalen
die deels hun anti- en sympathie niet onder de korenmaat kunnen
houden. Alma, Monrovia. Een schip onder goedkope vlag, met alle
kenmerken daarvan: een samengeraapte bemanning zonder
werkelijke bindingen; een bemanning die zich min of meer heeft
opgedeeld in groepen, qua nationaliteit. Daarnaast staan de
enkelingen eenzaam temidden van hun eigen gedachtenwereld.
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Uit zelfbescherming heeft Ligthart een andere houding
aangenomen; hij stelt zich voor dat Dimitrios ziek is. Dat is
prettiger dan het gevoel te hebben iemand van zijn rechtmatige
plaats te hebben verdrongen.
Toch is dat een soort afweerhouding; zijn eigen reakties worden
gaandeweg minder soepel. Naarmate Las Palmas naderbij komt,
voelt hij zijn onzekerheid en spanning toenemen, of hij wil of niet.
Stel dat Dimitrios inderdaad uit zijn hol komt en zegt: 'Stuurman,
ga naar de bak en gooi de spijker er in als het nodig is.'
De bak! Dat eeuwige verbanningsoord voor eerste stuurlui, althans
op Nederlandse schepen, waar deze toekomstige gezagvoerders
mogen meren en ontmeren inplaats van op de brug de kneepjes van
het manoeuvreren te leren! Ligthart heeft zich dikwijls aan deze
chronische toestand geërgerd. Nu, aan boord van de Alma en in
verband met Dimitrios, wordt het ondraaglijk. Dimitrios betekent
namelijk geen gezag. Hij is als een bange hond van de brug
geslopen en heeft zich niet meer laten zien van de reis. Hij laat zich
betalen zonder er iets voor te doen.
Ligthart, als ie straks tevoorschijn komt, knap jij beslist af. Je gaat
Walop achterna. Je zou het niet kunnen verdragen.
Ligthart, als ie straks tevoorschijn komt, heb je dat maar te pikken.
Wees verstandig, man, en maak er geen halszaak van. Het duurt
maar enkele maanden, dan ben je weer thuis, bij Noy.
Noy! Haar portret begint te zweven. Ze wordt elke dag
aantrekkelijker en begeerlijker, maar elke dag blijft ze verder
achter. Ze kijkt hem aan, maar ze is machteloos om hem te helpen.
Dit is een one man's job; hij moet er zelf doorheen.
Het komt plotseling op het scherp van de snede als Frenza met een
telegram komt aanstappen voor de kapitein.
'Geef maar hier,' zegt Ligthart.
'U bent de kapitein niet,' antwoordt Frenza, kennelijk in tweestrijd,
maar Ligthart graait het formulier uit zijn handen en leest:
- please wire eta and bunkers laspalmas - svp uw aankomsttijd en benodigde bunkers melden 'Maak je dáár zo'n drukte over, Frenza?' zegt hij gemelijk, het
ontvangstbewijs aftekenend. 'Heb jij je ogen in je zak?'
'Nou ja, het is toevallig niks bijzonders, stuurman.'
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Ligthart belt Mitrakis en vraagt hem hoeveel ton hij nodig heeft;
Patagos geeft hem het eta.
'Hier is je antwoord, Frenza. Stuur maar weg.'
'Okee,' zegt Frenza. 'Maar wie tekent eigenlijk mijn dagboek deze
reis? Dat moet Dimitrios toch zélf doen!'
'Inderdaad,' zegt Patagos.
'Wie deed het vorige reis?' vraagt Ligthart beheerst.
'Dimitrios,' zegt Frenza. 'Ik gaf mijn dagboek eens per week aan
Marcos. Die speelde voor postilion d'amour.'
Ligthart schudt langzaam het hoofd, omdat hij weer wordt
geconfronteerd met deze absurde situatie. Zuchtend zegt hij:
'Dan gaat het deze reis ook weer zo, Frenza. Ik wil het alleen
doorlezen.'
Nu doet Frenza iets eigenaardigs. Hij loopt naar Patagos toe en
vraagt: 'Gaat u akkoord, stuurman?'
Deze knikt bevestigend.
Hoofdschuddend loopt Frenza snel terug naar zijn radiohut, waar
een of ander luid getuter zijn aandacht vraagt.
'Frenza,' roept Patagos nog. 'De stuurman hier heeft het gezag in
handen zolang Dimitrios wil, begrepen? En je zet geen flauwekul
in je dagboek! Macaronivreter, heb je dat begrepen?'
Ligthart is verbaasd; nog nooit heeft iemand zó hard en in het
openbaar zijn toestand weergegeven.
'Patagos,' zegt hij, 'ik heb zo'n idee dat je vorige reizen 'n beetje te
veel gepikt hebt van Dimitrios. Waarom ben je tegen mij? Omdat
ik geen Griek ben? Ik dacht dat je daar als internationaal
georiënteerd zeeman boven zou staan. Je hebt jezelf in een hoop
ellende gestort, man!'
Patagos begint te lachen.
'Zo zwaar zie ik dat niet,' zegt hij. 'Vorige reis konden we kiezen:
Walop of Dimi. De keus was niet moeilijk voor ons, stuurman. En
nu wéér niet.'
Ligthart slikt een aantal vragen in. Hij heeft met zichzelf
afgesproken de situatie de baas te blijven; zoiets als een telegram of
dagboek mag niet te belangrijk worden. Het is trouwens duidelijk
dat Dimitrios nooit zal weigeren dat dagboek te tekenen. Ligthart
besluit het erbij te laten.
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Er is trouwens werk aan de winkel. De Alma komt op de hoogte
van Gibraltar. Ligthart weet uit ervaring dat veel lastige kapiteins
hier uren, soms dagenlang komen rondhangen op de brug, uit angst
voor mogelijke koerskruisers die in en uit de Straat varen. En maar
turen, en maar ijsberen! Nu betrapt hij zichzelf op onrust. Maar tot
zijn opluchting verschijnt Dimitrios ook nu niet.
Ligtharts haat jegens Dimitrios, wel enigszins afgezwakt door
medelijden, slaat over op het eiland Las Palmas voor de boeg.
Tegelijkertijd vraagt hij zich af wat hij eigenlijk wil. Doorvaren, er
voorbijgaan? Het zo regelen of de natuur dat eiland nooit
geschapen heeft? Wordt hij walschuw, wordt hij Walop? Hij
schrikt van zichzelf.
'Ik ben Walop niet,' herhaalt hij voor zichzelf.
Maar Bianchi meldt dat hij de harige schim van Dimitrios over de
brug heeft zien sluipen; een reusachtige vorm, een soort aapmens
op blote voeten en alleen gekleed in een pendek. Hij is zich wild
geschrokken. Uiterlijk kalm staat Ligthart te grinniken om Bianchis
woeste verhaal: alsof deze in een doodstil bos liep te wandelen, en
plotseling tegenover een ruige beer stond.
Toch vraagt hij zich af, of hij zelf niet zou schrikken. Hij bemerkt
dat hij slechter gaat slapen. De avond voor aankomst, als hij in de
kooi een boek ligt te lezen, ziet hij het ronde maantje plotseling
voorbij komen schuiven door de koele, blauwe hemel. Dat betekent
een grote koersverandering. Hij richt zich op en ziet het maantje
verdwijnen, en dat betekent een blijvende koersverandering of een
draai - een volledige draai. Zijn onrust is gewekt.
Loerend over zee, ziet hij geen enkele aanleiding, kleedt zich aan
en beent naar de brug, waar Bianchi de wacht heeft.
'Wat is er aan de hand, stuurman?' vraagt hij.
Het duurt een hele tijd voor hij uit het donker een stamelend
antwoord krijgt.
'Ik ... ik heb de gyro even gecontroleerd, stuurman.'
'Waarom?'
'Wel, dat heb ik op school geleerd ... De tol slijt in als ie te lang op
ene koers blijft liggen. Ik bedoel de tolcontacten.'
'Je liegt,' zegt Ligthart fel. 'Waarom .. .'
Nu ziet hij licht branden in Dimitrios' hut.
'Zeg, was het soms je bedoeling de kapitein uit zijn hut te lokken?'
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Bianchi kucht, maar antwoordt niet.
'Heb ik dat verdomme aan je verdiend, broeier?' zegt Ligthart.
'Sorry, mister mate,' antwoordt Bianchi timide. 'Ik... ik geloof dat ik
het moest doen. Ik zie Dimitrios liever nu op de brug dan morgen
als we binnenkomen. U weet waarom.'
'Zeer ontroerd,' antwoordt Ligthart. 'Maar dat laat je aan mij over!
Ik heb een uitgekiend plan voor Las Palmas.'
'Echt waar, stuurman?' zegt Bianchi. 'De vorige maal met Waloph
eb ik meegespeeld, maar nu kan ik het niet meer.'
'Hoeft ook niet,' antwoordt Ligthart. 'Er is geen tweede maal.'
'Morgen komt Dimi op de brug, gesecondeerd door Marcos, zijn
vazal. Ik zie het voor me. Wat gaat u dan doen, stuurman? Vertel
het me, please!'
'Dat zal je wel zien. Haal geen flauwekul meer uit vannacht,
begrepen?'
'Okee,' antwoordt de Italiaan kort en aarzelend. 'Ik laat het dan
maar aan u over.'
'Ik hou je aan je woord.'
Ligtharts woede is gezakt; hij kan het niet begrijpen. Dimitrios is
de onzichtbare spil, waarom hun leven draait. Hij bepaalt hun
stemmingen en handelingen. Hij is er altijd bij, levensgroot,
levensecht.
'Welterusten, stuurman.'
Bianchi zal het niet meer doen, maar Ligthart hééft geen vast plan;
hij heeft zich alleen maar groot gehouden.
Komt tijd, komt raad, zoals bij de Goeree. Is dat sterkte of zwakte?
Is het zelfvertrouwen of gebrek aan vertrouwen? Morgen; morgen
komt het uur der waarheid. Noy, zegt hij, wat moet ik doen, meid?
Ze glimlacht en zwijgt.
Ligthart vaart door een mist, wachtend op het verborgene. Al zijn
deugdelijke diploma's helpen niet. Al zijn goede wil is machteloos.
Hij denkt aan de superleraren die hem hebben voorbereid en
klaargestoomd. Hij overweegt wat hij kan doen met de kennis die
hij meegekregen heeft.
'How to overcome an inactive captain.' En hij droomt van
Dimitrios, de harige aap, waarmee hij om de handle van de
telegraaf worstelt.
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Als hij niet-uitgeslapen wakker wordt, blijkt het licht, veel te licht
buiten. Het eiland Gran Canaria ligt in een bad van zonnelicht te
deinen, en dat bevalt hem helemaal niet; ze hebben verzuimd hem
te waarschuwen.
Boven op de brug treft hij Patagos en Bianchi aan, die zo ver
mogelijk van elkaar vandaan staan. Dimitrios is nergens te
bekennen.
'Laat me ontbijt brengen,' vraagt Ligthart. Tegelijkertijd besluit hij
het schip alleen binnen te brengen; alsof Dimitrios niet bestaat,
zoals hij in feite deze hele reis niet bestaan heeft.
'Patagos,' zegt hij minuten later, 'ga naar voren en maak het anker
gereed.'
'Is dat niet wat vroeg, stuurman?' meesmuilt Patagos.
'Ik wil geen risico lopen.'
'Ja dát begrijp ik. En als ik nou eens niet naar voren ga?'
'Ouwehoer niet!' antwoordt Ligthart. En tot Bianchi:
'Geef standby.' De telegraaf rinkelt.
'Standby, stuurman!'
Ligthart belt de machinekamer. 'Heb je 't begrepen, Mitrakis? We
gaan straks naar binnen. Ben je er klaar voor?'
'Wie daar?' Vragen naar de bekende weg; een verkenning.
'Ik ben het, Ligthart!'
'En waar is Dimitrios?'
'Je mag tweemaal raden, chief.'
Na tien seconden komt er pas antwoord. Het lijkt een eeuwigheid.
' Klaar om te manoevreren, stuurman! '
Pas dan gaat Patagos naar voren. Ligthart heeft hem totaal
genegeerd. De stuurman daalt schoorvoetend de trap af. Ligthart
knipoogt even naar Bianchi, en die grinnikt opgelucht.
Ligthart kijkt naar het langstekkende water, naar het patronend
schuim; hij wil de voortgang proeven, voelen, schatten aan de hand
van al die fascinerende schuimpatronen, gedrochten, gezichten en
figuren die er nu al dagenlang bij horen.
Dan kijkt hij naar het nabije land. Land, water, schip. Drie
onmogelijke dingen die in Ligtharts leven samenkomen en zich in
feite niet laten rijmen. Ze roepen spanningen op.
'Mister mate!' hoort hij Bianchi roepen. Hij loopt naar binnen,
omdat het alarmerend klinkt.
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Verstomd ziet hij de grove hand van Dimitrios op de telegraaf
liggen. Alles in Ligthart komt in opstand. Hij voelt zijn benen
trillen. Er loopt een rilling langs zijn rug.
Als een standbeeld staat Dimitrios voor zich uit te staren. Hij is
keurig gekleed, compleet met vliegdekpet en epauletten met vele
banden en een krul: captain himself. Als een schaduw staat Marcos
achter hem met een dunne glimlach om de lippen. Het Gezag en
zijn vazal.
Bianchi's gezicht drukt uiterste paniek uit; het zweet stroomt hem
van het voorhoofd. Ligthart voelt zijn huid gaan prikken. Dit wordt
inderdaad een afgang. De meester is gekomen en de hond mag met
de staart tussen de benen wegsluipen.
Doodstil staat Ligthart bij de buitendeur. Hij kijkt zonder te
bewegen. Zijn benen weigeren dienst.
'Male, ga naar voren en gooi het anker erin,' zegt Dimitrios hees,
met een vreemde en onpersoonlijke stem. De barnstenen
rozenkrans in zijn vingers tikt onophoudelijk. Het lijkt wel of het
hem in feite niet veel interesseert.
Bianchi en de roerganger staan stokstijf te wachten. Dimitrios kijkt
recht voor zich uit. Hij lijkt geprogrammeerd; een automaat, een
geroutineerde chauffeur die, al rijdend, hele stukken overslaat en
zich pas weer bewust wordt dat hij een stuk gereden heeft, als hij
ergens moet remmen. Dimitrios lijkt op een robot; daar komt het op
neer.
Een moment lang vraagt Ligthart zich af wat er in deze man
omgaat. Dimitrios is een eenling, een zwijger die verzuipt in zijn
eigen moeilijkheden. Nee, hij kan diens leiding niet aanvaarden en
dus blijft hij staan, vermoedend dat één valse beweging de status
quo zal opheffen en zijn spanning zal verraden. 'Ga naar je hut,
captain,' wil hij zeggen, maar hij zwijgt. Hij wacht tot de situatie
openbreekt. Wel kijkt hij gespannen naar die hand, die op de
telegraaf ligt. De vingers trommelen. Ze bewegen naar voren,
gereed om te handelen, te bevelen, orders te geven die hij de hele
reis niet gegeven heeft.
Plotseling begrijpt Ligthart dat hier de sleutel moet liggen.
Koortsachtig zoekt hij zijn gedachten af naar een hint, een
steunpunt, een uitweg, maar hij is overbluft door die hand. Hij
voelt zich leeg en denkt aan Walop.
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Weer ziet hij die hand bewegen. Dan, zoals bij de Goeree, handelt
hij instinctmatig, draait zich om en kijkt naar het eiland alsof het
hem niet interesseert.
'Dead slow machine!' beveelt hij.
De telegraaf achter hem rinkelt. Dimitrios heeft gehoorzaamd, net
op tijd. Bianchi kan het kennelijk niet langer aanzien en laat zich
langs de trapleuning omlaagglijden.
'Blijven jij, stuurman,' zegt Ligthart 'Ik heb je nodig!'
Welk recht verschafte ik me? denkt hij tegelijkertijd. Eén order van
Dimitrios en je valt terug tot lakei.
'Stop machine!' roept hij. Achter hem rinkelt de telegraaf. Als door
een floers ziet hij de loodsboot naderbij komen, en beveelt Bianchi
de loods op te vangen. Nu begint hij heen en weer te lopen, begroet
even later de loods en zegt:
'Halve kracht vooruit maar! '
Er is geen enkele reactie merkbaar.
'Halve kracht!' Het is een schreeuw geworden, maar weer gebeurt
er niets.
Ligthart loopt naar binnen; Dimitrios is er niet meer.
De schouders ophalend, zegt Ligthart dan: 'The ship is yours, pilot.
Bring her inside!'
'Where is the captain?' vraagt deze.
'The captain is sick!'
'Very sick?'
'Maybe!'
'He needs a doctor by and by?'
'No. I told you to bring the ship in!'
'Allright!'
Verder loopt het als een trein; het is een anticlimax toe te zien hoe
de Alma rustig om het kolkende breakwater wordt geleid. De loods
weet precies wat hij doet, moeiteloos. Binnen korte tijd ligt het
schip stevig afgemeerd. Ligthart tekent het briefje af.
Als een schim sluipt Bianchi over de brug; Ligthart is er zeker van
dat iedereen weet wat er gebeurd is: de Nederlandse stuurman heeft
gewonnen, de Griekse kapitein heeft verloren.
Is dat wel zo?
Patagos, die even later op de brug komt, zegt geen stom woord,
maar zijn ogen spreken boekdelen. Ligthart beseft dat de reis pas is
33

begonnen. Dit is geen einde, maar een begin. Er begint een vaag
schuldgevoel in hem op te staan. Heeft hij juist gehandeld? De tijd
zal het leren.
Traag en rustig verstrijken de uren in Las Palmas. Na het korte
bunkeren verlaat de Alma het glanzende, diepblauwe, paradijselijke
bekken weer; ze drijft terug naar haar element.
Ditmaal heeft Ligthart geen oog gehad voor de wandelende
poppen. Ze doen maar die handelaren. En de flikkers en de
satisfiers, die achter de hoge stenen dam van het breakwater zaken
proberen te doen met een stukje zeep, gaan ook hun gang maar.
Voor wie er behoefte aan heeft. Het hoort erbij, zoals de zon bij
Canaria, zoals La Isleta bij Gran Canaria. Samen met de loods
brengt Ligthart de Alma buiten. Dimitrios schittert door
afwezigheid; de loods vraagt niet meer naar hem.
'Volle kracht!'
De Alma stoot de ruimten in. Las Palmas verdwijnt zienderogen;
een wazige, vale streep op het laatst, die door de kim wordt
opgeslokt.
Water, lucht en wolkengroepen. Vele dagen lang, tot aan Kaapstad.
Wat zal Kaapstad brengen? Voorlopig is er een zee van tijd, en
voor het eerst slaapt Ligthart sinds vele dagen weer goed.
Wel verft hij de schuur aan de Maaslaan, stoeit met Noy en krioelt
met het koele kussen, dat hij later tot een peluw maakt en tussen de
benen steekt tegen het zweten.
Zoiets noemen de Engelsen 'a Dutch wife'.
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Hoofdstuk 4

Ligtharts eigen Alma stevent naar Kaapstad door een deining die
het zout en de ruimten van de Atlantische Oceaan in zich draagt. Ze
veroorzaakt een lichte, bijna regelmatige schommeling die een
weldadige invloed heeft. Er treedt dagenlang een blijvende rust in.
A Dutch wife, a Thai wife.
Ligthart begint meer aan Noy te denken. Ze wordt met de dag
vrouwelijker en aantrekkelijker, zó erg soms dat hij zich als man
meer dan tekort gedaan voelt. Zijn lichaam begint te rebelleren. Dit
is de tijd dat de geile kalenders van de verffabrikanten en
scheepshandelaren opgang maken; hij is man genoeg om er niet
aan te kunnen ontsnappen. 'Lang gespeende zinnen', zou dichterzeeman Slauerhoff dat noemen.
Niet alleen zijn lichaam rebelleert. Hij denkt met een soort
weemoed aan het fijne, lange leven dat hij zich met haar samen had
voorgesteld; aan het betoverende van roekeloos lachend bij elkaar
zijn. Wat zou het betekenen als hij háár verliezen zou? En nogal
liefst door eigen schuld? Hij zou eraan kapot gaan. Op deze
momenten begrijpt hij Dimitrios volkomen.
Wat zei kapitein Visser vroeger? Je hebt een anker achter de kim
nodig, zeun. Dondert niet waar. Anders ga je naar de sodemieter. Je
slaat los en lek. Alleen houd je het niet uit op zee. Geloof me, Jan;
zeemanshuwelijken zijn over het algemeen béste huwelijken. Het
wordt nooit een permanente sleur.
Visser heeft gelijk. Hij kan zich niet voorstellen alleen in de wereld
te moeten staan, want dan wordt de wereld een nutteloos oord, en
dan wordt het leven een doelloos afdrijven naar het einde. A Thai
wife!
Soms drijft medelijden met Dimitrios hem. Hij zou naar de man toe
willen gaan om het uit te praten, maar de tijd schijnt er niet rijp
voor. Duidelijk is dat de kapitein het niet meer aan kan. Hij heeft
zichzelf in de ban gedaan door op kritieke momenten zwijgend weg
te lopen. Wat zou hij nu zitten doen? Met zijn ketting spelen en
prevelen naar Sinterklaas, de beschermheilige van alle Griekse
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zeelieden. Een mooie, onhoudbare combinatie: kindervriend en
beschermheilige. Het moet dezelfde zijn, hoewel de eerste op 5
december en de tweede op 6 december jarig is.
Eén ding wordt met de dag duidelijker: Marcos, de
kapiteinsbediende, haat Ligthart. De boy heeft de gewoonte kleine
stukjes spuug voor zich uit te strooien, als Ligthart langs komt. Hij
protesteert op deze manier, maar net niet sterk genoeg om Ligthart
tot ingrijpen te dwingen.
De boy; vreemde term voor een volwassen man. Hoe kan iemand
zo leven, zo serviel zijn tegenover een slappeling als Dimitrios?
Wat weten die twee van elkaar? Deze gedachte dringt zich steeds
sterker aan Ligthart op. Marcos' trouw is te onverbiddellijk. Het is
griezelig. Welke macht heeft Dimitrios over hem, of hij over
Dimitrios? De bediende bespreekt met niemand wat zich ginds
afspeelt. Het is soms om de kriebels van te krijgen. Ligtharts
instinct heeft tot nu toe verhinderd, dat hij Marcos op zijn eigen
territoir aanpakt. Misschien komt er nog eens een gelegenheid. Wat
hebben die twee gemeen? Homo? Welnee, uitgesloten. Er is een of
andere sterke band, die vroeger is ontstaan: iets dieps en
geheimzinnigs. Wat kan dat toch zijn? Het begint Ligthart te
intrigeren.
Tegelijkertijd neemt hij de rust waar, om de hele situatie nog eens
goed te analyseren. Zeker, hij wordt nu algemeen als de
uitvoerende macht aanvaard. Maar zal iemand één vinger uitsteken
als Dimitrios het in zijn hoofd haalt terug te komen? Laat hij zich
geen illusies maken. Ze zijn ergens te homogeen, die Grieken. Ze
zijn ergens bang voor. Ze beschermen Dimitrios tegen beter weten
in. Ze praten niet over hem, ze roddelen niet, ze doen té gewoon.
Zou hij zich, als hij zelf Dimitrios was, op den duur door een of
andere vreemde opstapstuurman laten ringeloren? Nee; Dimitrios
zal terugkomen. De vraag is alleen hoe en wanneer.
Met Noy op de achtergrond, als een integraal deel van zijn huidige
bestaan, gaat hij in gedachten terug naar de situatie vlak na het
vertrek. Hij proeft de mistbanken. Hij voelt de klamme mist die als
een haren zak op hem hangt. Hij herkent de hele situatie opnieuw.
De luchtfluit blaast door de witte stilte. Er schuift een schip aan.
Het loeit recht vooruit. De stip op de radar groeit aan. Ginds ligt de
Casquets te gloeien op het scherm. De radarstraal zwiept er
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overheen, over de stip, over de kust van dat eiland, over de hele
omgeving. Een lege, ongevaarlijke omgeving, op één ding na: die
stip recht vooruit. Zwiep, zwiep! Steeds naderbij trekt die stip en
wordt een bedreiging; hij moet ervoor uitwijken.
Ligthart kijkt op uit de viewing hood. Niets dan dichte nevel; de
radar is het enig instrument waarop hij kan varen, en het
angstzweet breekt hem uit, want dat apparaat is gloednieuw en hij
heeft nog nooit met radar gevaren. Voorzichtig begint hij uit te
wijken, maar de stip achtervolgt hem, groeit aan, zwelt op, vloeit
ineen met het voorschip.
Bens! Het kraakt en schuurt. De vonken spatten uit het hellende
dek. Er zaagt een boeg als een bot mes door de midscheeps. Het
stuurhuis kraakt. Er splintert glas. Er wordt geschreeuwd en gegild.
Zwaar uit het lood blijft het schip liggen, onwrikbaar verankerd aan
de Alfa.
Noy!
Ligthart rent omlaag langs de intact gebleven trap, en ziet één dek
lager nog juist de gehavende boeg van die vreemdeling
achteruitwijken en verdwijnen in de mist. Er is een groot gat
ontstaan op de plaats waar ... Noy!
Er kleeft iets wits tussen het verwrongen staal. Er hangt ook iets
rood tussen; een onderlijf. Ligthart voelt zich onpasselijk worden.
Kokhalzend en met betraande ogen kruipt hij naar voren, en grijpt.
Maar het plonst omlaag en glipt uit zijn handen. Ontzet staart hij de
schuimende diepte in.
Nu is hij bij de Goeree. Wijk uit, Ligthart!
Nee, niet voor de tweede maal. Dit overkomt me niet meer. Ik wijk
niet uit. Ze hebben me bijna veroordeeld. Onmogelijk om dezelfde
fout te maken. De zee is groot genoeg, no more radar assisted
collisions. Blijf liggen hoe je ligt, en verroer je niet!
Maar er begint iemand tegen hem te schreeuwen. Verstoord kijkt
hij op. Het is die nieuwe, Nederlandse opstapstuurman. Hij kan
barsten. Nee, hij wijkt niet uit.
'Captain, doe wat! Er zit een zware supertanker vlak vóór ons - dat
gaat helemaal fout.'
Ligthart kijkt op. Zijn ogen trainen zich op een plek voor de ramen
van het stuurhuis. Hij ziet, herkent; hij ziet een boeg komen
aandrijven, maar weigert te aanvaarden. De vreemdeling, die
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stuurman, pakt vloekend de telegraaf en begint te manoeuvreren.
Hij klaart het; het is aan hém te danken dat de Alma tenslotte niet
werd geramd en dat is voor een kapitein onverdraaglijk.
Ik heb gefaald, ik ben incompetent, ik wist het al veel langer, maar
nu is het bevestigd. Ik ben inderdaad onwaardig om nog langer het
commando over een schip te voeren. Ze hebben me indertijd alleen
niet veroordeeld omdat ze medelijden met me hadden; omdat ik
mijn vrouw heb verloren ...
Zo sterk denkt Ligthart zich de situatie in; het lijkt een nachtmerrie.
En hij, die gemeend had de geest van Dimitrios op Las Palmas te
hebben achtergelaten, begint op te zien tegen Kaapstad, waar hem
een nieuwe confrontatie wacht met de man die hij beroepshalve
moet haten, maar als mens volledig kan begrijpen.
Ligthart probeert deze gedachten te verdringen door op te gaan in
zijn werk. Het lukt maar matig. Kaapstad is geen Las Palmas.
Integendeel. Het is een zuiver westerse stad, met grote kantoren,
goede verbindingen, efficiency en belangrijke mensen. Kaapstad
betekent ongetwijfeld een heftiger confrontatie.
Ligthart maakt het zich tot een goede gewoonte regelmatig het
schip te inspecteren. Uit ervaring weet hij, dat dergelijke
rondgangen vertrouwen bewerkstelligen, ook al maakt hij
opmerkingen over het onderhoud en de toestand van sommige
hutten, wc's, messrooms of stores ruimten.
Bij de Spaanse hofmeester bemerkt Ligthart dat vele opvarenden
schoot-aan komen halen, zonder ervoor te tekenen. Hij vraagt
ernaar; is dit een gewoonte? Weet de chef dan niet, dat hij aan het
einde van de reis de rekening gepresenteerd krijgt? Heeft hij geen
boekhouding, láát hij niet tekenen?
De man kijkt hem verbaasd aan. Weet Ligthart dan niet, dat
kapitein Dimitrios elke week een gratis oorlam uit laat reiken?
Goede gewoonte, is het niet?
'Porqué no?' zegt Ligthart, overtroefd. Hij wil niet laten blijken
ontstemd te zijn over het feit, dat hij dit nooit heeft geweten. Het is
een troef in Dimitrios' hand; deze kent zijn pappenheimers goed.
Ligthart wil en kan hier niets aan doen. Een kapitein die schoot-aan
geeft, en kennelijk uit eigen zak, kan geen kwaad doen in de ogen
van een crew die er bovendien van overtuigd is, dat Dimitrios een
paar keer gruwelijke pech gehad heeft in zijn leven. Dat is Ligtharts
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permanente dilemma. Als Dimitrios zich zelf er boven uit tilt, zijn
de rollen op slag omgedraaid.
Maar wat wil je dan eigenlijk, redeneert hij met zichzelf. Wil je
Dimitrios als een soort gevangene behandelen. Laat hem zijn gang
gaan en maak er geen drama van!
Er zijn momenten dat hij Frenza in de arm wil nemen, om een fel
telegram te zenden naar de maatschappij. Het is onpraktisch. Er
wordt tijdens een reis menig fel telegram of felle brief verzonden.
Bij binnenkomst is de haat erachter weggesmolten. Nee, de rederij
kan hem op afstand niet helpen; ze zouden het bovendien als
zwakte opvatten.
Ligthart, sta stevig, jongen! Ga je voorganger Walop niet achterna.
Hij doet zijn naam eer aan op dit moment. Maar jij hebt al vele
malen in je leven bewezen goed en verstandig te kunnen reageren.
Blijf er tegenop gewassen. Herinner je je Bangkok en de Aleida?
Nou dan! Daar heb je het ook gefikst, ondanks alle moeilijkheden,
en al was het op het nippertje. Het is jouw geluk geworden: Noy.
Sta stevig, Ligthart! Het komt je binnenkort als je echt kapitein
bent, van pas.
Dimitrios houdt hem bezig, dag en nacht. Feit is dat Ligthart zelf
ook vereenzaamt. Hij oogst opnieuw niet de bewondering, die hij
zich na Las Palmas voorzichtig heeft voorgesteld. En Bianchi wil
hij niet te veel aanhalen; die jongen is geen criterium voor hem.
Op een late avond, als hij niet slapen kan, hoort hij Patagos zeggen:
'Met al zijn bravour gaat hij eraan kapot, Bianchi. I tell you! Ik ken
Dimitrios; die pakt hem wel als zijn tijd rijp is.'
'Hij is niet als Walop, Patagos,' antwoordt Bianchi trouw. 'Vergis je
niet in Ligthart. Die is uitgekookter dan je denkt. Hij heeft jullie,
Grieken, allemaal in de zak.'
'Jullie Grieken,' zegt Patagos. 'De spijker op de kop! Er komt een
moment, dat wij - Grieken - het niet langer meer nemen, Bianchi.
Je zult er verstandig aan doen je houding te bepalen, zoals toen, bij
Walop .. .'
'Verdomme!' antwoordt Bianchi. 'Ik sta achter déze Hollander. Hij
is .. .'
Maar Patagos onderbreekt hem fel; hij kent die zogenaamde
Italiaanse trouw. Mussolini, Hitler. Italianen zijn goed met
vrouwen en gitaren, niet om moedig te zijn.
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'En als je maar begrijpt dat niet die Hollander, maar ík eerste man
ben, als Dimitrios wat overkomt.'
Ligthart staat ademloos te luisteren. Hij, stuurman Jan Ligthart,
voelt zich gedegradeerd tot afluisteraar, gluurder en loerder!
'Grieks zwijn!' zegt Bianchi niet zonder moed. 'Jij kunt aan de
eerste stuurman nog een puntje zuigen!' Daarna braakt hij een
stortvloed Italiaanse woorden uit, die Patagos kennelijk grotendeels
verstaat. Even later hoort Ligthart ze bonkend en kreunend over de
brug rollen, hijgend en vloekend, schreeuwend en om zich heen
slaand. Ze laten het schip aan de stuurautomaat over - het schip; de
Alma, die onbewogen door deze intermenselijke affaire kaarsrecht
in de richting van Kaapstad koerst.
'Uitscheiden, idioten!' roept Ligthart, de donkere brug opstuivend.
'Zijn jullie gek geworden!'
Hij krijgt een trap en een schop in het donker, graait woedend in
een bos haren en rukt. Het helpt; er klinkt een gil, en daarna wordt
het stil.
'Kom mee naar de kaartenkamer, allebei!' Ze komen.
Bianchi heeft een bloedende lip; zijn shirt hangt in flarden. Patagos
loopt pijnlijk met zijn been te trekken. Maar ze zeggen niets. Ze
staren zwijgend naar Ligthart, en laten hem staan met zijn
zogenaamde autoriteit. Ze wensen hem niets te verklaren.
'Gedráág je!' bitst Ligthart. 'Dit kan ik van mijn officieren niet
tolereren!'
Het is eruit voor hij er erg in heeft; mijn officieren, zegt hij. De
stilte is om te snijden, en hij wacht op wat er komen gaat; hij weet
wat Patagos gaat zeggen; 'Wij zijn jouw officieren niet!'
'Ga naar je kooi, Bianchi,' antwoordt Lighart. 'En laat dat niet meer
gebeuren. Je behoort met je meerdere in rang niet te gaan
bakkeleien!'
'Maar .. .' De jongen kijkt hem verontwaardigd aan, en Ligthart
weet waarom. Tegen zijn zin in, zegt hij: 'Weg wezen of ik neem
disciplinaire maatregelen!'
Patagos begint te lachen.
'Trouw wordt slecht beloond, Bianchi! Wist je niet dat ze de
Hollanders de Chinezen van Europa noemen? Had je soms anders
verwacht?'
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'Ik heb met jou ook nog een appeltje te schillen, Patagos. Je
houding bevalt me helemaal niet! Als je ooit nog eens kapitein wilt
worden, zal je moeten beginnen te leren orders te aanvaarden!'
'Doe je dat zelf dan wel, stuurman?' meesmuilt de Griek.
'Je moet de zaak niet omdraaien. Ik heb hierom niet gevraagd.
Dimitrios is ziek. Ik ben niet ziek. Dat is het verschil! En ik wil niet
dat je handtastelijk wordt tegenover Bianchi! Ik zal een en ander in
het journaal moeten vermelden.'
'Je gaat je gang maar.' Patagos loopt naar de brug.
Bianchi druipt af. Er ligt een scherm tussen Ligthart en die twee.
Meer dan ooit verlangt Ligthart naar Noy, naar een spontaan en
open gesprek tussen mensen die elkaar willen aanvaarden. Zij is de
enige waarbij hij volledig open kan zijn, zonder restriktie, zonder
reserve, zonder beoordeeld te worden. En dat is liefde. Maar dit is
de Maaslaan niet; dit is de Alma uit Liberia.
Ligthart begint aan een lange brief; hij zet alles erin van de hele
reis, maar halverwege verscheurt hij het epistel en gooit de snippers
uit de open poort. Ze dwarrelen neer in het schuim en verdwijnen
in het kielzog: een onvoltooide, een zout verhaal dat zijn einde
vindt, zoals zoveel ongeschreven zoute verhalen van duizenden
schepen, toestanden en opvarenden. Het heeft geen zin die brief aan
Noy te schrijven; tegen de tijd dat ze het leest, is zijn stemming
natuurlijk totaal veranderd.
Natuurlijk komt Bianchi zich later beklagen. 'Knaap,' zegt Ligthart
zuchtend, 'we zitten midden tussen de Grieken, en dat is apart volk,
net zoals jij en ik. Als ik achter jou ga staan, als ik jou bijval, splits
ik de hele boel op, en dat kan niet! Ik mag je graag, stuurman, en ik
ben blij met wat je voor me doet, maar ik ben gedwongen me op de
vlakte te houden. Je bent verstandig genoeg om dat te doorzien.'
Bianchi knikt vaag; hij heeft meer verwacht, in ruil voor zijn
direkte of indirekte sympathie. Dieper dan ooit beseft Ligthart zijn
eenzame, vreemde positie hier aan boord.
Dat blijkt des te meer als ze de evenaar passeren. Vele malen is hij
lachend de equator overgegaan, vanwege de Neptunus-feesten aan
boord, met snertfestijnen, zeepsop-baden, fopscharen, kunst-beha's,
poedergrafiet als doop middel, en ontgroeningsplechtigheden om
van te blozen. De evenaar: een psychologische reisonderbreking
van de eerste orde. Ditmaal staat het buiten hem. Wellicht dopen de
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Grieken hun nieuwelingen in stilte; wellicht zijn er praktisch geen
nieuwelingen aan boord. Voor Ligthart verglijdt de evenaar in het
kielzog, na een eendere dag van wolken, wind, felle zon en lichte
deining.
Even verderop liggen twee stipjes op de kaart: Sint Helena en
Ascension; twee eilandjes die sinds mensenheugenis aan de wal
proberen te komen. Zij zijn de echte Vliegende Hollanders. Ze
komen nooit meer aan de wal; de natuur heeft het zo verordeneerd.
De Alma wel - die nadert met elke schroefslag Kaapstad. Kaapstad,
Capetown, the Cape of Good Hope. Een keerpunt op de weg, zoals
het altijd is geweest. Daar kan Dimitrios niet langer worden
verloochend. Daar moét Dimitrios het schip wel binnenbrengen.
Ligthart vraagt zich af wat hij dan gewonnen heeft. Niets!
'Ligthart,' zegt Mitrakis op een dag. 'Jij hebt ook al heel wat van de
wereld gezien, en allerlei soorten mensen meegemaakt, Heb je wel
eens een dronken Griek gezien?'
'Nee,' zegt Ligthart verbaasd. 'Eerlijk gezegd nog nooit. Wel
Zweden en Noren en Finnen. Die gaan soms de wal op om dronken
te worden. Maar een dronken Griek? Nee, nog nooit. Hoe komt
dat? Klimaatkwestie?'
'Ik kan je wel vertellen dat als een Griek zwaar gaat drinken, er
beslist wat aan de hand is, stuurman.'
'Dat zal dan wel,' antwoordt Ligthart.
'Een Griek is in principe een soort bon vivant, en geen zwartkijker.
Onze aard ligt in de wijn en in onze lange historie. Griekse wijn is
goedaardig en goedmoedig. Als een Griek zwaar gaat drinken, is er
beslist wat loos.'
'Dat heb je al gezegd, Mitrakis; waar wil je naartoe?'
'Je mag tweemaal raden, Ligthart.'
'Even nadenken, chief. Dimitrios?' Ligthart moet er zelf om
grinniken.
Maar Mitrakis schudt het hoofd. 'Wie ben jij dan wel, stuurman?
Onzelieveheer?'
'Ik heb je gevraagd waar je naartoe wilde, Mitrakis.'
'Wel, het ziet er goed naar uit dat jij Dimitrios' laatste restje
zelfrespect hebt weggehaald. Zo heeft hij nog nooit gereageerd. Het
deugt niet, stuurman!'
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'Hij sluit zichzelf uit, Mitrakis! Ik heb dit niet opgezocht. Ik heb
ook een job te doen, zoals je indertijd zelf hebt gevraagd. En
verloenen zal ik hem niet.'
'Dat moest er nog bijkomen ook!'
'Jullie verdomde dubbelhartigheid begrijp ik niet, Mitrakis!'
'Ik verwacht van je, dat je de kapitein een kans geeft, stuurman. Ik
ben zelf tolerant genoeg, maar er wordt de laatste tijd behoorlijk
druk op me uitgeoefend.'
'Patagos?'
Mitrakis antwoordt daar niet op. 'Jij hebt niks te verliezen,
stuurman,' gaat hij verder. 'Voor jou is het een snoepreisje, omdat
je maatschappij wat met ons voor heeft. Maar voor Dimi is het alles
of niks.'
'Alles of niks,' herhaalt Ligthart in gedachten.
'Iedereen kan vergissingen maken, stuurman. Ik sta inderdaad
onder druk, onder andere van Patagos. Die wil dat wij, Grieken,
één front vormen. En hij heeft niet helemaal ongelijk. Je loopt hier
rond als een haan met stront aan zijn poten. Captain Himself! Als
het erop aan komt, sta je alleen. Bianchi laat je dan ook schieten.'
'Dat begrijp ik, Mitrakis,' antwoordt Ligthart, die zich afvraagt of
hij de Grieken inderdaad aanstoot heeft gegeven. 'Ik zal het
bekijken, chief. Geef me de tijd, wil je?'
Mitrakis slaat hem op de schouder. 'Ik wist wel, dat er met jou te
praten viel. Met Walop niet. Je krijgt de tijd, en ik zal Patagos in
bedwang houden. '
'Hoeveel tijd krijg ik?' vroeg Ligthart, 'Tot aan Rotterdam, zoals bij
Walop?'
'In Rotterdam moet Dimitrios weer pontifikaal op de brug staan.
Dat verwacht ik van je. Hij kapitein, als jij van boord gaat.
Duidelijk?'
'Duidelijk,' zegt Ligthart. Het is heel duidelijk. Mitrakis heeft
gelijk.
Ligthart besluit Marcos in de komende dagen een keer te praaien.
Waarom niet? Heeft het zin kiekeboe te blijven spelen?
'We moeten samen eens praten, Marcos,' houdt hij hem staande.
'Waarover, stuurman?' vraagt de bediende.
'Over de ... eh ... captain.'
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Dat heeft weinig zin, stelt Marcos. De ouwe zuipt als een ketter,
omdat hij kapotgemaakt is door ’n zekere Ligthart, die zich als zijn
plaatsvervanger voordoet.
Ligthart heeft zin om te vloeken; zijn vuisten ballen zich, en
Marcos bemerkt dat. 'Doe maar,' zegt hij uitdagend, 'daar sta ik nou
net op te wachten.'
Hij zal het hele schip bij elkaar schreeuwen en dan hebben ze hem,
Ligthart, te pakken. Als hij zich omdraait, hoort hij Marcos
sarcastisch lachen. Het doet hem zeer.
En met ieder uur komt Kaapstad naderbij.
Als een soort zelfbescherming of zelfrechtvaardiging begint
Ligthart een dagboek bij te houden. Tegelijkertijd neemt een
vreemd plan vorm aan: Kaapstad niet aandoen, Kaapstad overslaan
... Kan dat? Ze hebben genoeg goedkope bunkers opgedaan in Las
Palmas, en er is geen direkte lading voor Kaapstad aan boord. Het
gaat meer om post en proviand. Het is dus niet onmogelijk gewoon
door te gaan.
Welke redenen kan een kapitein onder deze omstandigheden
opgeven om Kaapstad niet aan te doen?
Schade. Vertraging door slecht weer. Te veel op het reisschema
achterliggen, of veel moesson verwachten in de Arabische Zee, of
Indische Oceaan. Er zijn veel redenen te bedenken; geen van alle
zijn ze volledig steekhoudend. De tijd dat een kapitein alle
beslissingen alleen nam, is voorbij. Het kantoor heeft een grote
vinger in de pap.
Ze lopen inmiddels de Kaapse wind op. Golven en deining nemen
gaandeweg toe. Het wordt opnieuw koeler. De strepen van de
Liberiaanse vlag rijden de horizon. De ster erin reikt soms
concurrerend naar de sterren; de vlag wordt niet binnengehaald,
ook ’s avonds niet.
's Avonds praat Ligthart tegen Noys portret. Maar ze geeft geen
antwoord. Ze kan hem niet helpen; integendeel - ze verwacht steun
van hem. Zal ze het rooien, ginds alleen in Nederland?
Er blijft één mogelijkheid open: zelf naar Dimitrios gaan voor een
eerlijk en open gesprek, voor een begin. Wat heeft hij ermee te
verliezen? Goedbeschouwd niets. Het lijkt de enige uitweg uit het
moeras, waarin hij anders zal verzuipen vóór de reis ten einde is.
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Hij moet tegenover iedereen zijn goede wil tonen. Hij moet
verstandig zijn.
Als hij zo ver is, gaat hij naar boven, ziet Bianchis sigaret aan
bakboord gloeien, en klopt voorzichtig op Dimitrios' deur. Die deur
zit natuurlijk op slot, maar het is duidelijk dat Dimitrios op dit uur
alleen is; Marcos is er niet bij, en dat moet ook niet.
'Captain!' roept Ligthart. 'Please, open up; I want to talk to you.
Alone!'
Er gebeurt niets; alleen komt Bianchi naderbij gelopen. Het wordt
opnieuw een afgang. Ligthart heeft zin een brandbijl te pakken om
die deur in te rammen. Besluiteloos blijft hij minutenlang staan,
trachtend zich een houding aan te meten. Op zijn kloppen en
roepen krijgt hij geen antwoord.
'Mister mate,' zegt Bianchi stroef, 'wat probeert u te doen? Dit heeft
geen enkele zin. Dit is de manier waarop Walop het zou doen!'
Walop! Het dreigt een vloek te worden.
'Ga de pass-key halen in het kantoortje,' antwoordt Ligthart. 'Naast
Patagos' hut.'
'Dit heeft geen zin, stuurman.'
'Toch maar even halen, Bianchi!'
Ligthart loopt de brug op. Het licht in Dimitrios' hut brandt wel,
ook in de slaaphut. De wind doet Ligthart goed. De zee is een
lichtende ruimte, vooral daar waar boegschuim en golven ontstaan.
Het is een mooie, diepe avond; een avond vol mogelijkheden. Nu is
ze leeg, leeg op de deinende sterren na. Ligthart hoort zijn hart
bonzen.
'Pass-key, stuurman.'
Hij steekt die moedersleutel in het slot, maar de deur gaat niet
open; er zit kennelijk een knip op.
'Ik heb het u gezegd, stuurman,' zegt Bianchi. 'Vergeet het maar.'
'Allright, Bianchi,' antwoordt Ligthart. 'Ik geef het op voor
vandaag. Als Patagos het weten wil, zeg je 'm maar dat ik getracht
heb Dimitrios te spreken.'
'Trekt u zich zoveel aan van die man, stuurman?'
'Ik wil helpen; meer niet, Bianchi. Meer kan ik niet doen. Je moet
als mens wel eens dingen doen die je tegenstaan. Dit is er één van.
Ik hoop dat je het begrijpen kan.'
'Beslist niet, stuurman,' zegt Bianchi gemelijk.
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Ligthart laat het erbij. Die avond slaapt hij weer slechter dan ooit,
blijft liggen draaien tot het morgenlicht de poort binnenvalt en de
zon haar ronde poortvlekken op de wanden van de hut tekent.
Minutenlang ligt hij naar die vlekken te kijken: op en neer gaan ze,
heen en weer, op de beweging van het schip. Hij wordt er
filosofisch van: misschien hebben die dingen het gevoel vrij te
kunnen bewegen, maar het schip en uiteindelijk de zee, bepalen
hun bewegingen. Is het met hem ook zo? Is hij zo afhankelijk van
de zee en van dit schip?
Meteen neemt hij een besluit, kleedt zich aan en wacht tot hij
Marcos voorbij hoort komen. De bediende, plateau in de hand,
klopt op de deur van Dimitrios' hut, en hij klopt nog eens. De deur
gaat open. Sekonden later heeft Ligthart zijn voet tussen de deur
geklemd en wurmt zich naar binnen.
Vóór hem staat een gebaarde, sprakeloze Dimitrios. Hij stinkt naar
sigaren en drank. Zijn ogen staan verwilderd in het bleke gelaat.
Ligthart schrikt van deze verschijning van het Gezag in Optima
Forma. Het is erger dan hij zich voorstelde.
'Ik wil met je praten, captain,' zegt hij. 'Want zo gaat het niet langer
met ons en ons schip.'
'Donder op!' beveelt Marcos die het plateau neergezet heeft en een
soort bokshouding aanneemt.
Ligthart blijft staan waar hij staat; hij heeft de deur achter zich laten
dichtvallen, en is er zeker van dat Marcos hem zal aanvallen als hij
één stap in de richting van Dimitrios doet.
'Wat moet je hier, stuurman?'
'Dat heb ik al gezegd, Marcos; hou je erbuiten!'
'Get out! Verdwijn onmiddellijk!' roept Marcos. 'De captain heeft
het al moeilijk genoeg; hij wil met rust gelaten worden!'
'Ik wil met je praten, Dimitrios!' herhaalt Ligthart.
Ze bewegen geen van drieën. Ze wachten op de volgende stap. De
sfeer is om te snijden en de temperatuur is ondraaglijk. Het lijkt een
leeuwenkooi waarin Ligthart zich bevindt. Het stinkt. Het is een
bende in de hut. Dimitrios' mond beweegt, alsof hij van plan is iets
uit te brengen, alsof hij toch wel wil losbreken uit deze
zelfgeschapen afzonderingstoestand, losbreken van zichzelf, van
Marcos, van alles. Maar vóór hem staat de vigilante bediende
wijdbeens, als een vechtlustige paladijn, die al zo lang een
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vertrouwenspositie ingenomen heeft, dat hij zichzelf als onmisbaar
beschouwt, en wellicht ook onmisbaar is. Ligthart loert waakzaam
naar hem. Staat deze Dimitrios helemaal onder zijn invloed? Heeft
de steward zich zo onmisbaar gemaakt dat Dimitrios het
zelfvertrouwen heeft verloren om nog iets verstandigs te doen? Is
het dat? Ligthart kan alleen maar raden; hij tast in het duister. Nog
blijft hij staan in de dampige, rokerige hut, en het is hem of hij
opnieuw door de nevel vaart, opweg naar een aanvaring.
'Ik wil met je praten, captain,' probeert hij weer, en doet
tegelijkertijd een kleine stap voorwaarts. Dimitrios wijkt grijnzend
achteruit en bukt zich.
Er vliegt een grote glazen asbak door de lucht. Het ding spettert in
duizend stukken achter Ligtharts bukkende hoofd uiteen, prikkend
in zijn nek.
'Get out!' roept Marcos, 'of ik schreeuw de hele boel bij elkaar!'
Zonder zich om te draaien, bang geworden voor deze onverwachte
uitval, kruipt Ligthart door de kleinst mogelijke kier naar buiten.
Het is mislukt. Zwaar ademend blijft hij staan. Hij hoort nog meer
glas breken daar binnen. Ze doen maar; plotseling staat hij er los
van.
De mare dat hij getracht heeft de kapitein te spreken, zal weldra
over het schip gaan, en dat kan geen kwaad. Ligthart wist met een
zakdoek het bloed weg, dat in zijn nek gedruppeld is; een paar
venijnige scherven vist hij eruit.
Scherper en dieper dan ooit beseft hij dat die kleine Marcos een
sleutelpositie inneemt. Wat moet hij ermee aan?
De koerslijn van de Alma en de kust van Afrika naderen elkander
net boven de Tafelbaai: het uur der waarheid is opnieuw nabij. Er is
niet veel tijd meer voor een beslissing. Moet déze Dimitrios het
schip binnenbrengen? Is hij daartoe in staat? Moet Ligthart hem
definitief en in het openbaar aan de kant zetten? Dat betekent
scheepsraad; een onhaalbare zaak.
Ligthart peinst en peinst; hij praat met en in zichzelf, en hij praat
met Noy. En dan, plotseling, meent hij de oplossing in handen te
hebben - zo eenvoudig dat hij zichzelf wel voor de kop kan slaan.
Hij moet de show zichzelf laten runnen, en pas ingrijpen als dat
nodig is. Als hij dit heeft besloten, kan hij weer slapen, voelt zich
de volgende morgen stukken beter, verschijnt fluitend en kennelijk
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op zijn gemak op de brug en zegt tegen de verbouwereerde
Patagos: 'Morning, second! Goed geslapen?'
Patagos staart hem aan of hij water ziet branden: 'Wat ben je van
plan?' vraagt hij nors en achterdochtig.
'Wait and see,' antwoordt Ligthart orakelachtig. 'Het kan nog wel
even, dacht ik zo.'
De Alma zoekt de kust op, maar er is inderdaad nog genoeg ruimte.
Ze nadert de bleke schuimstreep die in de verte, over bakboord, ligt
te deinen. Groots en rokend als een aambeeld, kop in de wolken,
ligt de Tafelberg aan het einde van de koerslijn.
De spanning op de brug stijgt. Bianchi die met de minuut
ingewikkelder begint te kijken, komt erbij. Mitrakis is ook van de
partij, en de kust groeit aan.
'We zijn er klaar voor beneden,' zegt hij.
'Ik verwacht niet anders, chief.'
'Wat ben je van plan?' fluistert Mitrakis.
'Kijken wat Dimitrios ervan terecht brengt. Wait and see.'
'Ik ga 'm halen, stuurman,' stelt Patagos voor, tegelijkertijd een
afweerhouding aannemend.
'Jij gaat de kapitein halen,' bevestigt Ligthart, en dat is iets wat
Patagos volledig van zijn stuk brengt, want deze honderdtachtig
graden draai is onverteerbaar. Zijn argwaan is gewekt.
'Ik zou het Marcos maar laten doen,' komt Mitrakis.
'Als Dimitrios uit zijn hut moet komen, is dat de enige manier.'
'En als hij niet wil komen?' zegt Bianchi.
Tegelijkertijd loopt Patagos naar achteren en klopt dringend op de
kapiteinsdeur. Er wordt geroepen en geschreeuwd.
'Hij komt zo,' zegt Patagos, als hij terug komt op de brug.
'Goed, daar wachten we dan op,' zegt Ligthart, die de spanning
voelt toenemen. Dit is een vuurproef; Walop heeft er ook voor
gestaan. Er kan nog van alles gebeuren. De toestand is labiel
genoeg.
'Wil je werkelijk dat ie komt?' vraagt Mitrakis.
'Ik doe wat jij me zelf hebt voorgesteld, chief,' antwoordt Ligthart.
Hij proeft de hangende twijfel van de Grieken, de samenzweerders,
die Dimitrios tegen wil en dank in het zadel willen houden. Nu
krijgen ze hun vet. Bijna hadden ze hem, Ligthart, te pakken
gekregen. Bijna had hij zich tot het uiterste gaan verzetten, en dan
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hadden ze hem gekraakt. Dan hadden ze een nerveus wrak van hem
gemaakt, zoals van Walop, die doodsbenauwd werd voor de
Onzichtbare Man.
De kust scheert naderbij. Het schuim krijgt reliëf en harde randen
van de rotsen er achter. Er komen witte punten te voorschijn. De
kust krijgt kleur; huizen, bomen, gebouwen.
'Klaar om te manoeuvreren, stuurman', zegt Bianchi.
De jongen staat zich op te vreten.
'Dank je, amico,' antwoordt Ligthart, zonder verder kommentaar te
geven.
Ze worden nog onrustiger, vooral de Grieken. Mitrakis begint
heftig tegen Patagos te praten; het lijkt erop of die twee verschil
van mening krijgen, maar Ligthart wil daar geen eed op doen, want
dat Grieks is zo’n harde taal, zo kort van opbouw, zo gebeten, zo
afgemeten. Het is altijd of ze ruzie hebben.
Dichterbij komt de Alma. De kust is nu te ruiken; een penetrante,
zee-vreemde geur. Afrika is grijpbaar geworden. Het zwarte
continent zwelt aan. Steeds machtiger wordt de Tafelberg. Als ze
zo doorvaren, komen ze ginds op de rotsen terecht.
De spanning op de brug stijgt met de seconde. Mitrakis beent heen
en weer; Patagos begeeft zich onopvallend naar de telegraaf.
'Afblijven, stuurman,' zegt Ligthart. 'Als die bediend moet worden,
doet Dimitrios dat, óf ik doe het zelf. Ga daar vandaan!' Patagos
gehoorzaamt.
Hij loopt naar achteren. Ligthart hoort hem roepen en op Dimitrios'
deur bonken.
De kust blijft groeien. Er gaat van alles door Ligthart heen. Cabo
de Boa Esperanza. Alma de mi Corazon. Maaslaan. Jan van
Riebeeck. Apartheid. Dimitrios. Zijn gedachten slaan op hol,
terwijl hij kwasi onverschillig staat te kijken.
Nu komt Dimitrios de brug oplopen. Hij waggelt als een eend, en
wordt ondersteund door Marcos. Deze heeft het voor elkaar
gekregen zijn meester te wassen en aan te kleden, sokken aan,
schoenen aan, epauletten op.
Het is een wonder dat niet helpt, want één ding is erg duidelijk:
deze kapitein is onbekwaam. Het is een debacle, en Ligthart
begrijpt dat Marcos hem nu nog feller zal haten.
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Dimitrios schijnt van al die mensen en drukte om hem heen te
schrikken. Hij knippert tegen het felle zonlicht; het lijkt erop of hij
pas wakker wordt.
Bianchi houdt het nu niet langer uit.
'Standby, captain?' vraagt hij. Maar Dimitrios reageert nog niet;
misschien heeft hij meer tijd nodig. Hij heeft zich vastgegrepen aan
de deinende telegraaf, en gluurt wazig naar het land voor de boeg.
Hij geeuwt langdurig.
Mitrakis komtachter de roerganger vandaan schuiven, legt de hand
op Dimitrios' schouder en zegt veel, maar krijgt praktisch geen
antwoord. Ligthart begint zich te verbijten. Het wordt ook voor
Mitrakis een afgang en dat gunt hij deze man niet.
'Doe iets, mister mate!' smeekt Bianchi hem.
Maar Ligthart besluit nog te wachten, tenzij Patagos wil ingrijpen.
Hij wil zichzelf én Dimitrios een goede kans geven. Hij wil na
Kaapstad duidelijkheid, haring of kuit, duidelijk voor iedereen;
geen zwevende middenpositie, met alle zwarigheid daarvan op de
koop toe, zonder enige compensatie.
En opnieuw schudt Mitrakis zijn onactieve kapitein aan de
bovenarm. 'Hee, je moet het schip binnenbrengen!' zegt hij.
Dimitrios tast achter zich; er wordt een stoel aangeschoven. De
stilte op de brug is geladen. Dimitrios schuifelt wat in de stoel,
geeuwt, en doet verder totaal niets. Hij lijkt verdoofd.
Nu beent Patagos driftig naar de telegraaf. Ligthart doet een paar
stappen voorwaarts.
'Afblijven, Patagos!' beveelt hij. 'Handen af!'
'Er moet wat gebeuren!' roept Mitrakis, benauwd naar het nabije
land loerend. Bianchi begint te snotteren van ellende. Het wordt
snel onhoudbaar. Er heerst nu een scherpte op de brug als van een
mes.
'Ik heb een voorstel,' komt Mitrakis plotseling. 'We gaan niet naar
Kaapstad, we gaan door!'
'Ik ben er niet voor!' zegt Patagos.
Mitrakis barst uit: 'Moet dit dan uitkomen, stommeling? Als de
zaak eenmaal aan het rollen gaat .. .'
Ligthart spitst de oren. 'Welke zaak?' vraagt hij, maar krijgt geen
antwoord dan die vage angst in Mitrakis' ogen; een vreemde angst,
die hij ook bij Marcos meent te hebben opgemerkt.
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'Breng hem maar weg, Marcos,' zegt Patagos. 'We moeten maar
doorgaan, want zo gaat het niet.'
'Accoord,' zegt Ligthart. 'We gaan door. Breng 'm maar weg,
Marcos, en help even, Patagos. Er is werk te doen!'
'Ga naar je kooi, Dimitrios,' komt Mitrakis ertussen. 'Zo gaat het
niet langer!'
Ligthart kijkt toe hoe de kapitein wordt weggeleid. Er staan tranen
in Marcos' ogen, en zijn blik is dodelijk. Nu spuwt hij echt op de
grond, recht voor Ligthart. Ligthart negeert dit.
'Nee, zo gaat het niet, mannen,' zegt hij. 'Ik hoop dat jullie dat nou
goed begrepen hebben. Stuurboord roer!'
De Alma scheert meteen van de kust weg en zoekt opnieuw de
ruimten weer op. De harde, groeiende randen voor de boeg
verdwijnen en maken plaats voor de zee; voor de halfronde kim,
die deinend en schommelend tegen de wolken aan hangt.
De Alma duikt de golven in, stort zich gretig in de winden van
Stormkaap, laat Valse Baai achter zich en zoekt de lengten van
Kaap Algulhas. Het wordt weer stil op de brug.
Ligthart denkt aan de Alma en aan de mensen die erop varen. Ze
trekken hem voorbij als grote vraagtekens, waar hij zelf ook tussen
loopt.
Gezichten, achtergronden; de eeuwige grenzen van mensen en
tussen mensen; ze zijn zo onberekenbaar als de zee in haar niet te
achterhalen deining; een deining die veroorzaakt wordt door de
ergens-wind van het moment. Mensen zijn als ijsbergen, negentig
procent onder water verborgen. Er is geen menselijk weerbericht,
geen human pilot, geen getijtafel, geen voorspelling.
Stuurman Ligthart kijkt in zichzelf. Hij is voorzichtiger geworden.
Het lijkt erop dat hij gewonnen heeft, en wel op een briljante,
psychologische manier.
De vraag is hoe het in de praktijk zal uitwerken.
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Hoofdstuk 5

De Alma vaart de Atlantische Oceaan uit en de Indische binnen. Er
is praktisch geen overgang merkbaar, want water is water en zee is
zee. Maar er is toch veel veranderd aan boord. Het is meer een
gevoelskwestie; het besef van west naar oost te zijn gevaren, alsof
een deur werd dichtgeslagen zoals vroeger de Poort van Suez.
Nu vaart de Alma opnieuw naar het noorden. In vogelvlucht nadert
het schip het Oude Continent, maar voor Ligtharts gevoel varen ze
pal oost; het oosten tegemoet.
De stemming aan boord is gedrukt. Frenza heeft het druk gekregen
met telegrammen. Gelukkig bleek het op het laatste moment nog
mogelijk wat post en proviand aan boord te krijgen door middel
van de bekende Kaapse helikopters.
Ligthart heeft Frenza verzocht elke toespeling op de toestand aan
boord te stuiten, dat wil zeggen niet uit te zenden. Want wat aan
boord van de Alma gebeurt, gaat niemand aan.
Hij betrapt zich erop dat dit een koerswijziging betekent. Het
betekent ook dat hij tegen wil en dank diep bij de Alma betrokken
is geraakt. Het betekent medeplichtigheid.
Wel heeft hij een telegram aan de Kaapse agenten gezonden met de
mededeling dat ze door gaan in verband met tijdgebrek. Er staat
'we', ondertekening ALMA.
Patagos en Mitrakis zijn zonder meer accoord gegaan, en ook dat
betekent een wederzijdse medeplichtigheid. Goed, ze hebben
Capetown op vier streken gehouden, als resultaat van wat een grof
pokerspel van Ligthart zou kunnen lijken. De beslissing is er in
feite alleen maar door uitgesteld, realiseert Ligthart zich spoedig.
Is er verder niets veranderd, behalve de koerswijziging? Zeker wel.
Marcos is gaan praten, en wat hij zegt is voor Ligthart niet prettig
om te horen.
'Ik zal het je nooit vergeven,' zegt de bediende. 'Je hebt hem nu
helemaal gekraakt. Je wist precies wat er gebeuren ging.'
'Ik heb hem een goeie kans gegeven, Marcos.'

52

'Maar iedereen heeft nu kunnen zien, dat het niet gaat. Dat was toch
de bedoeling?' bitst Marcos.
'Wiens schuld is dat, Marcos? De mijne? Misschien de jouwe wel.
Jij hebt alle zelfstandigheid uit hem gehaald door alles voor hem te
doen.'
Marcos zwijgt. Voor Ligthart staat een man van zwaar veertig,
klein van stuk, beperkt van opleiding en met een niet al te groot IQ,
die zich vastgebeten heeft in de verzorging van de hoogste
autoriteit. Marcos is een soort Raspoetin. En nu is dat gezag in het
openbaar omgerold. Dat zal hij nimmer kunnen aanvaarden.
'Marcos,' zegt Ligthart, plotseling medelijden met hem krijgend, 'ik
waardeer wat je voor Dimitrios doet, maar het kan niet blijven,
man. Dimitrios is ziek. Ben jij zijn dokter, of maak je hem zieker?'
'Ik laat hem niet in de steek.'
Op dat moment benijdt Ligthart zijn kapitein. Deze is iemand als
Marcos misschien niet waard; hij begrijpt diens dienstbaarheid niet,
vernedert hem, laat hem de troep opruimen, vernedert hem nog
meer, en wordt op zijn manier ook volledig afhankelijk.
Wal wil Marcos? vraagt Ligthart zich af. Wat beweegt hem? Hij is
geen psychiater; hij kan hem alleen vanuit zijn eigen gezichtshoek
benaderen.
'Wil je Dimitrios helpen?' vraagt hij.
'Wat doe ik anders?'
'Neem zijn drank weg.'
'Nee stuurman. Dat kan en wil ik niet.'
'Als hij blijft drinken, is hij niet in staat het commando vóór
Rotterdam weer op zich te nemen, Marcos. En dan is het met jou
ook afgelopen.'
Er komt angst in Marcos' ogen; hij heeft lang, té lang op deze trade
gevaren. Hij is niet flexibel genoeg meer.
Ligthart kent dat verschijnsel; veel zeelieden gaan er mank aan. Te
lang op een schip, bang ergens anders niet meer te kunnen wennen.
'Wil je dan niet dat Dimitrios weer ... eh ... kapitein wordt?'
'Wel verdomme!. . .' antwoordt Marcos.
'Hij mag,' zegt Ligthart, 'als hij ertoe in staat is.'
'Krokodilletranen,' zegt Marcos. 'Huichelarij!'
Ligthart haalt de schouders op; hij is er op dit moment zeker van
eerlijk te zijn. Nee, hij versiert de boel niet omwille van de smeer.
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Hij is geen ijzeren Hein die alles van tevoren berekent. Voor een
groot gedeelte leeft hij op intuïtie en gevoel, en tot nu toe niet
helemaal zonder resultaat. Hij is ervan overtuigd alles gedaan te
hebben wat mogelijk was. Ook Mitrakis ziet het kennelijk op deze
manier. 'Het is jammer dat je gelijk gekregen hebt, stuurman,' stelt
hij.
'Ik wil op den duur geen gelijk krijgen, Mitrakis,' antwoordt
Ligthart. 'We zullen zien. Dit schip moet varen en dat doe ik. Toch
vraag ik me af hoe lang we de zaak nog onder ons kunnen houden.
Dat zal niet altijd blijven lukken.'
'We moeten het versieren, stuurman,' zegt Mitrakis. 'Ik ben bang
dat we er anders allemaal de dupe van worden.'
'Hoe bedoel je dat, Mitrakis?'
Deze aarzelt. 'En dat weet je nog niet?' vraagt hij verbaasd.
'Wat wil je me vertellen?'
'Nou ja,' zegt Mitrakis dan. 'We liepen vorige reis bij Dahran
omhoog en zaten een paar dagen vast. Met een sloot oostenwind
kwamen we weer vrij.'
Ligthart fluit. 'En toen?' zegt hij.
'We maakten als de bliksem een rondpeiling en alles leek in orde.
Dimitrios bezwoer ons niets in het journaal te zetten; alleen dat we
een paar dagen voor anker hadden gelegen.'
'Wegens machineschade,' concludeert Ligthart.
'Hoe weet je dat?' antwoordt Mitrakis verbaasd.
Ligthart begint te lachen. 'Dat kan een kind raden.'
'God, is het zó doorzichtig?'
'Je hebt je lelijk laten lijmen, Mitrakis,' stelt Ligthart. 'En jullie
allemaal trouwens. Zeker je machinejournaal ook aangepast?'
'Uiteraard.'
'Daar heeft Walop dus ook in meegespeeld. Valt me van hem
tegen,' zegt Ligthart.
'Je speelt nou zelf ook meel' zegt Mitrakis grinnikend.
Ligthart verwerkt deze waarheid. 'Hoe kwamen jullie daar terecht?'
'Dimitrios was lazerus en stuurde iedereen van de brug met grote
schreeuwen, Walop incluis. Hij zou het zelf wel even fiksen, maar
wist niet eens precies waar we zaten. Walop was té zwak om in te
grijpen. Dimitrios voer de boei voorbij en toen zaten we meteen in
de krikkemikken.'
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'Walop was te zwak om in te grijpen,' herhaalt Ligthart peinzend.
'Ik vraag me af wat er allemaal gebeurd is.'
'Hij had het maar te pikken, stuurman. Hij was sinds Las Palmas al
afgekraakt. Iedereen was tegen hem.'
'Frisse boel,' zegt Ligthart ontstemd. 'Had mij ook kunnen
gebeuren. Mooi stelletje ruig zijn jullie! En dat allemaal alléén om
Dimitrios te helpen?'
'Ja, waarom anders?'
'Mitrakis,' zegt Ligthart dan, 'jullie Grieken hebben die ene
Hollander even zwaar gepakt. Kon je hem hebben met z'n allen?'
Mitrakis haalt de schouders op. 'Wie ben ik?' vraagt hij timide.
'Hoe hebben jullie die affaire in het journaal vermeld?'
Mitrakis schraapt de keel en grinnikt.
'Bij het aanlopen van Dahran stootte het voorschip zachtjes in het
slik,' doceert hij. 'Sloegen achteruit, kwamen vrij, en gingen ten
anker op de rede voor het lossen van de lading. Bij rondpeiling
alles in orde. Maakten van gelegenheid gebruik om machine te
overhalen. Zie MK-journaal.'
'Dat klopt allemaal precies,' zegt Ligthart. 'Alleen de tijd klopt niet
helemaal. Die staat er niet bij, veronderstel ik. Jullie hebben
gezwijnd, Mitrakis.'
'Dat moet nog blijken.'
'Wel, wat kan er dan nog gebeuren? Waarom zijn jullie zo
benauwd, Mitrakis?'
'Stuurman, ik vraag me soms af hoe de bodem er uit zal zien als we
in dok terecht komen. Stel dat er een stoot deuken inzitten. Kan dat
verklaard worden? Ik wil je wel vertellen, dat we een groot aantal
balen cement hebben aangemaakt voor de dubbele bodem in ruim
drie. Daar zit 'n hele bekisting.'
'Verdomme, Mitrakis!' zegt Ligthart. 'Blijf vooral Dimitrios de
hand boven het hoofd houden zoals bij Goeree Lichtschip. Net
doen of er niks aan de hand is. Gewoon volhouden.' Hij neemt een
teug adem, en vervolgt woedend: 'Gewoon doorgaan, en een
stuurman of twee van vreemde kom-af zenuwziek maken. Je schip
aan de grond en in tweeën laten varen. Blijven ontkennen, Mitrakis.
Struisvogelpolitiek, kop in het zand steken!'
'Schei maar uit, stuurman,' zegt Mitrakis bitter. 'Ik zit er zelf ook
mee. Maar ik ken Dimi en zijn hele familie. Wat moet ik doen?'
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'Waarom tekende Walop dat vervalste journaal?' vraagt Ligthart
gespannen.
'Nadat Dimitrios hem had beloofd niet meer op de brug te komen.
Daarvoor is ie gezwicht. En Dimitrios heeft zich eraan gehouden
ook.'
'Ja, tot aan Rotterdam!' kaatst Ligthart sarcastisch.
'En toen ontkenden jullie alles wat Walop op kantoor had verteld.
Je liet 'm gewoon barsten, waar of niet? Hij had verteld dat de
kapitein onbekwaam was, en het schip in een dronken bui aan de
grond had gezet. Maar hij deed zo zenuwachtig dat ze twijfelden.
Ook het journaal vermeldde niks; het brugjournaal klopte met het
jouwe. En Dimitrios was rustig en nuchter; daar had ie wel voor
gezorgd. En Patagos en Mitrakis bevestigen allebei datWalop een
hypernerveus iemand was, die wel eens vreemd deed en zich slecht
aanpaste aan boord. Toen hebben ze 'm met ziekteverlof gezonden.
Waar of niet?'
'Ik durf het niet te ontkennen, Ligthart.'
Deze gromt kwaadaardig; hij heeft goed geraden.
'Straks komen we weer in Dahran. Sweet old memories, chief!
Misschien krijgt Dimi weer een gekke bui en gebeurt er weer
zoiets.'
'Dat geloof ik niet,' is het antwoord, 'want Dimitrios is anders
omdat jij anders bent dan Walop. Jij bent zo glad als een aal. We
weten geen van allen precies wat we aan je hebben. Jij bent een
kameleon, maar niet zonder karakter moet ik erbij zeggen.'
Ligthart slikt een grimas in; kennelijk is hij er in geslaagd een
reputatie op te bouwen. 'Ik wil niemand aan de galg, Mitrakis,' zegt
hij. 'Dat is je nou wel duidelijk. Ik dien mijn tijd wel uit, maar laat
me niet voor jullie karretje spannen.'
'Dimitrios moest zich maar doodzuipen,' zegt Mitrakis onverwacht,
en Ligthart herinnert zich nog niet zo lang geleden iets heel anders
gehoord te hebben.
'Kan ik op je steun rekenen, Mitrakis?' zegt hij snel, om van diens
tolerante stemming gebruik te maken. Maar tegelijkertijd voelt hij
zich nog meer medeplichtig, want Mitrakis heeft hem veel te veel
verteld.
'Mijn steun heb je,' komt Mitrakis, de hand uitstekend.
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Ligthart begint in de oude journalen te snuffelen. In die van vorige
reis vindt hij inderdaad de gewraakte passage, ongeveer gelijk aan
wat Mitrakis hem heeft verteld. Later haalt hij de zeekaart voor de
dag, pakt het vergrootglas en controleert de nauwelijks uitgestufte
posities bij Dahran.
Bewust tekent hij die oude lijnen over en laat de kaart op tafel
liggen. Patagos moet maar weten dat hij op de hoogte is. Maar
waarom heeft Bianchi nooit iets gezegd? Is dat de reden, waarom
de Italiaan zo schuldbewust en overdreven handelt?
'Bianchi,' vraagt Ligthart op de man af, 'waarom heb je me nooit
verteld dat de Alma aan de grond gezeten heeft?'
De jongen krijgt een kop als vuur; hij voelt zich betrapt en weet
geen uitweg. Hakkelend antwoordt hij:
'Ik ... ik dacht dat het onbelangrijk voor u was, stuurman .. .'
'Onbelangrijk? Met een bekisting in de dubbele bodem van ruim
drie? Ben je gek geworden?'
'Dus ... dus dat weet u ook al?' zegt Bianchi.
'Ja, ik weet ook dat je medeplichtig bent aan vervalsing van het
journaal.'
'Dat is niet waar, stuurman! Ik heb dat journaal niet getekend!' is
zijn wederwoord.
'Ben je op kantoor geroepen, Bianchi?'
'Ja, stuurman.'
'In verband met de kwestie Walop?'
'Ja, stuurman.'
'En wat heb je gezegd: dat Dimitrios gelijk had? Dat er helemaal
geen aan-de-grond-loperij is geweest? Dat Dimitrios een bekwame
kapitein was?'
'Wat had ik dan moeten doen?' roept Bianchi uit. 'Had ik vrijwillig
naar kantoor moeten lopen, om alles op te biechten? Had ik mijn
baantje om een aflosser, die toch verdwijnen zou, in de waagschaal
moeten stellen?'
'Je had hem kunnen steunen, Bianchi!'
'Ik Walop steunen? Waarom? Wat heeft hij ooit voor mij gedaan?
Hij heeft me altijd gekat als hij de kans had. Voor hem was ik nog
veel minder dan een Griek!'
Ligthart schudt het hoofd in afgrijzen. Walop is wel aan alle kanten
door de molen gegaan. In hoeverre is deze er zelf schuldig aan?
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Waarom heeft hij de Italiaan zo tegen zich ingenomen? Ligthart
schrikt; hij doet zelf niet anders dan Bianchi op een veilige afstand
houden.
Hij schrikt opnieuw van de parallellen tussen zijn handelwijze en
die van Walop. Elke dag duikt die man wel even op, alsof dat
onontkoombaar is. Walopvaart mee; elke dag ontdekt Ligthart
meer; elke dag komt Walop een stukje dichterbij. Op de duur kan
hij levensgroot voor hem staan, zodat hij zich geheel met zijn
voorganger kan gaan vereenzelvigen, en dat wil hij beslist niet.
Intussen is de Alma het langdradige eiland Madagaskar goeddeels
gepasseerd. De blauwe bergen aan de achterkim verdwijnen. Recht
koerst de Alma nu op Sokotra aan; dat hete, kale eiland aan de
meest oostelijke punt van Afrika. Het schip volgt in grote lijnen,
maar op verre afstand, de oostkust van het immense Afrikaanse
continent.
Gelukkig staat er genoeg moesson om de top van de hitte weg te
blazen, maar ondanks de goed werkende airconditioning vraagt
Ligthart zich af hoe de kapitein het daar boven, in zijn
kluizenaarshut, uithoudt.
Dimitrios is als lucht - onzichtbaar, maar werkelijk. Je kunt er niet
buiten. Het is overheersend en bepalend. Alma's latente fenomeen
is een doelloze chef, een gezagvoerder die niet vaart en geen gezag
heeft en altijd als een spook in Ligtharts gedachten rondwaart.
Hoe zou de situatie zijn als Dimi niet aan boord was? Behalve
Marcos schijnt niemand hem werkelijk nodig te hebben. Hoe zou
de bemanning tegenover captain Ligthart staan opgesteld,
positiever of negatiever?
En weer komt deze vraag obsederend naar voren: hoe lang kennen
Dimitrios en Marcos elkaar al? Was Marcos aan boord van de
Alma, toen dat schip die radaraanvaring kreeg? Die vraag, vooral
die laatste vraag, begint Ligthart te hinderen en uit te dagen.
Tenslotte houdt hij het niet langer uit; zijn nieuwsgierigheid krijgt
de overhand.
'Zeg, heb jij mevrouw Dimitrios gekend?' vraagt hij onverwacht.
De bediende wordt er zichtbaar door overvallen. Hij verschiet van
kleur.
'Was jij aan boord toen die aanvaring plaats vond?' dringt Ligthart
aan, sterk de idee krijgend op het goede spoor te zijn.
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'Waarom wilt u dat weten?'
'Kom er vanavond eens over praten, Marcos. In mijn hut.
Afgesproken?'
'Ik heb niets met u te bepraten, en zeker daarover niet!'
'Waarom niet, waarom juist daarover niet?'
'Dat gaat u niets, helemaal niets aan!'
Maar Ligthart geeft het niet op. Als hij even tijd en gelegenheid
heeft, gaat hij naar Marcos' hut. De bediende is er niet; hij besluit te
wachten. Er hangen portretten en foto's van Ithaka, dat eeuwige
oord: vader, moeder, veel zusters, geen broers, geen verloofde.
Marcos koopt het duidelijk per pond. Zijn hut hangt vol met SuidAfrikaanse prikkelpoppies.
Marcos koopt het per pond: die gedachte blijft in Ligtharts hoofd
steken. Als Marcos binnen valt, wil hij meteen weer weggaan, maar
Ligthart staat snel op en houdt hem tegen.
'Ik wil met je praten,' herhaalt hij. 'We kunnen elkaar niet blijven
ontlopen, man! Daarvoor is de Alma te klein!'
Marcos gaat gewillig op de kooirand zitten, of hij klaar is weg te
sprinten als het hem te heet wordt. En weer weet Ligthart op het
goede spoor te zijn.
'Was jij eertijds aan boord van de Alma, Marcos?' vraagt hij
beheerst.
'Dat wéét je toch!'
'Moeilijke reis zeker?' vraagt Ligthart, een sigaret opstekend.
Marcos negeert de aanbieding van een sigaret volledig; hij kijkt
dwars door het pakje heen. Het is weer eens een van die
ongrijpbare momenten: twee eigen karakters, gevormd onder totaal
verschillende omstandigheden, gevangen binnen de eigen huid,
bezig met zichzelf, schuw en wijs geworden door ervaringen - en
vol stille en geheelde littekens, zoals bij de White Whale, Moby
Dick.
'Hoe is het nou met Dimitrios?' vraagt hij tenslotte. 'Ik geloof dat ie
eraan kapot gaat, is het niet?'
Een stilte vol weerhaken, die zich niet laat opvullen, zelfs niet met
sigaretterook.
'Kende jij Dimitrios' vrouw, Marcos? Ik wil weten of daar
misschien de oorzaak ligt van de houding van de kapitein?'
'Ik wil niet over die vrouw praten, stuurman.'
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Eindelijk een antwoord. 'Dus je kende haar wel?' constateert
Ligthart.
'Ja.'
'Te goed misschien?' vist hij.
'Wat bedoel je precies?' vraagt Marcos fel, te fel.
'Was ze iedere dag aan boord, Marcos?' omzeilt Ligthart voor het
moment een direct antwoord.
'Ja, want ze hadden hun huis verkocht, en dat was een
belastingkwestie. Als je uitgeschreven bent, betaal je nergens
belasting.'
Ligthart knikte. 'Dat begrijp ik. Ze hadden geen kinderen, dus
waarom zouden ze het laten?'
'Mag ik nou een sigaret?' vraagt Marcos. Ligthart geeft hem er een,
en ook vuur; hij ziet hoe Marcos' handen trillen.
'Was het een goed huwelijk, Marcos?'
Hij krijgt geen antwoord. Nu begint een wilde gedachte in hem op
te staan; zo wild dat hij de consequenties niet meer kan overzien.
Hij herinnert zich scherp een matroos, waarmee hij gevaren heeft.
Door de dichte rookwolken die door de hut drijven, ziet hij die Jan
Vreken weer: een klein, venijnig mannetje, dat de pest had aan de
eerste stuurman, waarvoor hij elke avond koffie moest zetten. Hij
spuwde er in; dat was zijn enig verweer tegen zijn vermeende
achteruitzetting door de stuurman; Ligthart had het hem zien doen!
Vreken had hem bezworen er niets van te zeggen; Ligthart had het
met moeite voor zich kunnen houden. Nu komt deze hele
geschiedenis op hem terugvallen; het duizelt van de mogelijkheden,
want hoe reageert iemand als Marcos op een lange reeks
zogenaamde of echte vernederingen? Wat is zijn manier van in de
koffie spuwen?
'Zeg, waarom sliep Dimitrios' vrouw op de onder brug?' vraagt hij
voorzichtig. 'Hadden ze ruzie, of zo?'
'Ik heb al gezegd dat ik daar niet over praten wil, stuurman,'
antwoordt Marcos, die wippend op de kooirand zit. 'Dit is zinloos.'
Maar Ligthart bemerkt duidelijk dat de bediende hem vcrmijdt aan
te kijken en hij denkt: Doorgaan, Jan! Je bent warm, erg warm. Het
is bloedheet; je brandt je bijna. Nu of nooit!
'Was er iets tussen Dimitrios' vrouw en iemand anders?' polst hij
hardvochtig.
60

Als door de bliksem getroffen veert Marcos overeind. 'Schei ...
schei verdomme uit met dat gevraag!'
Ligthart hoort zijn bloed ruisen. Noy; denkt hij - Noy, dit had óns
kunnen overkomen. Ons! Hij begint kwaad te worden bij die
gedachte.
'Wáárom sliep die vrouw daar beneden?' vraagt hij. 'Was daar 'n
reden voor?'
Het lijkt erop dat Marcos wil vluchten, maar Ligthart drukt hem
met kracht terug op de kooi. 'Is dat zo’n ongewone vraag? Waarom
antwoord je niet? Heb je er soms zelf mee te maken?'
Hijgend blijft Ligthart staan. De kleine, bedompte hut hangt vol
met mogelijkheden, vraagtekens en antwoorden.
Ligthart ziet het allemaal voor zich. Dimitrios' vrouw, de enige aan
boord, ontzien, verwend, bewonderd - en ze laat het zich
logischerwijs aanleunen. Ze is haar dagelijkse zorgen kwijt; ze laat
alles achter, en ze verveelt zich. Ze is vrij, helemaal vrij van familie
en relaties, van thuis en bakker en kruidenier, of wat dan ook.
Zoutwaterliefde natuurlijk. Maar in welke vorm? Verdomme nog
an toe! En Marcos, de bediende, komt en hoort en ziet alles.
Misschien kan hij het niet verwerken, want hij is man en zij is
vrouw, en hij - Marcos - doet het vrouwenwerk.
Wat is zijn manier om in de koffie te spuwen?
Hij ziet haar 's morgens, 's avonds, 's middags. Hij ziet haar als ze
zich aankleedt, uitkleedt, doucht, want hij is haar bediende en kan
haar onmogelijk ontlopen. Integendeel; hij moet haar verwennen.
En dan is er de impotente Dimitrios.
Ligthart ziet het; hij weet het met grote nauwkeurigheid. Hij ziet
het allemaal gebeuren. Hij ruikt en proeft het, en ergens diep van
binnen schept hij er een satanisch, dierlijk genoegen in.
'Wat heb je met 'r uitgespookt?' vraagt hij.
Marcos kijkt hem ontzet aan. 'Niks, helemaal niks wat ze niet
wilde!'
'Dus je bent met 'r naar bed geweest!' zegt hij hardvochtig, en
tegelijkertijd denkt hij: Ligthart, je hebt gelijk, groot gelijk. Maar
waarom, seksuele hongerlijer, zit je hierin te wroeten? Freud, Noy?
Ben je té lang zonder vrouw geweest, Ligthart?
'Ik kon er niet meer tegenop, stuurman,' komt Marcos hees. 'Ik ... ik
moest wel, want ze daagde me uit. Ze dééd het erom!'
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Ligthart zit verpletterd te luisteren. Hij betrekt alles op zijn eigen
omstandigheden. Schoft, denkt hij, schoft van een Ligthart. Schei
ermee uit. Je wordt er niet wijzer van.
'Ze wilde 'n kind, stuurman. Echt waar!'
Nu wordt het zwart voor Ligtharts ogen. Noy een kind van deze
Marcos! Noy zit hem dwars, de hele reis zit hem dwars. Het wordt
tijd dat er een einde komt aan alle onzekerheid. Nu wil hij alles
weten, alles!
Marcos is een stuk jonger dan Dimitrios. Misschien heeft zij
Marcos bewust als hefboom gebruikt tegenover de oudere
Dimitrios. Misschien liegt Marcos over dat kind, en misschien
spreekt hij de waarheid.
Wat is er in dat laatste geval in het brein van Dimitrios omgegaan,
voor hij dit toeliet? Tot welke diepten is hij afgedaald om zo ver te
komen?
Misschien, dacht hij, is dit de oplossing:
Laat ze begaan. Vroeg of laat verdwijnt Marcos uit zijn leven en hij
- Dimitrios - krijgt een kind. Wie zal de waarheid weten?
Nee, denkt Ligthart; die aanvaring heeft Dimitrios in wezen niet
geknakt. Lang daarvóór was er al het een en ander met hem aan de
hand, maar het feit dat alles voor niets geweest is; het feit dat zijn
komende kind ... zijn eindelijke kind ... Het duizelt Ligthart.
'Was jouw hut op de onderbrug, net als hier, Marcos?' vraagt hij
hees.
De bediende knikt bevestigend. Hij zit versteend en huilt
geluidloos. Ligthart voelt zijn woede en verontwaardiging
wegebben.
Weer ziet hij het allemaal voor zich.
Waaraan dacht Dimitrios, toen in die mist? Aan haar, aan die twee
samen, aan het kind? Hoe dikwijls denkt Ligthart zelf aan Noy?
Heel dikwijls, en onder allerlei omstandigheden. Ja, waarschijnlijk
heeft hij háár gezien toen hij in de radar stond te loeren.
En Marcos? Verklaart dit alles zijn serviliteit tegenover de
gezagvoerder? Uit schuldbesef?
'Je hebt het zitten oppotten, man!' zegt Ligthart. En dan bijna
cynisch: 'Heus, je hebt alles voor Dimi gedaan wat je kon doen.'
Weet hij nu alles van Marcos, de sleutelfiguur? Is er nog meer? Is
nu alles verklaard in de verhouding Dimitrios-Marcos? Hij twijfelt.
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'Marcos,' zegt hij. 'Het spijt me dat ik je op de pijnbank heb gelegd,
maar ik moest dit weten. We moeten proberen Dimitrios zijn
waardigheid terug te geven. Dat ben je verplicht!'
'Verplicht? Samen?'
'Ja, verplicht ben je dat. Maar je kunt niet verlangen dat ik opdraai
voor wat jij hebt gedaan. Schei om te beginnen uit met hatelijk te
doen.'
Marcos draait zich op de rug en kijkt Ligthart wantrouwig aan.
'Tegen wil en dank moet ik dit schip runnen, Marcos. Een schip dat
beladen is met allerlei toestand uit het verleden waar ik niets van
begrijp. Dat is het enige wat ik voor heb: het schip varen. Ik wil
Dimitrios noch jou in de grond boren. Begrijp je dat?'
Ik heb tijd nodig, denkt hij; ik moet nadenken.
'Jouw taak is om Dimitrios' drankrantsoen geleidelijk te
verminderen, zonder dat hij er veel van merkt. Proberen, bedoel ik.
Als dat niet gebeurt, draait het op een ramp uit. Ik kan scheepsraad
houden en hem officieel afzetten.'
'Dat lukt toch niet.'
'Wees daar niet zo zeker van!'
Met tegenzin legt Ligthart een hand op Marcos' schouder.
'Ik wil met Dimitrios praten zonder een asbak of zo naar mijn kop
te krijgen. Vroeg of laat. Daar moet jij voor zorgen. Dat verwacht
ik van je.'
Marcos blijft hem zwijgend aanstaren.
'Jij moet hem zijn zelfstandigheid teruggeven. Niet ik, maar jij zelf
hebt hem die ontnomen. Via zijn vrouw. Snap je dat dan niet?
Zoiets weegt heel zwaar voor een man.'
Nog geeft Marcos geen antwoord.
'Verminder zijn drank geleidelijk,' zegt Ligthart nog. 'En dat is een
order!'
Hij kotst ervan. En weer loopt hij, handen op de rug, door de koele
dienstgangen van zijn schip, Alma, Liberia.
Ze duikt de Arabische Zee binnen, en opnieuw komt een
pleisterplaats binnen bereik: Dahran - het veelbesproken Dahran.
Ligthart vertelt aan Mitrakis wat hij Marcos gezegd heeft:
Dimitrios' drankrantsoen moet worden beknot. Mitrakis gaat
accoord, en Bianchi bevestigt de uitvoering. Hij ziet op zijn wacht
een groot aantal flessen dobberen in het kielzog.
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'Waarom?' vraagt hij.
'We gaan Dimitrios proberen droog te zetten,' antwoordt
Ligthart.
'Waanzin!' reageert Bianchi. Ditmaal is Patagos het met hem eens.
'Je kunt iemand niet ineens droogzetten,' zegt deze.
'Daar komt niks dan ellende van. Wie heeft eigenlijk opdracht
gegeven om dat te doen? Ik zal die zaak 'ns gauw terugdraaien .. .'
'Mitrakis en ik hebben besloten het rantsoen langzaamaan te
verminderen, met goedvinden van Marcos,' zegt Ligthart.
Patagos hapt verbaasd naar adem. '0, zit de zaak tegenwoordig zo.
En dat komt zeker allemaal weer in je dagboek?'
'Yes sir, exactly,' antwoordt Ligthart, enigzins verbouwereerd.
Dat is Patagos dus niet vergeten. Feit is dat Ligthart nog steeds
allerlei kanttekeningen maakt, met de tijd en de gegevens van het
scheepsjournaal als achtergrond en leidraad. Hij wil voor zichzelf,
voor nu en later, een bepaalde mate van zelfcontrole opbouwen.
Iets – hij weet niet precies wat - dwingt hem daartoe. Af en toe is
het of hij droomt, of dit leven een vreemde droom is, een deinende
droom, een reis zonder einde door de onwerkelijkheid.
Dat schaduw-journaal of persoonlijk logboek, schrijft hij in
telegramstijl neer en bergt het op in zijn hut. Zij hebben er niets
mee te maken. Dat dagboek is iets strikt persoonlijks.
Vandaag schrijft hij erin:
'Marcos heeft eindelijk doorgeslagen. Het was onthullend, maar ik
kreeg de idee dat ik nog lang niet alles van hem weet.'
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Hoofdstuk 6
De warmte neemt belangrijk toe. De Arabische Woestijn begint
haar hitte nu al over zee uit te stralen, ondanks de meer dan matige
moesson-wind. Buiten, aan dek van de Alma, begint het blakerend
heet te worden. De airconditioning draait op volle toeren.
De hitte neemt nog meer toe als de Alma Straat Ormoes
binnenvaart, de stenen mijdende die de vaarweg dreigen te
versperren. Praktisch alle wind valt meteen weg; het wordt een
broeikas. Het water staat spiegelglad van horizon tot horizon, dun
als olie; de rotspunten drijven er als dobbers in.
Nu komt Dahran binnen bereik. Het ligt ginds aan de rand van
water en woestijn trillend te wachten: een fata morgana; een
luchtspiegeling. Maar het is geen oase; Dahran is niet meer dan een
paar pieren in zee, en een stel olietanks temidden van stuivend en
rokend zand.
Ligthart is niet langer bezorgd over de aankomst aldaar, want de
omstandigheden hebben zich inmiddels gewijzigd. Hij heeft
meeliggers gekregen: Mitrakis, en Marcos. Wel heeft Dimitrios
tijdens de vaart door Straat Ormoes in de kaart gescharreld. Dat
blijkt uit grote zweetvlekken die op het papier zijn gevallen; zo
veel dat hij langdurig rondgespookt moet hebben. Dat kan twee
dingen betekenen: hij wordt nuchterder of hij wordt onrustig;
misschien wel allebei.
Bianchi zegt het een ongunstig voorteken te vinden, dat door
Ligthart is uitgelokt.
'Wat schieten we ermee op, stuurman?' dreint hij.
'Vroeg of laat spannen de Grieken toch weer tegen ons samen.'
'Schei uit!' zegt Ligthart.
'Ik heb het meegemaakt, stuurman. Ze laten je vallen. Stuurman
Walop ...'
'Ja, die heb jij laten vallen, dat klopt! Schei uit, Bianchi. Ik wil die
naam hier niet meer horen. Dat is verleden tijd.'
Belangrijker is in hoeverre zijn mede-opvarenden op de hoogte zijn
van Marcos' verleden aan boord van Dimitrios' Alfa.
Waarschijnlijk weten ze alleen dat die twee daar samen gevaren
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hebben en hebben ze er nog nooit wat achter gezocht. Waarom
zouden ze?
Ligthart kan zich tenminste niet voorstellen dat één van de twee die
curieuze verhouding over breed gebracht heeft. Het is een goed
bewaard geheim gebleven, waar hij - Ligthart - min of meer
toevallig achter gekomen is. Maar in de ogen van de bemanning is
Dimitrios nog steeds de verschoppeling, de man van vóór de mast,
de door het leven getergde. Ze hebben gelijk - het ligt alleen even
anders dan ze veronderstellen. Ze vinden het logisch dat zo iemand
gaat drinken; dáárom aanvaarden ze Dimitrios nog steeds.
Dimitrios en Marcos! Het laat Ligthart niet los. Soms doet het span
hem aan Don Quichote en Sancho Panza denken. De ridder en zijn
vazal, ondenkbaar zonder elkander, aaneengesmeed door een band
die hen in feite tot broeders zou kunnen maken; tot broeders of
bittere rivalen, en op dat laatste lijkt het beslist niet.
'Bij het aanlopen van Dahran stootte het voorschip zachtjes in het
slik.'
De Alma en Dimitrios zijn, als een stel misdadigers, praktisch op
de plaats van het onheil teruggekeerd; teruggekeerd op de
dampende rede, waar een aankomende zandstorm het zicht tot een
paar honderd meter beperkt. Ze zien de zandstorm aankomen:
ginds, hoog in het oosten, klimt een warrelend bergmassief de lucht
in. Duizenden tonnen zand worden opgenomen en als wolken
voortgejaagd. Het wordt donker. De lucht trilt. Ligthart moet aan
Goeree denken, omdat het zo kortzichtig wordt. Dat zand lijkt op
nevel, op mist.
Wat zal Dahran brengen? Zal Dimitrios boven water komen? Zal
de ontwenningskuur vruchten afwerpen, of precies averechts
werken?
Ligthart staat er vrij los van. Hij meent zodanig stelling genomen te
hebben, dat hij alle kanten op kan. Zijn positie is nu sterk genoeg
geworden. Niemand kan hem nog negeren; zelfs als Dimitrios
verschijnt, is er voor hem - Ligthart - een funktie. Nee, hij is niet
als Walop tussen wal en schip gevallen.
'Dank je, Noy,' zegt hij, en hij zegt het nog eens, in het besef dat
het feitelijk absurd is. Maar toch, zo op afstand, heeft ze hem
geïnspireerd vanuit haar koele lijstje. Noy, een anker ver achter de
kim. Zonder haar is hij niets. Ze wordt zuiverder en mooier
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naarmate de reis langer en de temperatuur hoger wordt. En die
wordt hoger, nog steeds.
Steeds dieper verdwijnt de Alma in de Golf. Geel zand strijkt als
een pest over het schip en haar dekhuizen neer. Het kleeft van
ragfijnheid. Het penetreert, en kruipt overal in en doorheen. Het
komt aangezweefd, dun als lucht, met lucht, ijl als poedersuiker,
schurend en kleurend, en zelfs binnendringend via de gefilterde
buizen van de airconditioning. Het schip wordt zelf een brok
woestijn, want de P.G. is een stuk woestijn, waarin je toevallig kunt
binnenvaren. Dan gebeurt de ramp: één dag voor Dahran valt
plotseling de airconditioning uit, en voorlopig voorgoed. Er is nu
alleen nog luchtverversing, geen koeling. Dat betekent: alle deuren
en poorten opengooien; als een vloedgolf komen hitte en stofzand
binnenstuiven. Alles gloeit, alles kleeft, alles wordt geel.
Er verschijnen dikke zoutranden op de weinige kleren. Het schip
wordt een geventileerde oven, en de withete lucht die langs
wijdopen poriën trekt, wekt alleen maar de indruk te koelen; wat
feitelijk koelt is het eigen mechanisme van het transpireren: het
verdampende zweet, dat aanvulling nodig heeft in de vorm van veel
water en zoutpillen.
Ligthart dringt er bij Mitrakis op aan snel iets te doen, maar een of
ander vitaal onderdeel is blijvend defekt, en Mitrakis reageert zo
chagrijnig, dat Ligthart zijn woorden inslikt. Frenza bestelt
telegrafisch een nieuw onderdeel, maar de agent meldt dat hij het
eerst moet aanvragen, en dat kost tijd, veel tijd.
Ligthart begrijpt het: airconditioning is geen vitaal machineonderdeel. En luchtvracht is duur.
Zolang ze nog varen, is er opgelopen wind. Straks, op de gloeiende
rede, zal de Alma de woestijntemperatuur of erger aannemen.
De zandstorm houdt ook aan. Ligthart moet denken aan de
Harmattan Haze - de bezwangerde lucht rondom de KaapVerdische
eilanden, eveneens veroorzaakt door woestijnstof. Maar deze hier is
vele malen geconcentreerder. Het lijkt dikke nevel,
schoorsteendamp uit een raffinaderij, natuurlijke luchtvervuiling
van de zwaarste soort. De Alma drijft aan het voorportaal van een
aardse hel.
Vlakbij ligt Dahran, of liever Kaap Ras at Tanura, te trillen en te
dansen in stromen opstijgende lucht. Er zijn meerdere horizonnen.
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De kust verheft zich en zweeft als een Hoovercraft boven water. De
hitte is verzengend; de overgang is te groot.
'Hoe staat het ermee, Mitrakis?' steunt Ligthart.
'Ik ben even in de koelkast blijven zitten,' antwoordt Mitrakis. 'Het
is in de machinekamer niet uit te houden! Het is bijna vijftig graden
achter de kar! Daar houdt zelfs geen kakkerlak het uit. Snap jij hoe
Dimi het daar boven uithoudt?'
'Dat heb ik me ook al afgevraagd, chief,' antwoordt Ligthart.
'Misschien is het de enige manier om hem uit z'n hut te krijgen. Ik
zal Marcos eens vragen.'
'Heb ik al gedaan.' Mitrakis zweet haar en water; met een dot
poetskatoen wrijft hij langs zijn armen. 'Maar die broeier laat niks
los. Ik krijg geen woord uit hem.'
'Ook geen Grieks woord?' zegt Ligthart grinnikend.
Hij betrapt zichzelf er op te gaan relativeren; belangrijk is de hitte de rest is onbelangrijk. Ze zijn plotseling allemaal gewone mensen
met dezelfde overwegende problemen: survival, overleven. Ze
worden allemaal geteisterd door dezelfde dringende hitte, dezelfde
zandstorm, dezelfde ondraaglijke omstandigheden.
'Eerst maar Dahran aanlopen,' zegt hij. 'Daarna zien we wel weer.
Misschien hebben de Amerikanen van de Olie wel een onderdeeltje
dat je nodig hebt.'
'Vergeet het maar.'
De aankomst in Dahran blijkt zonder overgang te verlopen; een
kwestie van stoppen, anker er in, en even terugslaan. Dimitrios
komt er niet voor op de brug. De Alma mag niet langs de pieren,
want die zijn voor snelle tankers bestemd. Een vrachtschip krijgt
lichters langszij, en moet met eigen laadgerei lossen. Dat zal een
langdurige geschiedenis worden. En het wordt nog warmer. Het
wordt zo warm dat de meesten hun matrassen naar buiten slepen en
naast of onder de hangende sloepen op dek neerleggen. Ze liggen er
allemaal, behalve Dimitrios. En het gele stuifzand bepoeiert hun
naakte lijven, zodat ze op een troep Japanners gaan lijken, inclusief
toegeknepen ogen van de zon en het zand.
Er is één lichtpunt: er komt post aan boord; post uit een ver en koel
land, maar de meeste brieven zijn geopend op beschadigd, en
minstens van huh postzegels ontdaan.
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Noys brief is optimistisch; hij ruikt naar lavendel en hooi. Ze mist
hem heel, heel erg, en hoopt maar dat hij het kan volhouden. Ze
schijnt het te kunnen rooien, en dat lucht Ligthart ontzettend op.
Goddank, één zorg minder. Een pessimistische brief zou hij nu
slecht kunnen verwerken.
Er is ook een brief van kantoor. Na enig gehakketak komt deze bij
Ligthart terecht. Ze hebben gemerkt dat de Alma Kaapstad niet
heeft aangedaan, maar vertrouwen op het goede oordeel van
captain Dimitrios, die ongetwijfeld in overleg met de stuurman
heeft gehandeld. De reden wil men echter per omgaande vernemen.
Met vriendelijke groeten ... Dat heeft geen haast.
Ligthart keert terug naar Noys brief. Het lijkt zo lang geleden sinds
hij op tankers voer; zo lang sinds hij in Bangkok onder de Gouden
Boeddha met haar trouwde; zolang sinds hij haar in zijn armen had.
Hij kreunt van eenzaamheid en ellende, veegt het zweet van zijn
voorhoofd, neemt een zoutpil, verstelt de fan, kijkt naar de foto en
denkt: Noy- alma de mi corazon! Blijf maar daar, ginds in het koele
Nederland. Zelfs in Bangkok is het niet zo warm als hier. Hier is de
hitte heer en meester; het is de enige waarheid en werkelijkheid.
Dit is Ligtharts leven: Alma, positie rede Dahran, schip der
woestijn, schommelend in de rokende zee, verdwaald als een
kameel in een zandstorm. En ergens ver weg ligt een groen en koel
land met een madonna die Noy heet; tweeduizend jaren weg.
Dit is Ligtharts leven: 'Hee, vuilak, je klauwe laten wapperen,'
roept een skeletachtige Arabier uit het geopende ruim. 'Ruigpoot!'
Het is taal die ze opgepikt hebben van de Nederlandse ruimsgasten:
Arabisch en Nederlands hebben dezelfde ch-klank.
'Machmoed mach alles van achtere!' Ligthart moet erom grinniken.
'Se lach in de hangmat en se wasso cheil!'
Dit is zijn wereld: het geluid van brekend glaswerk in Dimitrios'
hut, en Marcos met een beschadigd gezicht. Marcos die loopt te
hijgen als een oud postpaard, en er uit ziet als een geest. Marcos die
zichtbaar tol aan de latente hitte betaalt. Hij lijkt dodelijk vermoeid,
maar niet alleen van de hitte. De man is niet volledig gezond,
meent Ligthart.
'Wat is er met jou aan de hand, Marcos?'
'Ik ... ik ben soms duizelig, stuurman.'
'Meer niet?'
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'Nee.'
'Okee dan. Zoutpillen slikken en veel drinken. In de woestijn heb je
twintig pillen per dag nodig, anders droog je uit. Wat is er met je
gezicht aan de hand? Begint Dimitrios vervelend te doen?'
'Ja, stuurman,' zegt Marcos, betrapt.
'Drinkt ie veel? Even veel als eerst?'
'Minder, maar genoeg. Hij heeft nou wel het een en ander in de
gaten, maar wordt obstinaat. Ik weet niet hoe lang ik dit kan
uithouden.
'Wat? Hitte of Dimitrios of allebei?'
'Allebei.'
'Goed, Marcos,' antwoordt Ligthart. 'Ik ga er wat aan doen, als je
hem niet baas kunt. Doorgaan. Proberen!'
Hij roept Patagos en Mitrakis bij zich voor een voorlopig
informatieve scheepsraad.
'Er moet iets gebeuren, mannen', zegt hij.' Marcos gaat
eronderdoor. Ik kan niet langer tolereren dat er glaswerk sneuvelt,
en dat Marcos toegetakeld wordt. We moeten overleggen wat we
gaan doen, bijvoorbeeld Dimitrios in Basrah naar huis zenden.'
'Ik heb je gewaarschuwd,' antwoordt Patagos. 'Wie heeft dat
drinken gerantsoeneerd! Ik .. .'
'Zemel niet!' komt Mitrakis. 'Daar gaat het nou niet om. Ik voel er
eerlijk gezegd niets voor om Dimitrios van boord te laten halen.'
'Ik ook niet,' stelt Patagos.
'We moeten afwachten,' vervolgt Mitrakis. 'Het blijft niet zo warm,
en binnenkort draait de airconditioning weer. We zijn allemaal
prikkelbaar geworden.'
Ligthart staat schaakmat. Hij kan zonder de medewerking van
minstens een van de twee niets doen. Hij kan zich onmogelijk
tegenover hen opstellen, want dan is hij meteen een Walop-figuur,
die van muiterij beschuldigd zou kunnen worden. Ze zouden zich
vierkant tegen hem verzetten, dat is duidelijk. De tijd is nog niet
Rijp.
'Ik wil deze kleine meeting liever niet in het journaal zetten,' zegt
Patagos. 'Het kan eventueel wel in een dagboek; dat mag wel!'
'Doe niet zo sarcastisch en vervelend, Patagos!' kaatst Mitrakis. Nu
beginnen de twee Grieken in hun eigen taal te beraadslagen.
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Af en toe kijken ze Ligtharts kant uit, maar deze staat er buiten:
vreemdeling in Athene, barbaar in het Atheneum.
'Dan niet,' zegt hij mat. Het is belangrijk wat hier gebeurt, maar één
ding is veel belangrijker: die verlomende, pesterige, teisterende
hitte.
Tegen kou kan iemand zich kleden, tegen hitte helpt alleen
airconditioning, en die is defekt. Hoe lang nog? Hoe lang zal
Dimitrios het op dat bovenste dek, net onder het gloeiende
monkey-island, nog uithouden? Die man moet wel van ijzer zijn.
Tenslotte denkt Ligthart alleen nog maar aan die hitte, zoals alle
anderen. Die warmtegolf degradeert hen tot mensen die op hun
harteklop gaan letten, tot mensen die hun rode hond de baas
trachten te blijven, tot mensen die tropenzweren met tazen als van
een tol verzorgen, tot mensen die als zombies over de dekken
banjeren, op zoek naar schaduwen.
De maaltijd smaakt minder dan ooit. Alleen veel vocht is welkom,
vocht en zoutpillen. Ze verarremoeden, verpauperen, degenereren
tot zwaar ademende creaturen die bang zijn voor hun leven.
Een natte handdoek om de body en een fan erop: een tijdelijk
verkoelingsmiddel. En dan is er natuurlijk de koelkast, die Ligthart
al snel tot verboden gebied moet verklaren.
De lucht is van vloeibaar zand. De zon is een gouden brandplaat,
heet als fosfor, afgeschermd door honderden meters geel zand, ijl
als meel, dun als pluiszaad dat in de zomer komt aanzweven op een
vleug wind. Ze ademen zand, vloeibaar zand en hoesten zich kapot.
Het wordt tijd dat de Alma er van tussendoor gaat, maar dat zit er
niet in. De bootwerkers arbeiden maar enkele uren per dag; ze
stoppen als het te warm wordt. En de lading is voor de bouw van
boorputten, dure hotels, moderne huizen en harems voor sjeiks. De
lading is niet voor deze uitgedroogde, vroeg-oude Arabieren, die
één hand kwijt raken op verdenking van diefstal, en te arm zijn om
te trouwen. Volgens de Koran mogen ze zoveel vrouwen trouwen
als ze kunnen onderhouden. Ze kunnen niemand onderhouden, dus
onderhouden ze elkaar. 'Achmed mach alles van achtere!' De
lijfspreuk van de Hollandse matrozen die in de zengende ruimen
toezicht houden temidden van de homoseksuele bootwerkers, die
elkaar onder het uitstoten van hoge, geile kreten helpen, vooral
tijdens de vooravond. Homo's uit armoede, niet uit overtuiging;
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homo's die door het feodale systeem gemaakt zijn. Creaturen die
hun eenmalig leven opslijten als een kort, goor hemd. A cutty sark.
Het hoort onvermijdelijk bij deze hitte en bij deze zon en bij het
zand van deze woestijnen: steenrijke sjeiks naast straatarme
bootwerkers. Dit is Ligtharts totale wereld, de wereld waarin de
Alma thans ronddrijft. Er is maar één ontsnapping: Noys portret,
Noys glimlach, Noys indruk die achtergebleven is in zijn geest.
Onder deze omstandigheden komt Ligthart ertoe de kapitein bijna
te vergeten, maar op een dag komt Mitrakis hijgend boven met de
mededeling dat iemand van de crew ziek geworden is.
'Wie is het?' vraagt Ligthart.
'Jij kent hem goed; het is Omar.'
Nu pas dringt het tot Ligthart door, want Omar is de man van
Goeree, de man met het mestiesachtige uiterlijk, de man die zich
altijd op de achtergrond houdt en al dankbaar is voor een goed
woord, de hinde op kromme beentjes die om een of andere reden
zijn eiland verliet. Waarom ben jij weggegaan, Omar? Uit armoede
alleen? Waarom vaart ons soort mensen weg van plaatsen als
Maaslaan, Bangkok of Tamatave? Weet jij het? Is het een pure
economische noodzaak, of steekt er meer achter? Waarom worden
wij zeeman, Omar? Waarom jij en ik wel, en duizenden anderen
niet?
'Wat mankeert ie, Mitrakis?'
'Kan niet zweten, zegt hij. Heeft het benauwd.'
'Ik kom zo kijken.'
Vóór Ligthart de kans krijgt poolshoogte te gaan nemen is het al te
laat. Plotseling komt Patagos met de mededeling, dat het kennelijk
is afgelopen met Omar.
Ligthart holt naar beneden en vindt hem dood op de kooi;
uitgedroogd, de-hydrated, verschrompeld – als een gespannen lap
ligt de huid over het karkas, als een vel over een trommel. En het
lijk stinkt al, alsof iets van binnen al veertien dagen lang niet goed
gefunctioneerd.
Bij overlijden van de man krijgt de vrouw het huis toegwezen,
schiet weer eens door Ligthart heen. Het is absurd. De gedachte is
absurd en puur egoïstisch, want vóór hem - midden in de kleinste
hut - staat die opgepoetste glimmende trapnaaimachine.
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Ligthart kijkt ernaar, en er gaat iets onbestemds door hem heen.
Omar - no papa, no mama, no brother, no sister, nobody in the big,
big world. Nobody who cares. Omar is een enkeling, een man
zonder image, een man zonder specifiek doel, een insekt op een
hoopje modder dat toevallig door het heelal drijft.
Opnieuw staart Ligthart naar die nutteloze naaimachine; hij blijft
ernaar kijken. Het ding begint te drijven; te waggelen. Noy, denkt
Ligthart, wat doen wij mensen elkaar toch aan, en waarom? Hij
vindt plotseling tranen in zijn ogen; grote, onwillige tranen die
langs zijn wangen omlaag glijden.
'Good bye, Omar,' zegt hij schor, 'God bless you!'
En sterk dringt tot hem door dat hij teveel met zichzelf bezig
geweest is, dat een kapitein in-spé geacht wordt meer aandacht te
besteden aan zijn crew. Dimitrios was belangrijk - Omar niet! Hij
heeft verzuimd lange gesprekken te voeren met deze eenzame.
Nu ziet hij tot zijn opluchting ook Mitrakis ogen kleiner worden;
een moment als een zweepslag. Ook Mitrakis heeft zichzelf
herkend; een herkenning die weldadig aandoet.
De Griek en de Hollander staan, aan de kooi van de dode Omar,
dichter bij elkander dan ooit.
'Thanks, Mitrakis,' zegt Ligthart hees, de man even over zijn
plakkende, vochtige haren strijkende. 'Zie jij die trapnaaimachine?
Dat ding begrijp ik niet. Hij had niemand. Dat ding is volkomen
nutteloos, maar hij was er gek op. Begrijp jij waarom?'
Ook Mitrakis heeft zichzelf snel hersteld. 'Niet als roosterbaar,' zegt
hij. 'Tenminste, als we 'm naast het anker hadden begraven, hadden
we dat ding als roosterbaar kunnen gebruiken. Maar dat doen we
niet. Hij gaat naar de wal, natuurlijk.'
'Verdomme, roosterbaar!' kaatst Ligthart. 'Het lijkt wel, of hij dit
voorvoeld heeft!'
'Wie niet?' zegt Mitrakis raadselachtig.
'Kom, help me maar even, Mitrakis,' zegt Ligthart.
Samen wikkelen ze het bruine lichaam van de man uit Madagaskar
in een laken, en leggen het lijk voorzichtig op de stretcher die
klaargemaakt wordt om te worden neergelaten in de door Frenza
opgeroepen barkas.
De enige standaard is onze menselijkheid ten opzichte van elkaar,
denkt Ligthart; de enige standaard is menselijkheid. Maar het lijkt
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een kreet, een loze kreet die geuit wordt in een blauwe nacht vol
sterren; er is geen antwoord.
'We moeten 'm snel kwijt, want hij stinkt al,' constateert Mitrakis.
'Het is al te warm voor een levende, laat staan voor een dooie. Wie
gaat er straks mee met de begrafenis?'
Ligthart schrikt. 'Jij,' antwoordt hij onmiddellijk.
'Ik mee?' antwoordt Mitrakis, ontzet naar de brandende wal kijkend
die op enkele honderden meters afstand ligt te drijven in de
roosterende zon. 'Ik mee? En jij dan?'
'Ik durf eerlijk gezegd niet goed weg,' zegt Ligthart twijfelend. 'Wat
zal er gebeuren als ik weg ben? Ik weet verdomd niet wat Dimitrios
en Patagos van plan zijn.'
'Je hebt gelijk,' zegt Mitrakis verslagen. 'Is er geen andere
oplossing? Kan Patagos niet mee?'
Stilte; stilte die bij de dood past; een ingekapselde dood, binnen het
laken. Ligthart peinst. Menselijkheid, denkt hij. En dan krijgt hij
een idee waarvan hij schrikt, maar de gedachte groeit aan, gaat
steeds natuurlijker lijken en neemt vaste vorm aan.
'Jij gaat mee, Mitrakis,' zegt Ligthart. 'En je moet Dimitrios maar
meenemen. Bij een begrafenis hoort de kapitein, waar of niet?!'
'Wat?' roept Mitrakis ontzet, Ligthart bij de kraag grijpende. 'Ben je
gek geworden? Ik dacht daarnet... dat...we elkaar gingen begrijpen!
Wat moet ik met die vent aan de wal doen? Heb je tropenkolder
gekregen?'
'Rustig, Mitrakis,' antwoordt Ligthart onrustig. 'Ik kan niet mee.
Dimitrios moet Omar begraven. Dit is toch wel het minste wat hij
voor hem kan doen, voor de man die praktisch zijn schip heeft
gered. Natuurlijk ben je dat niet vergeten. Maar er is meer, veel
meer; er steekt meer achter. Kom, denk even na. Laat me los,
alsjeblieft.'
'Wat steekt er nog meer achter?' Mitrakis laat inderdaad los.
'We krijgen hem misschien op deze manier uit zijn hut, chief.'
Mitrakis blijft hem aanstaren. Het is of hij dwars door Ligthart
heen kijkt.
'Wat moet ik nou met je?' zegt hij kuchend. 'Ergens val je me
ineens weer tegen.'
En Ligthart denkt: ben je werkelijk zo menselijk als je jezelf
voorgeeft? Mitrakis heeft gelijk. Waarom ga je zelf niet mee? Ben
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je echt bang dat Dimi een soort staatsgreep uitvoert als je weg bent,
of wil je hem werkelijk de moord laten steken aan de wal? Wat is je
werkelijke reden, Ligthart?
'Het lijkt me de beste oplossing,' zegt hij tenslotte. 'We moeten het
proberen, Mitrakis, om Dimi mee te krijgen.'
Frenza komt met het bericht dat de doodsoorzaak is vastgesteld via
een radio-medisch gesprek- het is heat stroke, kauwde de
Amerikaanse dokter ginds aan de wal. Omar is de dertiende
zeeman dit seizoen. Nee, dokter komt zelf niet aan boord, want dat
betekent zelfmoord. En als je zelfmoord wilt plegen, dan maar op
een mooie meid, what you, buddy?! Don't worry; doe zal alles
prima regelen, ook de begrafenis en de papieren. What? Yes.
Natuurlijk wordt er voor een overlijdensakte gezorgd. Ligt al klaar.
No problem. Er is ook een dominee aanwezig, indien gewenst. 0,
the bugger is a mohammedan. Poor bastard! Goed. Goed, goed, dat
wordt geregeld. Daar zorgen deze mohammedanen zelf voor. Bye,
don't call me again, please. Tenzij het hard nodig is, maar dan moet
het niet te laat zijn. See you later, Macaroni. Not as a doctor, rather
as a friend.
Om dat laatste vooral is Frenza woedend; het is heel goed mogelijk
dat de Amerikaan 'Marconi' heeft gezegd; maar Frenza is niet in
een stemming om dat te kunnen aanvaarden; de dokter heeft hem te
veel tegen zich in het harnas gejaagd door zijn cynisme. Ligthart
schudt het hoofd, als de Italiaan zijn verslag doet.
'Frenza,' zegt hij, 'bedankt. We moeten Omar begraven, man. Doe
me 'n plezier en ga Marcos vertellen dat de kapitein straks mee
moet met de begrafenis, wil je dat even doen?'
Als Frenza nog aarzelt, voegt hij eraan toe: 'En schiet nou op,
kerel!'
'Het lukt je niet,' zegt Mitrakis.
'We zullen zien, Mitrakis,' antwoordt Ligthart. 'We zullen zien.'
Het duurt nog een lang, lang uur voordat de barkas op komt dagen.
De stretcher wordt gevierd; Omars bedekte lijf zweeft langzaam
omlaag. Intussen staan Mitrakis en drie andere bemanningsleden
klaar om mee te gaan: hun keurige witte overhemden zijn nu al
doorweekt. Dimitrios komt niet opdagen.
Het is tijd om te gaan; de barkas tutert.
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Ligthart die even benieuwd is als de anderen of de kapitein zal
komen opdagen, houdt het niet langer uit en loopt naar boven toe.
Halverwege de trap komt hij Marcos tegen.
'Waar is Dimitrios?' vraagt Ligthart streng.
Ze staan vlak bij elkaar, op de trap. Marcos antwoordt niet; alleen
een schouderophalen.
'Nou?'
Ligthart blijft besluiteloos staan. Hij voelt dat er iets is. Beneden
wacht de barkas, boven wacht Dimitrios. Dit is een keerpunt.
Tussen hen in staat Marcos. Dit is een scherper keerpunt dan bij
Las Palmas of bij Kaapstad. Het is opnieuw een direkte
confrontatie met Dimitrios, en opnieuw is deze teruggeweken.
'Ik ga zelf wel mee, stuurman,' zegt Marcos moeilijk.
'Verdomme!' zegt Ligthart, maar deze krachtterm valt machteloos
neer in de verlammende hitte. 'Waarom ...heb ...'
Tegelijkertijd richt Marcos zijn gezicht op.
'Wat ... wat is er met jou aan de hand?'
Ligthart ziet de schrammen, de toegetakelde lip en dat paarse oog.
'Ik ga zelf wel mee, stuurman,' herhaalt Marcos, de daad bij het
woord voegend en langs hem heen sluipende, de trap af.
Maar nog staat Ligthart in tweestrijd.
Vóór hem ligt een zekere plicht: Omar begraven. En achter hem
staat een zekere plicht: de Alma. Hij voelt met ontsteltenis dat hij
nu moet kiezen, en dat hij op het punt staat één van twee,
waarschijnlijk beide, te verliezen. Het is niet te vermijden.
Besluiteloos loert hij omlaag in de barkas. Er wordt weer getuterd.
Mitrakis staart hem onbewogen aan. Hij zegt niets, hij wenkt niet.
Het is Ligthans eigen beslissing. Er staan er meer in het gangboord;
ze laten hem staan. Ze kijken alleen. Ze verwachten iets van hem.
'Als je ooit aan jezelf twijfelt,' hoort hij zeggen, 'volg dan je gevoel,
niet je verstand.' Maar dat is waanzin! Schuw kijkt hij rond;
niemand heeft gesproken. Hij kan nu niet meer terug. Tientallen
ogen van belangstellenden staren hem aan. Ze beginnen te
dwingen. Hij moet mee, nu Dimitrios niet mee gaat. Hij kan niet
anders dan het schip aan Patagos en Dimitrios overlaten.
Enkele minuten later staat hij hijgend onder in de barkas, naast de
stretcher, naast Marcos, naast Mitrakis.
76

'Thanks, chief,' zegt deze. Marcos kijkt hem even aan; Ligthart
herkent ook bij hem dankbaarheid. Het doet hem niets. Hij deint
door het leven. Ginds ligt de Alma met haar aangroeiende, groene
huid te roken in haar dampende badkuip. Het water is overdekt met
een slaak zand. Het lijkt dooraderd als marmer.
Terwijl de barkas eenmaal om het schip heen vaart, knijpt Ligthart
de ogen dicht. Is dit rondvaren toeval, heeft Mitrakis erom
gevraagd, of is het een soort ingeboren piëteit van de Arabier aan
het stuurwiel?
Driemaal davert de fluit van de Alma over het water, dat dampt
alsof het nevelig is. En Ligthart herbeleeft de uren nabij Goeree
Lightvessel. Hij is er vlakbij; hij vaart, met Omar, door de
mistbanken heen. De fluitstoten trillen na; ze doen pijn - ze gillen
als de stem van tientallen tegenliggers de oren binnen.
Wie doet dat, daar boven op de brug; Patagos, Bianchi, Dimitrios?
Ligthart traint zijn ogen op die zinderende brug. De figuren die er
staan zijn niet te onderscheiden. Alma, alma de mi corazon, zegt de
Spanjaard tegen zijn geliefde. Geest van mijn hart.
Het geteisterde, verschrompelde hart van de naamloze Omar. Het is
als een versleten, afgedane trap-naaimachine blijven stilstaan om
nooit meer te gaan tussen deze zon en maan. Er is iets eenmaligs
heengegaan.
Opnieuw loert Ligthart naar gindse brug. Het is of hij door een
omgekeerde prisma-kijker loert; het beeld is verkleind. Zwaaien
daar mensen?
Nu trainen zijn ogen zich op het achterschip dat langzaam van hen
vandaan zwaait. Door toegeknepen ogen ziet hij de strepen in de
Liberiaanse vlag halfstok hangen. De ster ligt er in opgevouwen.
De zon werpt een lading kokend lood omlaag.
De Alma, met haar vuige lading cement, waarvan een wolk boven
het schip hangt die concurreert met het hangende stofzand uit de
woestijnen, blijft eenzaam achter. Het schip wordt kleiner. Het
krimpt. Een drijvend voorwerp in een immense ruimte.
En Ligthart, die bewust gekozen heeft om mee te gaan, draait zich
om naar de naderende wal.
Zo'n soort aankomst komt hem bekend voor. Hij vaart weer in een
barkas, maar dan over de rede van Singapore; lang, lang geleden
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toen hij nog jong was. Met schrik realiseert hij zich de luttele jaren
die er tussen liggen.
Vlak na aankomst in Singapore leerde hij Noy kennen. Misschien
is het de dood van Omar, maar opnieuw beheerst hem een gevoel
van machteloze doem; een gevoel dat zich als angst in zijn keel
vast zet, maar dat hij niet geheel verklaren kan.
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Hoofdstuk 7
Een halve mijl vaart de kleine barkas naar de lange oliepieren,
waaraan met de regelmaat van een klok sinds dagen grote
supertankers zich komen volzuigen, en weer snel ontmeren om weg
te varen uit dit helse oord. Het is voor die tankers een kwestie van
luttele uren; time is money, en de reis om de Kaap is lang. Intussen
blijft de Alma, het vrachtschip, liggen wachten. Er zijn door de
oliebonzen geen faciliteiten geschapen voor massaal vervoer van
stukgoed of droge lading. Er is alleen in het groot gedacht als het
olie betreft; de Alma blijft als verdoemde achter: een trillende stip,
ginds op de rede.
Als de barkas is gemeerd, klimmen Ligtharts mannen op de pieren
en kijken toe hoe Omars lijk uit de barkas wordt getild. Er is bijna
niemand op de pier; alleen een stel schreeuwende Arabieren die het
lijk in een kist laten glijden en een grote, zwarte limousine
binnendragen. Ligthart ziet nog hoe het laken dat het lijk bedekte,
achteloos op de kade valt. Het lijkt een voorteken. Als hij nog eens
kijkt, ziet hij dat het laken door iemand onder zijn kleren wordt
gestopt.
'Stap in, mannen,' zegt Ligthart, het voorbeeld gevend door in de
volgwagen te stappen. Marcos schijnt te wankelen; er is wat met
die kerel, denkt Ligthart. Maar ze stuiven de pier al af, die als de
stok van een enorme T landinwaarts wijst. Er staat een bord:
verboden toegang voor onbevoegden, out of bounds for non Arabs.
Vandaag zijn ze bevoegd, ze gaan Omar begraven.
De lijkwagen verdwijnt accellererend in de woestijn die nu als een
open, witte vlakte voor hen ligt. Weldra is er niets anders dan
stuivend zand, en een stofwolk rechtvooruit waarin zich de
lijkwagen moet bevinden. Als vocht spat het zand van de weg op;
zoals op een natte Nederlandse weg wanneer het geregend heeft
een nevelgordijn ontstaat. De weg zelf is niet meer dan een vlakke
laag zand, waar over als met een grote kwast een dunne covering
van bitumen is aangebracht. Af en toe verdwijnt de weg in het
begin van duinvorming; opgewaaid zand, dat in richels voor hen
ligt. De wagen remt af, schokt, schudt, trekt scheef, en neemt dan
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weer in snelheid toe, totaan de volgende hindernis. Het hoort er
kennelijk bij.
De Arabische chauffeur weet slippend zijn vehikel in toom te
houden. Hij rijdt als een grijnzende duivel,meer dan
honderdtwintig per uur door deze hel, of op weg naar de hel; een
klein, gerimpeld gezicht onder een enorme tulband, de mond
opengesperd en tanden als messen onder de haaksneus uitstekend.
De handen, met lange nagels, lijken op klauwen.
Alle ramen van de wagen zijn gesloten. Ligthart opent zijn raampje
en steekt de hand eruit; een pijnlijk hete lucht- en zandstroom
teistert zijn huid.
'Closed,' krast de chauffeur. 'Keep closed!'
Snel haalt Ligthart de hand terug en draait het raampje dicht. Hij
heeft een gezandstraalde leren lap teruggekregen. Er blijft maar één
ding over: de tijd in de gesloten wagen uitzingen en zich
concentreren op de slingerende lijkwagen, die in een wolk van zand
de kist transporteert.
Er wordt weinig gesproken. Mitrakis staart verwezen voor zich uit,
en Marcos' gezicht lijkt een beschadigd masker. Ligthart weet
waaraan die twee denken: de geeest van Dimitrios is voelbaar
aanwezig, constateert hij bitter. Ze denken aan Dimitrios!
Dit is een uur (of twee uur?) van tijd uitzitten, verschuiven, trekken
aan plakkende kleren, transpiratie wegvegen; dit is een tocht door
de woestijn op een brommende, schuddende gierende kameel. Dit
is eindeloos. Volgens Ligthart staat zijn horloge stil. Hij luistert er
aan; nee - het klopt toch nog.
Maar ginds zweeft plotseling een palmboom, en nog een. Een fata
morgana? Nee, de stofwolk komt merkbaar naderbij; de afstand
wordt korter. Ze naderen een of andere nederzetting; misschien een
buitenwijk van Dahran.
Er verschijnen witte gebouwen met kanteelvormige daken. Ergens
begint een minaret te luiden, ginds hoog boven het zand. Een
klaaglijke stem zingt een blikkerige, geiterige melodie uit
hoogtonige luidsprekers die in de hemel schijnen te hangen.
Alles beweegt, alles trilt; niets heeft een vaste plaats. Er kartelt
weer een wit gebouw boven het zand uit. De lijkwagen staat erbij.
Als in een droom ziet Ligthart hoe de portier open gaat, en als in
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een droom stapt hij uit in deze witte, blinkende wereld van zand,
dat op sneeuw lijkt.
Vóór hem staat een enorme Amerikaan in khaki-kleding. Hij draagt
grote parachutistenlaarzen en heeft gaten in zijn nylon hoed
geknipt.
'Hi captain, hi boys,' zegt hij . 'Follow me. This is too hot for a long
ceremony anyhow. Follow me fast!'
Elke stap valt zwaar. Het gezelschap schrijdt achter de uit het niets
opgedoken dragers aan; een verloren karavaan die door de woestijn
trekt, weg van de civilisatie die in de vorm van een paar auto's
achter blijft.
De begraafplaats is een open, kale ruimte met een laag lemen
muurtje eromheen. Hier en daar staat, als bij vergissing, een
stervende struik. Er liggen wat stenen in het zand, schijnbaar
achteloos neergeworpen als na een jeu de boules. Midden in de
ruimte gaapt een afkalvend gat.
'Keep your heads covered, boys,' zegt de Amerikaan.
Hij hijgt. 'This is no pick-nick, savvy! I 'm warning you. Last week
we had a guy with sun-stroke. Took off his hat! Tried to be social.
There he lies, the damned fool! Keep your heads covered!'
Het ergert Ligthart vaag. Terwijl Omar snel het hete zand inglijdt,
ontbloot hij toch even het hoofd en ziet dat de anderen het ook
doen. Ligthart is er dankbaar voor, hoewel het zinloos is, want
Omar is dood, en Omar merkt geen hitte meer, en geen kou en geen
cynisme. Omar merkt niets meer. Ligthart is er zeker van dat diens
lichaam zal mummificeren, en hij huivert even, ondanks de hitte.
Bij overlijden van de man erft de vrouw het huis. Het is zinloos;
het is westers; het is gemeen. Er is geen weg terug, denkt Ligthart.
Er is een tijdperk afgesloten. Straks, aan boord, zal blijken dat de
situatie is gekanteld.
Nu wordt er ver weg, in het Arabisch, in dat ach-achtig taaltje van
de Arabieren gesproken. Het duurt lang, te lang. Er vormt zich een
plasje tussen Ligtharts voeten. 'Thanks, gents,' zegt de Amerikaan
eindelijk. En dan, koel en zakelijk: 'Let's go and have a drink. Let’s
get the hell out of here!'
Ze waggelen hem achterna naar een halfronde woestijnbarak. Er
sluiten zich een paar deuren, en plotseling is het twintig graden
geworden. De koelte stort zich op hen als een sneeuwbui in de
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zomer. Ze huiveren, de huid protesteert, zweetvlekken worden
onaangenaam kil.
'What do you want, gents! Beer, cola, hamburgers, hot clogs, Tom
Collins, Bloody Mary. Whatever you like, except the girls.'
Dit kan niet. Dit is een andere planeet. Een complete Amerikaanse
drug-store annex saloon midden in de sahara. En bediening door
een paar Amerikaanse meisjes in shorts. Dit is een andere wereld.
Omar is op slag vergeten.
Marcos schijnt zich beter te voelen; hij kijkt zich de ogen uit.
Gretig slikt hij een paar tinnetjes bier naar binnen. Ligthart gunt het
hem; het is al een luxe om zo'n koel tinnetje in de hand te hebben,
laat staan het open te ritsen en als een miljonair bijna achteloos het
dunne, gouden blikje aan de mond te zetten.
Ze lijken uitgedroogd en uitgehongerd. Ze laven zich en koesteren
zich in deze kortstondige, peperdure weelde; als in een saunabad na
een barre tocht over het ijs. Dit is Ligtharts eigen wereld: ginds in
de hoek een paar tipsy Amerikanen die met de keiharde muziek uit
de juke-box meelallen. Die muziek is bewust indringend, laag en
hard. Dat leidt af; dat versiert het leven én de dood. Dat verdooft,
net als alcohol of drugs.
Ligthart kan begrijpen waarom deze Amerikanen het zand, waarin
en waarvan ze moeten leven tegen een hoog salaris, trachten weg te
spoelen met onverschilligheid en drank; ze hebben compensatie
nodig. Hij begrijpt waarom Mitrakis hem op de schouders begint te
slaan, waarom Marcos niet mee wil naar boord, en hij zou het zelfs
kunnen begrijpen wanneer hier – vlak voor zijn ogen - iemand
midden op tafel van bil zou gaan met een van die meisjes. Want dit
is zijn wereld; een wereld die een buitenstaander niet kan
aanvoelen, een keiharde wereld waarin primaire instincten de
boventoon voeren.
Daarom laat hij ze begaan, maar moet tenslotte zeggen:
'Mannen, we moeten terug naar boord. Ik zal direkt afrekenen.'
Er is weinig of geen reactie; integendeel. Ze bestellen nog gauw
een portie drank of voedsel, voordat het te laat is, en ze scharrelen
met hun glas naar de saloon om vriendschap te zoeken, om te
praten met anderen dan hun eigen reisgezelschap, en ze praten en
lachen tegen de meisjes, en ze vergeten waarvoor ze hier gekomen
zijn.
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Ligthart kan het begrijpen; het is een soort zelfbescherming, een
onbewuste afstomping, een houding die vlakbij die van de
Amerikanen ligt.
'We moeten weg, mannen,' herhaalt hij met tegenzin.
'Doe niet zo rot, Ligthart,' zegt Mitrakis. 'De Alma vaart niet weg.
Ze kan niet zonder ons.'
Dat niet, denkt Ligthart; maar we moeten ook niet te lang
wegblijven. Patagos is gevaarlijk. En ook dit, Mitrakis; denkt hij;
we zijn op een begrafenis, remember? Maar hij zegt niets, in het
besef dat hij zelf even hard geniet van al die lafenissen.
'De wagen staat buiten te draaien,' herhaalt hij zijn pogingen. 'Drink
uit, mannen. We gaan echt weg. En denk er aan dat het buiten
bloedheet is. Te veel is niet goed!'
'Bye, bye, see you again. See you next time. You will come back,'
grapt de Amerikaan. 'I see all of you, dead or alive. Bye, bye.'
Ze gaan met tegenzin naar buiten, waar ze op de muur van hitte
botsen, hijsen zich in de wagen, en racen terug naar de steigers. De
hitte komt harder aan dan tevoren: een gloeiende sauna, inderdaad,
bovenste plank, maar nu een kwelling; een schroeiende, droge
adem die verzengend langs strijkt.
Ligthart begint haar en water te zweten; zijn lichaam reageert. Hij
krijgt het benauwd; zijn hart bonkt. 'Mister mate,' hoort hij
plotseling roepen. 'Marcos, Marcos is niet in orde.'
Traag omkijken uit de voorste stoel, ziet hij achter zich Marcos
naar voren, zijn hand krampachtig in de maagstreek gestoken, alsof
hij daar hevige pijnen heeft.
'Wat is er?' vraagt hij afwezig, bijna lauw.
'Marcos is niet goed geworden. Zullen wc sloppen?'
'Niks ervan,' kaatst Ligthart. 'Doorrijden. Stoppen heeft geen zin,
tenzij ie moet braken. Moet ie braken?'
'Nee, daar lijkt het niet op.'
'Nou, dan gaan we door. Op de steiger zien we wel verder. We zijn
zo thuis.'
'Waar?' vraagt Mitrakis, quasi naïef.
Ligthart begrijpt het. Ja, waar? denkt hij, terwijl de doorrazende
wagen een gordijn van zand opgooit dat in de opstijgende lucht
blijft hangen. Waar zullen we straks in terecht komen? Op dat
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drijvende stuk ijzer met die dorpsidioot, en hoe heeft deze zich
opgesteld?
Mitrakis begint een gesprek met Marcos, die nu achterover ligt met
gesloten ogen. Hij antwoordt niet, ook niet als Mitrakis zijn
voorhoofd afbet met een zakdoek.
'We zijn er zo,' zegt hij, hoofdschuddend in de richting van Ligthart
kijkend.
Het duurt nog een kwartier; een kwartier bijna zwijgend rijden door
een oven, door een stuk afgesmolten en neergedaalde
zonnewarmte, welke als een drukhuid aan hen kleeft.
Nog overweegt Ligthart van de steiger af een dokter te bellen, maar
het zal meer oponthoud betekenen. Mitrakis stelt voor door te gaan.
De stretcher ligt er nog. Marcos wordt in de stretcher gelegd.
Even later trekt het bootje haar bochtig spoor door het loden water
van de rede. Als een eend die door kroos zwemt, blijft haar zog
achter. De zon in het zenit duldt geen schaduwen meer. De aarde is
van vuur en de zee rookt.
Ze naderen. Mitrakis heeft een parasol opgestoken, en houdt die
boven de stretcher. Waar heeft ie dat ding vandaan gehaald?
Marcos ligt roerloos.
Tegen de zon in begint Ligthart omhoog te loeren naar hel roestige
vlak van de Alma. Haar dekken schijnen te deinen. Zijn ogen
zwerven naar de hangende gangway en daar vandaan omhoog tot
aan de reling. Er staan mensen.
Plotseling is het of zijn hart stilstaat; dat lome loden gevoel in hem
wordt sterker. Hij ziet de baard van Dimitrios. Hij ziet diens baard
en pet boven de gesloten reling uitsteken. Een ontzettend gevoel
van doem en verraad staat in hem op: hij had nooit moeten
weggaan.
In die momenten herbeleeft hij in sneltreinvaart de feiten, die tot
zijn meegaan met Omar leidden: Dimitrios wilde niet mee, Marcos
wel; de crew verwachtte van hém dat hij meeging. Omar scheen het
te verwachten.
Noy zou het gewild hebben. Maar zijn fout is geweest, dat hij op
gevoel handelde - niet op intuïtie, maar op puur gevoel. Hij heeft
dit zelf uitgelokt, zoals Bianchi hem meerdere malen verweten
heeft. Het is niet rationeel, dit meegaan; tenslotte zijn ze Omar
praktisch vergeten in die drugstore. So what is the use?
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Hij heeft een enorme fout gemaakt en zijn hart, zijn bonzende hart
lijkt een wild dier dat uit zijn kooi wil losbreken.Ik moet ervoor
boeten, denkt hij vaag. Dimitrios heeft met behulp of op aandrang
van Patagos zijn kans gegrepen. Ja, Patagos moet er de hand in
gehad hebben, want die staat náást de kapitein opgesteld.
Als verlamd blijft Ligthart omhoog staren, recht in al die verbeten
gezichten. Er wordt niet gezwaaid, er wordt niet gelachen; de ernst
valt als een bonk lood op de merende barkas.
ledereen aan boord kijkt toe, maar doet niets. Niemand maakt
aanstalten de stretcher met Marcos erin aan boorde te pikollen.
Mitrakis begint woedend te schreeuwen terwijl hij naar de stretcher
wijst. Er komt enige beweging in de mannen boven. Er wordt
gepraat, gediscussieerd, maar er komt geen aktie.
Tenslotte loopt Mitrakis zelf driftig de gangway op, schuift
iedereen opzij en begint aanstalten te maken de reep op het
achterschip te vieren. De barkas vaart eronder; Ligthart slaat de
haak aan. 'Lig stil,' zegt hij tegen Marcos. Tergend langzaam
zweeft de stretcher omhoog.
De barkas vaart terug naar de midscheeps en meert opnieuw. Ja,
Dimitrios staat er nog. Het valt Ligthart moeilijk omhoog te lopen;
elke trede doet hem zeer. Zijn benen lijken van lood. Hij heeft het
gevoel regelrecht in een val te lopen.
Dimitrios staat er nog, met achter hem - als een schaduw - Patagos
met een dunne glimlach op de lippen. Maar rechts daarvan staat
Bianchi met een opgewonden rood hoofd. Arme Bianchi, denkt
Ligthart.
Dimitrios kijkt Ligthart met trillende lippen aan; de ketting in zijn
handen tikt. Plotseling heeft Ligthart er behoefte aan om te
grijnzen; hij is weer thuis, terug op de Alma! Alma de mi corazon!
Maar de grijns besterft op zijn gezicht als hij ziet hoe een gedeelte
van de bemanning zich dreigend achter Bianchi heeft opgesteld.
Het lijkt op een slagorde, een verbeten regiment dat zich bewapend
heeft met alles wat ze te pakken konden krijgen : stokken, flessen,
keggen, stukken hout, stukken touw, ijzeren staven en messen. Het
is menens! Wat is er gebeurd?
Als verlamd van schrik kijkt Ligthart rond. Ook achter Patagos
staan op dezelfde wijze gewapende mannen. Hij ziet tot zijn
verbijstering dat Patagos een revolver in zijn handen heeft. Er
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wordt niet gesproken. Er is stilte. Alleen op het achterschip ratelt
een winch.
Langzamerhand begint het diep tot Ligthart door te dringen wat dit
allemaal betekent. Ze wachten. Ze staan te wachten. Ze wachten op
hem, stuurman Ligthart. Het koude zweet breekt hem uit, want dit
is judgement day, dit is het einde, het einde van zijn loopbaan. Hij
heeft alles verprutst. Hij heeft door de wal op te gaan een
emotionele en kardinale fout gemaakt. Het is of hij spitsroeden
loopt. Dit gaat niet meer om hem alleen; dit gaat om het schip en
om de bemanning. Dit gaat, als het verkeerd afloopt, om leven en
dood.
In de luttele nog beschikbare minuten werken zijn hersenen op
hoogspanning. Hij proeft intuïtief de hele in zijn afwezigheid
gegroeide situatie aan en tracht de toestand te evalueren tot iets
handelbaars, iets concreets, iets definitiefs. Wat wordt er van hem
verwacht, wal willen ze dat hij doet, en wie wil dat? Hij staat alleen
tegenover één front, dat in twee kampen verdeeld, precies
andersom zal reageren.
'Stuurman,' hoort hij Bianchi's stem als uit de verte zeggen, 'wij
willen dat u het bevel in handen neemt.'
'Wij willen dat beslist niet,' antwoordt Patagos, spelend met de
revolver. Er wordt van achter Bianchi gefloten, geschimpt en
gescholden.
Ligthart stapt het bordes af in het gangpad, loopt op Dimitrios toe
en zegt: 'Wil jij dat? Ben jij hiervan de oorzaak, of hij?'
'Ik ... ' zegt Dimitrios, maar hij blijft steken.
Ligthart doet een stap in de richting van Patagos. Diens hand gaat
aarzelend omhoog, maar Ligthart loopt er op in. Hij is woedend op
die kerel. Seconden later voelt hij het staal als een mes in zijn
ribben porren en zegt: 'Doe dat gekke ding weg, idioot! Wil je
Omar achterna? Als me wat overkomt, zullen ze je verscheuren. Je
hebt geen schijn van kans, man!'
Er klinkt gegrom; er wordt geschreeuwd en geduwd. Bianchi’s
groep staat op uitbarsten.
Ze willen allemaal zien wat er gebeurt, maar dat kan niet; het
gangpad is te klein. Ze klimmen op de reling, wapens tussen hun
tanden. Het wordt beklemmend.
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'Rustig, mannen!' schreeuwt Bianchi in paniek; en dan: 'Stuurman,
neem het gezag in handen! Ik kan ze geen baas meer. Doe wat, of
anders ... anders .. .'
Ligthart draait zich om.
'Wát anders, Bianchi?' vraagt hij koel. 'Gebruik je verstand, man.
Patagos zal mij niets doen, dus er is geen reden tot paniek. Hou je
rustig allemaal!'
Tegelijkertijd recht hij zijn rug en begint tergend langzaam naar
achteren te lopen. Elk ogenblik verwacht hij een stekende pijn te
voelen; een schot of messteek, een slag of duw. Elk ogenblik kan,
terwijl hij tussen de geladen mannen doorloopt, een zwaar gevecht
uitbreken, en hij is de enige die dat veranderen kan. Maar hoe?
Bianchi's mannen gaan opzij. Zonder om te zien voelt Ligthart dat
Patagos' groep hem volgt. Ze houden afstand. Hij, Ligthart, is de
grens. Heel voorzichtig beweegt hij zich in de richting van het
achterschip, waar een scheldende Mitrakis met een paar Arabieren
bezig is de stretcher alleen binnenboord te hijsen. Dáár ligt de
sleutel; het is opnieuw Marcos die de sleutel in handen heeft.
'Bianchi,' zegt Ligthart schor, 'ga naar achteren met je mannen en
laat ze Mitrakis helpen. Later zien we wel weer.'
'Maar .. .'
Ligthart vloekt. 'Help Mitrakis!' roept hij, en dan bijna pathetisch:
'Help Mitrakis, mannen. Marcos is onderweg zwaar ziek geworden.
Marcos is een van ons; het is jullie makker. Help hem. Het heeft al
te lang geduurd door al dat geouwehoer. Die stretcher moet
binnenboord!'
Nog aarzelen ze; ze vertrouwen het niet, ze weten of voelen wat
erachter steekt.
'Op één voorwaarde,' roept Bianchi, die staat te zweten als een
otter. 'Op één voorwaarde, mannen.'
De groep stopt.
'En dat is?' roept Ligthart.
'Dat je Patagos van ons lijf houdt en hem ontwapent.'
Ligthart twijfelt. Vóór hem staat de geladen Bianchi, en achter hem
de bange Patagos die zich zeker niet laat ontwapenen; niet op dit
moment.
De twee groepen loeren naar elkaar; één verkeerd woord, één
verkeerde beweging en de hel breekt los.
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Vreemd, maar Dimitrios is helemaal geen partij meer. Het is een
directe kwestie tussen Patagos en Bianchi geworden.
'Nou?' dringt de laatste aan.
'Patagos is mijn ondergeschikte, dat is duidelijk,' begint Ligthart,
om de voelbare spanning eindelijk te doorbreken. Er gaat een
gejuich op. 'En ik beloof jullie dat ik hem in bedwang zal houden.
Als het nodig blijkt, zal ik het gezag in handen nemen.'
'Hoera! Hoera! Leve de Hollandse stuurman. Leve de Dutchman.
Weg met de Grieken!'
Seconden later voelt Ligthart hoe hij op de schouders wordt
genomen. Er wordt gesprongen, gehost en gedanst, er vallen tranen.
Mijn God, wat is er allemaal gebeurd? Ze lijken wel gek, zó gek
dat Ligthart het hoofd venijnig tegen de dekbalken boven hem
stoot. Hij begint te bloeden uit een hoofdwond, maar ze merken het
niet. Minuten lang is hij het middelpunt van een uitbundige,
uitgelaten groep, die in de handen klapt en hem toejuicht.
'Stop it! Stop it!' roept hij, kwaad wordend, maar met tranen in de
ogen. Want waar is het gevoel van verslagenheid en doem
gebleven? Hij heeft gewonnen, meer en beter dan ooit. Hij voelt
zich goed, en is volkomen overdonderd door deze blijken van
aanhankelijkheid.
Voor het eerst van de reis proeft hij de vruchten van zijn pogingen
een happy ship te kweken en te houden. Dit moest Noy eens
kunnen zien; ze zou trots op hem zijn! Hij merkt hoe de tranen uit
zijn ogen lopen; hij laat ze gaan, want de spanning was bijna te
groot, en is nu plotseling - als door een wonder - weggeëbt.
'Zet me neer!' roept hij. 'Afgelopen ermee! Mitrakis helpen, heb ik
gezegd.'
In feite is hij geschrokken van zijn eigen gedachten: dit moest Noy
eens kunnen zien. Dit is niet blijvend, dit is waanzinnigheid, dit
loopt uit op muiterij!
'Gooi die slagwapens weg, mannen!' roept hij. 'Ik wil geen
vechtpartij. Het zijn jullie eigen kameraden. Het is warm, te warm.
We hebben al genoeg trouble met die hitte. Schei uit, all of you, en
help Marcos!'
Nu pas laten ze hem zakken op het achterschip. Voor het moment
schijnt de vijandigheid geluwd. Er vliegen allerlei wapens
overboord.
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Eén ding is Ligthart volkomen duidelijk: het is Marcos die de zaak
gered heeft, door precies op tijd ziek te worden. Zonder Marcos
was de boel verloren geweest; er was niets geweest om de aandacht
op te vestigen. Of toch wel? Nee, zonder Marcos was er een
massale vechtpartij ontstaan, met alle gevolgen daarvan. Welke
gevolgen? Het duizelt Ligthart. Van één ding is hij overtuigd: hij is
ongewild het middelpunt geworden van een opstand tegen het
gezag.
Hij is er nog niet.
Hij is tegen wil en dank de Fletcher Christian van de Alma
geworden.
Er is één kardinaal verschil: er is geen heerlijk eiland Pitcairn in de
buurt, waar hij zich voor de hele wereld zou kunnen verbergen.
Integendeel.
Zijn open Tahiti is Nederland, waar Noy aan de Maaslaan
hardnekkig en gelaten op hem wacht.
Zijn gedachten draaien zich om; hij zal het haar nooit vertellen. Hij
zal haar nooit wat vertellen van deze reis aan boord van de Alma.
Dit is zijn wereld niet de hare.
Eu daarin is hij als honderden andere zeelieden, die nooit wat
vertellen thuis.
Ze zouden het niet begrijpen.
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Hoofdstuk 8
Gaandeweg komt Ligthart de feiten te weten en hij rijgt ze aaneen
tot een filmisch verhaal dat ver van de werkelijkheid schijnt te
liggen. Ligthart wil de feiten weten; hij informeert voorzichtig; hij
moet ermee leven.
Als de barkas met Omars lijk erin eindelijk is weggevaren, begeeft
een ontstelde en onzekere Bianchi, die zich in de steek gelaten
voelt, zich naar de brug, waar hij verbeten fluitsignalen begint te
geven ten afscheid.
Hierdoor gealarmeerd, en niet geraadpleegd, komt Patagos de brug
op stormen, die de bediening van de luchtfluit uit Bianchi's handen
rukt. Ze staan meteen op voet van oorlog.
Toch rollen de afscheidssignalen ongestoord over het water; de
buitenwacht bemerkt niets.
'Dat vraag je voortaan maar!' bijt Patagos.
'Ik heb met jou niks te maken,' kaatst Bianchi.
Ze bemerken niet dat Dimitrios op blote voeten de brug op
geslopen is. Onverwachts zien ze zijn behaarde karkas naast hen
verschijnen. Bianchi schrikt er zo van, dat hij zijn deel van de
luchtfluit-handle loslaat en naar beneden vlucht om steun te gaan
zoeken bij de bemanning, want hij voelt aan wat er gebeuren gaat.
Patagos schat de toestand onmiddellijk naar waarde.
'Daar gaat die knappe Hollander, captain,' sneert hij. 'Mooie zet om
zelf niet mee te gaan, captain. Nu heeft u 'm te pakken. Ik heb altijd
wel geweten dat het u zou lukken.'
Dimitrios gromt en kijkt naar buiten, waar de barkas in de steigers
verdwijnt.
'Goed gespeeld, captain,' stelt Patagos. 'Verstandig om ook Marcos
mee te sturen.'
'Mar ... Marcos ... mee?'
'Ja, natuurlijk. Baas in eigen huis, captain. U kunt doen en laten wat
u wilt!'
Nog reageert Dimitrios niet helder. Hij bromt als een beer die uit
zijn winterslaap wordt gehaald.
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'Nu kunt u tonen op eigen benen te kunnen staan, captain,' zegt
Patagos. 'Kom, ga u aankleden. We kennen elkaar al zo lang,
captain. Ik kom u straks halen en dan gaan we samen het schip
rond, net zoals vroeger. Dan weet iedereen meteen waar ie aan toe
is, captain. Afgesproken?'
Opnieuw gromt Dimitrios, maar Patagos leidt hem met zachte hand
naar zijn hut en herhaalt: 'Dit is uw kans, captain. Ik kom u zo
halen.'
En Dimitrios, alleen gelaten door Marcos, schijnt het te kunnen
opbrengen zelfstandig te handelen. Misschien is Marcos'
afwezigheid zelfs een stimulans. Misschien, terwijl hij het eerste
stukje goed aantrekt, realiseert hij zich woedend hoe afhankelijk hij
eigenlijk is geworden en hoe hulpeloos hij door Marcos is gemaakt.
Een uurtje later banjert hij moeilijk met Patagos mee door de
bakkende midscheeps, hijst zich een trap af, en een van de eersten
die hij ontmoet is Bianchi die zich wild schrikt als hij opnieuw
voor de dood gewaande, gebaarde, en pontificaal opgetuigde
Dimitrios komt te staan.
Als aan dek genageld blijft hij staan in de smalle dienstgang, zich
plat makend tegen het beschot, maar dat helpt niet.
Patagos grijpt hem bij de arm en zegt dreigend: 'Dit is je echte
captain, savvy? Eindelijk gerechtigheid. Je bent bij een Griek
aangemonsterd, Macaroni. Was je dat vergeten. Dit is je captain en
ik ben je eerste stuurman, begrepen?!'
'Schoft,' sist Biauchi. 'Verrader!'
'Wie is hier de verrader?' kaatst Patagos. 'Wie heeft ons voor die
verdomde Hollander in de steek gelaten? Wie anders dan jij? Wie
wil Dimi de grond in boren? De tijd is gekomen dat je je plaats
weer leert kennen, Bianchi!'
De Italiaan antwoordt niet; hij kijkt verbeten toe.
'Loop maar door, captain,' zegt Patagos. En waggelend en
steunend, blijkbaar zonder Bianchi op te merken, botst Dimitrios de
dienstgang in, waarop Patagos de kleine Italiaan in het voorbijgaan
bespuwt.
Dit laatste is de druppel die de emmer doet overlopen. Onbeheerst,
tranen in de ogen, en óp van de zenuwen, stormt Bianchi naar de
messroom en begint emotioneel geladen te schreeuwen van woede
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en vernedering. Er ontstaat onmiddellijk grote beroering, eindigend
in een afsplitsing pro en contra Dimitrios.
Het begint te gisten in de overvolle messroom, waar de
openstaande koelkast vergeefs enige verkoeling wil strooien. De
hese Italiaan valt aan met een vloed van woorden, die zo fel en
theatraal zijn, dat ze hun uitwerking niet missen. Vrienden worden
vijanden; er vormen zich twee groepen; vijanden worden vrienden.
De kleurschifting breekt af; beide groepen drijven op hun emoties.
Maar Bianchi kent zijn pappenheimers. Hij staat als derde dichter
bij deze mannen en is in het verleden van nature minder hautain
opgetreden dan de norse Patagos. Nu plukt hij de vruchten.
De Griek heeft de felle Italiaan onderschat. Het lukt Bianchi om in
korte tijd het overgrote deel van de bemanning mee te krijgen.
Patagos heeft een kardinale fout gemaakt door te gaan spuwen.
De mannen die tegen Bianchi zijn, worden de messroom uit
gehoond. Ze vluchten als in paniek. Beide groepen, bang geworden
voor elkaar, bewapenen zich met wat ze pakken kunnen, om
zichzelf een bepaald gezag te verschaffen nu dat van bovenaf
praktisch is weggevallen. Degenen die alsnog afzijdig willen
blijven, sluiten zich op in de hutten of vluchten naar het voor- of
achterschip.
Er wordt geschreeuwd, geroepen en gedebatteerd in de midscheeps,
welke een soort vesting geworden is; een gangenstelsel, zoals in de
citadel van Namen, zoals in een oud fort, waarin de tegenstanders
elkaar beloeren en belagen. Hier en daar ontstaan enkele korte
schermutselingen, die eindigen in de vlucht van de proPatagosmannen. Hierna beperken beide groepen zich tot honend en
scheldend afwachten.
In deze gistende situatie verschijnen Dimitrios en Patagos
plotseling. Ze lopen regelrecht in de merendeels vijandige crew, die
zelfs door het beloven van schoot-aan niet meer te paaien is.
Integendeel. Ze zijn geladen. Hun gevoel voor ridderlijkheid is
gekrenkt. Ze kunnen niet aanvaarden dat Patagos de afwezigheid
van Ligthart misbruikt om Dimitrios naar voren te schuiven. Ze
nemen het niet.
Patagos, die de boel tracht te lijmen door uit de hoogte doortocht te
vragen, voelt iets scherps in zijn rug steken. 'Opgedonderd met die
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wezenloze!' wordt hem toegebeten. 'Opgedonderd, als je niet
dezelfde kant als Omar uit wilt.'
'Ga terug naar je stinkhol, Dimitrios!'
'Jakhalzen!'
'Verraders! '
'Profiteurs!'
De stemming wordt verbeten. Bianchi worstelt zich moeilijk naar
voren, maar Patagos wacht hem niet af; hij draait zich om, de
verbouwereerde Dimitrios met zich meeslepend. Patagos beseft dat
hij zelfs op straffe van een zwaar gevecht niet kan winnen;
Bianchi's groep is te groot en staat als een muur voor zijn plannen.
Wat wil hij eigenlijk?
Dimitrios captain, en hij zelf acting first mate. En Ligthart heeft
zich na zijn terugkomst maar aan te passen aan de inmiddels
onveranderlijk geworden situatie. Net als Walop, zou deze in
principe mogen meedoen, verguisd, vergeten, genegeerd en
uitgebannen.
Het is alleen aan Bianchi te danken, dat dit niet kan doorgaan. De
Italiaan tilt zich in deze uren boven zichzelf uit; hij houdt zijn
groep alert, maar toont voldoende zelfbeheersing om niet verder te
gaan. De situatie stabiliseert zich enigszins. Er keert enige
bezinning terug, maar de dreigende houding van Bianchi’s groep
beangst Patagos zo, dat hij zich bewapent met de scheepsrevolver.
Wat Patagos ook van plan was, Bianchi weet het te verhinderen. Er
ontstaat een status quo, met als onbeschreven grenslijn de kop van
de gangway: daar, waar deze uitkomt in het gangpad; daar, waar
Ligthart en zijn mannen straks weer aan boord zullen komen.
Het wordt gaandeweg duidelijk dat het wachten dáárop is gericht,
en in de zware hitte van de achtermiddag verstrijkt de tijd met
eindeloze minuten, kwartieren en halve uren, terwijl Ligthart en
zijn groep met een vaag voorgevoel aan de wal rondkraut, om
Omar te begraven.
Bianchi heeft bemerkt dat Patagos zich heeft bewapend; hierdoor
neemt zijn woede toe, maar ook zijn voorzichtigheid. Hij vermaant
zijn mannen keer op keer, en het wordt later en later. De tijd
verstrijkt nutteloos. Opnieuw wordt er gescholden.
Steeds duidelijker wordt het voor iedereen, dat het uiteindelijk
alleen van Ligtharts houding zal afhangen of het al dan niet tot een
93

uitbarsting zal komen. Men speculeert op Ligthart met een
onbezorgd vertrouwen, daarbij wegcijferend wat men zelf heeft
opgeroepen en aangewakkerd. Ondanks de wetenschap dat hij over
de meerderheid beschikt, houdt Bianchi zich rustig. Hij heeft het er
moeilijk mee, want het liefst zou hij de rekening met Patagos
hebben vereffend. Hij begrijpt dat dit zou leiden tot een massale
vechtpartij, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Hij wil
trouwens alleen de 'staatsgreep' verhinderen; Patagos zal dan
vanzelf omvallen. Velen uit zijn groep begrijpen die houding niet;
ze willen om het brughuis heen, desnoods buitenboord langs, achter
Patagos zien te komen om hem in de tang te nemen.
'Staan blijven daar!' roept Patagos. 'Er vallen doden als er iemand
iets onderneemt of te dichtbij komt!'
Er gaat een gejoel op. Bianchi bezweert de raddraaiers om rustig te
blijven. Patagos kan toch niets meer beginnen, zegt hij.
Hij heeft een ander plan opgevat, om via Frenza een bericht aan
Ligthart te zenden. Desgevraagd, weigert Frenza. Als Bianchi
aandringt, gooit hij de deur in het slot.
Terwijl Bianchi nog overweegt de deur in te rammen, gaat deze al
weer open. 'De zaak is vakkundig onklaar gemaakt,' zegt Frenza
grinnikend.
'Rotzak! Ligthart moet weten wat er aan de hand is, anders loopt hij
in de val! '
'Wat wil je, Bianchi?' vraagt Frenza. 'De buitenwereld
waarschuwen dat er muiterij aan boord is? Ik verdom het me ermee
te bemoeien, nu niet, vorige reis niet, en nooit! Ik verdom het ook
de buitenwereld te alarmeren. En voor geval je het zelf zou willen
proberen ik heb de zaak onklaar gemaakt, ook de VHF op de brug.
Je kunt alleen aan de fluit gaan hangen als je seinen wilt.'
Bianchi scheldt de Maltezer in het Italiaans uit, maar moet
besluiten het erbij te laten. In ieder geval kan Patagos ook niets
meer met de radio beginnen; als hij dat tenminste zou willen.
De scheldpartijen over en weer dreinen voort.
Soms wordt er gezongen. Er worden strijdliederen gecomponeerd,
die de nijdigheid maar ook de lachlust bevorderen.
'En wat doen we met de stuurman als ie komt...'
'For he is a jolly good fellow, that nobody can deny!'
'For he is a jolly good captain, that nobody can deny!'
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'Ligthart die moet captain worden, hi, ha, ho .. .'
'Ja, we eisen dat ie captain wordt. Iets anders pikken we niet.'
'Jullie zijn muiters!'
'Ligthart komt niet meer aan boord. Dimitrios heft hem
afgemonsterd!'
'We want the Dutchman, we want the Dutchman!'
'Dimi is a bastard, a bastard, a bastard, Dimi is a bastard, the
biggest one of all!'
'Patagos heeft Omar vermoord.'
'Nee, dat is niet waart'
'Ben je vergeten dat Dimi je te zuipen gegeven heeft?'
'Ik ben voor drank niet te koop. Ik drink van iedereen, behalve van
een paard!'
'Laten we ze pakken, Bianchi; 'n kleine moeite!'
'Patagos heeft alle kleuren van de regenboog in zijn broek!'
'We pakken niemand,' zegt Bianchi 'Hij staat schaakmat, en dat
weet ie. Hou je rustig en blijf hier, want hij is gewapend.'
'Hij durft toch niet te schieten.'
'Dat geloof ik ook niet. Hij spuwt liever. Maar ik denk aan Ligthart
en die wil geen dooien. Hier blijven. Gewoon blijven staan.'
'Weg met Jan Kaas, we willen een Griek!'
'Weg met die Griekse armoedzaaiers!'
Het dreigt bijna eentonig te worden, maar de situatie is beslist niet
ontspannen. En Dimitrios zelf? Die rammelt met zijn ketting en
prevelt woorden ins Blaue hinein, even afwezig als vroeger toen hij
in zijn hut bleef. Het gaat in feite niet langer om hem; men heeft
hém al te lang gemist. Hij speelt niet meer mee in dit blufpokerspel.
Misschien meent hij erboven te staan; misschien is hij nog
grotendeels verdoofd door de drank; misschien is hij van binnen
doodsbang. Wie zal het zeggen? De man is een raadsel en blijft een
raadsel. En iedereen weet dat het Patagos niet om hem te doen is;
deze wil er zelf alleen maar wijzer van worden.
De warmte wordt ondraaglijk, maar niemand wil weg. Er verschijnt
als uit het niets een kist bier aan dek, en een tweede. Niemand Bianchi noch Patagos - zijn in staat het te verhinderen. Het
betekent een grote verscherping; er zijn plotseling meer slag- en
werpwapens bijgekomen, en niemand kan voorspellen wat de drank
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voor invloed zal hebben.
Ook Dimitrios krijgt een flesje en klokt het leeg; daarna staart hij
weer over het water, als in gedachten verzonken. Af en toe vertrekt
zijn mond krampachtig, alsof hij ergens pijn heeft, en daardoor
schijnt het of een en ander toch tot hem doordringt. Het moet als dit
zo is, een enorme slag voor hem betekenen, nu hij eindelijk moed
gevonden heeft tevoorschijn te komen.
Af en toe fluistert Patagos hem iets in; waarover dat gaat, moet
Bianchi maar raden. Hij staat machteloos, maar heeft zich
voorgenomen te verhinderen dat er iets met Ligthart zal gebeuren tegen elke prijs. Als het nodig is, zal hij zijn groep laten aanvallen;
alleen als het nodig is.
lntussen ligt ook de Alma te wachten. Er wordt geen slag meer
uitgevoerd aan dek. De Arabische bootwerkers volgen met grote
interesse en met hautaine onverschilligheid de gebeurtenissen. Dat
lijkt in tegenspraak, maar zij vormen de derde macht aan boord;
niemand kan voorspellen hoe deze groep zal reageren op een grote
vechtpartij. Misschien worden ze meteen mata-glap.
De grootste remmende factor is - ditmaal gelukkig de zon, die door
de zandnevel hangt te turen: een stekende vlek met de intensiteit
van een verre atoombom. Minuten tikken voorbij. Omar is
begraven. Ligtharts groep is de drug-store binnengegaan. Marcos is
onwel geworden.
Patagos kan de gisting aan boord alleen onder controle houden
door zich muisstil te houden. Hij is geschokt door wat hij ontketend
heeft. Het leek zo eenvoudig. Nu is er bijna een opstand ontstaan.
Elke beweging van Bianchi's groep volgt hij met angstige
nauwlettendheid. Patagos is bang geworden voor de felle Italiaan;
het heeft hem verbijsterd te zien hoeveel aanhang deze heeft.
Wat heeft hij aan Dimitrios? Niets, helemaal niets. De man is ook
geschokt. Zijn handen beven. De ketting rolt voortdurend door zijn
handen, en de zon stijgt en het wordt nog warmer. De status quo
sleept zich voort.
Plotseling de kreet: 'De barkas, de barkas komt er aanl'
'Hoeraa!'
Er wordt meer bier aangedragen. De spanning neemt ineens weer
toe. Er wordt fel gescholden. Met hun wapens binnen handbereik
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leunen ze over de verschansing en kijken naar de wazige steigers,
waarvan zich inderdaad de barkas heeft losgeweekt.
Ze staren over een rokende zee waarover de barkas, als was hij van
asbest, met een staart van blinkend vuur komt aanvaren.
'Nou is het zo met je gebeurd, Patagos.'
'Patagos gaat zakkies plakken!'
'Een paar minuten en Patagos is challááás, finito!'
'Het bier is weer best.'
'Patagos is de pest.'
'Jullie gaan op voor muiterij!'
Een geloei is het antwoord. Er worden flesjes geworpen. Er worden
andere flesjes gepakt. Maar naarmate de barkas naderbij komt,
wordt het rustiger; de spanning wordt onzichtbaar - een rimpeling
op een hevig bewegende massa.
De barkas komt met een bocht langszij en meert onder doodse
stilte. Ze zien de stretcher, de parasol van Mitrakis; ze zien Marcos
liggen; doodstil.
'Verrek - wéér een dooie?'
'Het is Marcos. Het is Marcos!'
Dimitrios geeft een kreet en gebaart. Er gebeurt van alles, maar
niemand reageert op de heftiger wordende schreeuwen om
assistentie van Mitrakis.
Tenslotte moet Mitrakis zelf aan boord komen; hij worstelt zich
geschrokken, maar neutraal en nijdig, door de menigte heen. Hij
kiest geen partij; zijn intuitie waarschuwt hem zich uitsluitend met
Marcos' aan boord komen te bemoeien. Maar dat moet hij praktisch
alleen doen, wat hij vloekend en scheldend tracht te volbrengen.
Nu betreedt de gespannen Ligthart onder doodse stilte de gangway.
Waarom heeft Mitrakis hem niet gewaarschuwd? Heel voorzichtig
komt hij hoger, vermijdende de gloeiende reling beet te pakken.
Daardoor lijkt hij te wankelen op de ronde aluminium traptreden.
Boven aan de gangway staande, ziet hij met afgrijzen de keggen, de
stukken touw, de kapotte flessen, de staven ijzer, de messen en
Patagos met zijn gun. Hij ziet de opgewonden Bianchi en begrijpt
meteen dat alleen een wonder hem nog kan redden, en dat wonder
is Marcos.
Nu begrijpt hij Mitrakis, die ginds op het achterschip
staat te zweten.
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Hij loopt kaarsrecht tussen de mannen door, voelt zich op de
schouders genomen, geniet van zijn triomf, schrikt van zichzelf, en
tracht meer greep op de situatie te krijgen door te speculeren op het
sentiment van beide verbeten groepen: Marcos in het hospitaaltje
krijgen, Marcos verzorgen, Marcos zien op te lappen, alsof dát het
allerbelangrijkste is. Anders ontploft de zaak; anders wordt hij de
chief muiter van de Alma, en zal als zodanig de geschiedenis
ingaan.
De muiterij op de Alma.
Een huiveringwekkend perspectief.
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Hoofdstuk 9
Marcos' pols is snel.
'Pijn?' vraagt Ligthart hem, terwijl hij zijn schrijnende rug recht en
zich afvraagt of hij echt pijn voelt. Wel is hij zich bewust van de
vele ogen die achter hem door de patrijspoorten loeren om te zien
wat hij uitvoert.
'Ik kan de armen niet bewegen, stuurman.'
'Je hoofd wel?'
Marcos knikt bevestigend.
'En je benen optrekken?'
Marcos doet het. Ligthart twijfelt.
'Wat denk jij ervan, Mitrakis?' vraagt hij. Deze kijkt hem aan en
knipoogt. Goddank, hij heeft het ook begrepen, denkt Ligthart; hij
heeft door hoe belangrijk Marcos is, en hij heeft erop gewerkt.
Maar waarom heeft hij me niet gewaarschuwd, durfde hij niet?
Vóór Mitrakis kan antwoorden, komt Dimitrios als een spook
binnensluipen. Hij draagt een grote fles glycerinekamferspiritus in
zijn grove handen.
Als hij begint te grommen, maakt iedereen ruimte. Dimitrios trekt
zijn shirt uit, maakt tot iedereens verbazing de handen tot een kom
en begint Marcos in te smeren. De ketting klettert op de grond.
De lucht van kamferspiritus verspreidt zich dun als ether door de
bedompte ruimte. Verstomd kijkt Ligthart toe hoe Dimitrios begint
te wrijven, zo hard te wrijven dat Marcos het uitkreunt van pijn.
Het gaat zo beheerst en systematisch dat niemand eraan denkt in te
grijpen; ze zijn gefascineerd door deze wonderdokter met zijn
grote, druipende baard.
Teruggevallen tot figuranten kijken ze toe hoe de meester de knecht
helpt. De harige aap Dimitrios helpt de haarloze, magere,
spiernaakte Marcos.
Dimitrios trapt op de rozenkrans, maar schijnt het niet te bemerken.
Hij schijnt alles en iedereen vergeten, behalve Marcos.
De dikke kamferlucht is als wierook, als een verstikkende walm.
Het lijkt wel of Marcos zal worden geofferd, geofferd aan de
zonnegod ginds buiten. Hij lijkt een glimmend lijf onder de handen
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van een gebaarde priester. Ja. Dimitrios is de priester en Marcos is
de opgeroepene die in een nevel van zwavel is verschenen in de
kooi van het hospitaaltje - een figuur uit de onderwereld, dun en
doorschijnend als een geest.
Ligthart twijfelt aan wat hij ziet.
Naar frisse lucht happend, blijft hij gefascineerd toekijken hoe
Dimitrios blijft wrijven, wrijven als een bezetene, en steeds
opnieuw kamferspiritus aanbrengt.
Dimitrios heeft dezelfde desparate blik in zijn ogen als eertijds hoe lang nu geleden? - bij de Goeree; dezelfde angst, dezelfde
beschuldiging en zelfkastijding. De voetwassing, denkt Ligthart
vaag; de voetwassing. Een man bezeten van schuldgevoelens, van
schuld aan allerlei ongrijpbare dingen die in feite buiten zijn
invloed zijn ontstaan: een geteisterde die als jongen vol
verwachting scheep ging naar velerlei werelden en op het laatst
weigerde om met Omar mee te gaan op diens laatste gang, en daar
tussenin allerlei fazen die steeds opnieuw uitmondden in
vernederingen.
Ligthart ziet de Goeree liggen deinen in een bank mist. Hij ziet
Dimitrios uitwijken, steeds opnieuw uitwijken totdat hij niet meer
kan. Dat heeft hij zijn hele leven gedaan; de moeilijkheden uit de
weg gaan. Nu lukt dat niet meer. Nu valt het allemaal op hem
terug, in de figuur van Marcos. Onontkoombaar is het
teruggekomen, allemaal; als een boemerang, als een doelzoekend
projectiel.
Radar assisted collision.
Dat is te veel voor zijn labiele geest die al heeft moeten verdragen
dat zijn vrouw - al dan niet met toestemming van hém - een kind
verwacht van Marcos, de bediende. En dat kind heeft hij in tweeën
gevaren. En dat kind ligt nu in het hospitaaltje van de Alma. En dat
kind gaat dood, door zijn - Dimitrios' - schuld. Hij moet het redden.
Dimitrios wrijft, wrijft als een bezetene. Ligthart voelt zich
onpasselijk worden. Hij heeft zin om te gaan schreeuwen. Het
stinkt naar kamfer en zweet; een gore penetrante lucht.
Nu ziet hij het naakte lijf van Omar, de ingeteerde. Hij ziet de
trapnaaimachine in het heldere water zakken. Hij ziet Noy zwaaien.
Hij ziet de gorilla-achtige Dimitrios en zijn maag komt in opstand.
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Ligthart rent naar buiten en kotst zich leeg over de reling van de
Alma. Het spul zinkt weg in het water. De mannen rond hem heen
kijken hem verbaasd, maar niet onwelwillend aan; ze accepteren dit
niet als zwakte. Ligthart ziet nog hoe de zandslaak zich sluit, en
dan is hij ook helemaal op ook; op en leeg.
Dansend loopt hij naar zijn hut, alles achterlatend zoals het is.
Onder de fan probeert hij koelte te vinden. Het helpt; de
luchtstroom verdampt de transpiratie snel. Het helpt, maar niet
lang.
Noys portret ligt. Het is beter zo. Ze kan beter thuisblijven. Ze kan
dit beter niet zien. Ze kan beter alle aanpassingsmoeilijkheden in
het koele huis aan de Maaslaan verwerken dan dit: deze ceremonie,
deze danse macabre van Dimitrios, om Marcos tot leven te wekken.
Plotseling staat Bianchi midden in Ligthartshut.
'Stuurman .. .' zegt hij. 'Stuurman .. .'
Ligthart voelt zich betrapt.
'Ja, wat is er?'
'Dimitrios wil Marcos naar boven dragen, naar zijn eigen hut,
stuurman.'
'Wat?' Ligthart kleedt zich snel aan. 'Die vent is gek geworden. Het
is daarboven witheet!'
Bianchi knikt.
Maar dat is niet het enige, denkt Ligthart. Marcos is de bindende
figuur, de afleidingsmanoeuvre. Is dit nog zo?
'De crew aanvaardt het niet, stuurman,' zegt Bianchi.
'Ze verdragen dit gesol niet langer. Sommigen zijn erg bijgelovig.
Ze zien er slechte tekenen in. En zoals u weet is de toestand nog
niet bepaald afgekoeld. Ik kan ze niet in bedwang houden, op die
manier .. .'
'Okee, Bianchi,' zegt Ligthart vermoeid. 'Ik kom zo. Zeg je mannen
maar, dat ik het allemaal in orde zal maken. Dat ik het gezag zal
overnemen als het nodig is. Zeg dat nóg maar eens. En laat ze geen
gekke dingen doen, Bianchi. Je hebt je kranig gehouden, stuurman.
Bedankt voor je assistentie! Zonder jou .. .'
Dat laatste doet het. De jongen is op. Hij staat te grienen van de
zenuwen. Pas nu begrijpt Ligthart onder welke spanning deze
knaap heeft gestaan; een gevoel dat hem niet helemaal onbekend
voorkomt; een gevoel dat hij relayeert naar Noy, naar Bangkok.
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'Ik had je al eerder moeten bedanken, Bianchi,' zegt Ligthart
zuchtend. 'Maar Marcos kwam er tussen, niet waar?'
De jongen knikt verwezen.
'Kop op, man. En outhou dat je toch op de een of andere manier
met Patagos zult moeten samenwerken, Bianchi. Ga hem voorlopig
maar even uit de weg. Ik zal hem dat wapen beslist afnemen,
hoewel ik niet geloof dat hij er gebruik van durft te maken. Hij is
bang, Bianchi; die man is doodsbang!'
'Ik ... ik heb dit ook niet opgezocht, stuurman,' hakkelt Bianchi,
'maar toen ... toen Patagos ... met Dimitrios aanpapte ...'
'Ik begrijp het wel zo'n beetje. Ik begrijp wel wat er allemaal
gepasseerd is, stuurman. Kop op. Laat ze je zó niet zien. We willen
allemaal een heleboel niet, en toch overkomt het ons. Fiks jij het
beneden, hou ze in toom; dan ga ik naar boven, naar de kapitein.'
'Begrepen, stuurman.' Bianchi salueert; hij saluéért! Wat mankeert
die kerel nou opeens? Dit is de Marine niet, dit is de koopvaardij.
Dit is geen slagveld, maar een schip. De jongen denkt militair.
'Wegwezen,' kaatst Ligthart. 'Ik ben je stuurman, en niet je
generaal!'
Hoofdschuddend en met loden schoenen gaat hij naar boven, maar
natuurlijk is de kapiteinshut gesloten. Ditmaal is er geen Marcos
om de deur te openen; Marcos ligt binnen, binnengesjouwd door de
kracht van Dimitrios. Het is absurd.
Ligthart klopt dringend op de deur; hij bonkt erop.
'Doe open, captain!' roept hij, terwijl de schim van Patagos langs
hem heen glipt naar het stuurhuis. 'Doe open, verdomme!'
Geen antwoord. Dan eerst Patagos maar aanpakken, die ginds staat
te kijken.
'Geef me je wapen, Patagos!' zegt Ligthart. 'Geef me je wapen,
bange schijthuis, of ik sta nergens meer voor in'.
'Nee!' zegt Patagos, terwijl hij probeert weg te lopen, 'ze willen me
vermoorden!'
Er is geen ontkomen aan; aan beide deuren van het stuurhuis staan
Bianchi's mannen, en ze schijnen niet geïntimideerd door de met de
revolver zwaaiende Patagos. Integendeel, ze komen naar binnen.
Patagos richt de revolver op Ligthart. 'Weg die lui,' zegt hij
dreigend. 'Weg die lui of je gaat eraan. Eerst jij, dan ik!'
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Er is nu zoveel angst in Patagos' houding, dat Ligthart aarzelt om
nog verder naar hem toe te gaan. Dit is de limiet, voelt hij.
'Blijf daar staan, mannen!' zegt hij hees. 'Blijf bij die deuren staan
en kom niet verder!'
Mijn God denkt Ligthart. Noy, daar ga ik dan. Het huis is voor jou.
Hij was een goed stuurman. Ik had thuis moeten blijven, bij jou.
Maar ik ben als Omar.
'Achteruit jullie,' roept Patagos. 'Achteruit jullie allemaal, en jij
ook, Ligthart!'
'Bianchi!' roept Ligthart. 'Doe wat hij zegt. Ik wil niet dat hem of
iemand van ons iets overkomt!'
'Maar hij bedreigt u, stuurman!'
'Omdat ie bang is. Ga achteruit, allemaal; en geef 'm straks
vrijgeleide. Dit is een order!'
'Okee, stuurman.'
'Achteruit,' zegt Patagos weer. Ligthart loopt verder achteruit,
totdat hij de deurknop van Dimitrios' deur in de lenden voelt. Nu
kan hij niet verder.
'Schei ermee uit, Patagos,' zegt hij. 'Geef me je revolver. Er zal je
niets gebeuren. Ik heb je veiligheid beloofd. Als mij wat overkomt,
zullen ze je verscheuren.'
Patagos aarzelt.
Intussen staat Ligthart nu tussen twee vuren. Vóór hem de
doodsbange Patagos, en achter hem Dimitrios die zich opnieuw
schijnt te hebben opgesloten. Het zal van de kapitein afhangen wat
Patagos verder zal doen.
Als dit goed tot hem doorgedrongen is, draait Ligthart zich om
alsof Patagos niet bestaat, klopt opnieuw op de deur en roept om
opengedaan te worden.
Volkomen onverwacht gaat de deur open. Ligthart duikt ineen.
Vóór hem staat Dimitrios, de reusachtige - ogen vochtig, neus
druipend van transpiratie, en een blik in zijn ogen alsof hij in de
opperste verwarring verkeert. 'Waar is Marcos, captain?' brengt
Ligthart uit. 'De crew accepteert het niet. Kijk, achter me staat
Patagos met een revolver te zwaaien. Zo kan het niet langer,
captain. De koek is op.'
Dimitrios schraapt de keel. Hij staart naar Patagos. Er hangt een
loden stilte. En opnieuw doet Ligtharts rug zeer, op één bepaalde
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plaats rechts boven de nieren; daar waar straks de kogel zal inslaan.
Hij huivert.
'Mister mate ... ,' begint Dimitrios. 'Mister mate .. .'
Ligthart weet met zijn houding geen raad. Hij proeft het
wanhopige, het desparate achter Dimitrios' woorden.
En dan plotseling, alsof hij een vuistslag in het gelaat krijgt, hoort
hij zeggen: 'Mister mate ... please ... help met'
'Help you?' antwoordt Ligthart verbaasd. 'Help you how?'
'Marcos ... Marcos is my bloodbrother!' zegt Dimitrios. Hij huilt
geluidloos.
Nog dringt de betekenis van deze zin niet tot Ligthart door, maar
hij hoort hoe achter hem het wapen op de grond klettert. De groep
op de brug is als bij toverslag gegroeid. Ze hebben gezien en
gehoord. Ze hebben begrepen dat Dimitrios om hulp vraagt en het
lijkt of de vijandschap is weggeëbt. Zo hard is niemand, of hij zal
respecteren als iemand een kreet om hulp slaakt, vooral als deze
met een soort confessie gepaard gaat.
Ligthart kan het nog niet overzien, maar Patagos wel.
Hij staat als lamgeslagen tussen de anderen.
'Kom, mannen,' zegt Ligthart. 'Het is nou welletjes. Geef me die
revolver even aan, en dan allemaal wegwezen. Ik zal de kapitein
helpen, is dat begrepen?'
Ze verspreiden zich. Ze verdwijnen door de deuren van het
brughuis. Alleen Patagos sluipt binnendoor naar beneden, alsof hij
een pak rammel gekregen heeft.
Wie ben ik, denkt Jan Ligthart, dat ik dit kan afwijzen?
'Hij is mijn bloedbroeder.' Wat betekent dat? Betekent het wat ik
denk?
'Kan Marcos hier blijven?' vraagt Dimitrios met neergeslagen ogen.
'Goed,' zegt Ligthart, 'Als ik hem bezoeken mag, of anders
Mitrakis.'
Ligthart herbeleeft de toestand in het hospitaaltje. Hij zoekt naar
een aanknopingspunt. Hij ziet Dimitrios wrijven, wrijven als een
waanzinnige. Een zesde zintuig beveelt hem te doen wat hij doet,
en hij lijkt een wederopwekker, of een magnetiseur.
Dimitrios wrijft en ziet Marcos' blauwe oog als een symbool van
zijn eigen onmacht. Terwijl hij wrijft, trekt zijn leven hem voorbij;
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een nutteloos geworden leven dat zal eindigen in een asiel of in een
leverkwaal van de drank.
Wat is Dimitrios' voorland? Achteloos over de muur te worden
gezet, achteloos te worden begraven als een Omar, of in het
gunstigste geval thuis sterven en worden bijgezet op het
onheuglijke kerkhof van Ithaka, waar zijn zee-voorvaderen al
duizenden jaren zijn bijgezet. Dimitrios torst de last van een
minderwaardigheidscomplex, van uitsterven, van geen-nageslachthebben; geen erfgenaam die de fakkel van zijn olympisch geslacht
zal voortdragen tot aan de jongste dag.
Dit is een obsessie geworden.
'He is my bloodbrother.'
Hoe ver zal de Griek gaan om een kind te krijgen?
Hoe ver zal een Griekse gaan om een kind te krijgen?
Ligthart tracht het geheim te doorgronden, maar het lukt hem niet.
Niet op dat moment.
Walop en hij zijn slachtoffer geworden van deze opgedrongen
samenleving, van het opportunisme dat een Hollander als eerste
stuurman laat meevaren; niet als super-numary, niet als supercargo, niet buiten de sterkte, maar on-line; als number one of zoals de Fransen zeggen- seconde capitaine.
'He is my bloodbrother.'
Ergens in het geschokte brein van de gezagvoerder is een dosis
affectie voor Marcos ontstaan en achtergebleven. Nu is hij
gedwongen diens serviliteit te retourneren. Hij kan en wil het aan
niemand anders overlaten, misschien uit angst dat Marcos gaat
praten.
De rollen zijn omgedraaid; Dimitrios verzorgt Marcos, en weer
moet Ligthart besluiten het hierbij te laten. De band is reciprook,
onverbrekelijk.
'He is my bloodbrother.'
Slaat dat op het kind dat tevergeefs in Dimitrios' vrouw werd
verwekt? Op Dimitrios' verwachte zoon die al vóór zijn geboorte
op zo'n lugubere, gruwelijke wijze kennismaakte met de zee?
Ligthart huivert opnieuw. Hoe ver is hij gegaan deze reis, en hoe
ver moet hij nog gaan?
'Mister mate, please help me!'
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Het gaat erop lijken dat Omars dood een keerpunt kan worden.
Ligthart gunt het Omar, omdat het zo nutteloos is voor niets te
sterven. Hij hoopt, vreemd genoeg, in stilte dat die rustige man, die
man uit Madagascar, op een of andere manier iets kan beseffen
vanuit zijn Mohammedaanse hemel; een vage, vreemde gedachte
die wordt opgeroepen door de nabijheid van Mekka.
'He is my bloodbrother.'
Ligthart voelt zich als was worden. Hij wil helpen. Hij wil
menselijk zijn, en zich een eigen standaard stellen. Weer herinnert
hij zich Mitrakis' woorden: voor jou is het een snoepreisje, maar
voor Dimitrios is het alles of niets.
Mitrakis heeft gelijk.
Nog nooit heeft Ligthart zijn taak zo duidelijk voor ogen gekregen.
Hij komt tot een beslissing in zichzelf, tot een stuk
onbaatzuchtigheid. Hij zal Dimitrios op paard helpen, en de Alma
in Rotterdam weer verlaten in de wetenschap dat Dimi inderdaad
capabel is. Tenslotte realiseert hij zich al sinds Las Palmas min of
meer in deze richting te hebben gewerkt.
Toch is het nu anders. Dimitrios mag winnen, helemaal en volledig.
De hitte is het belangrijkste, het leven is het belangrijkste. Nu,
onder deze omstandigheden, onder het moordende klimaat van de
P.G., is Ligthart er rijp voor geworden.
Hoewel iets diep in hem zich nog steeds verzet, hoewel iets hem
nog waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van zijn houding, is
hij volledig bereid geworden afstand te doen van zijn rechten, want
Dimitrios is in nood en die moet geholpen worden. Dat is zijn
plicht, sinds Patagos' revolver moeiteloos op de grond kletterde.
Wel is de kapiteinshut een min of meer afgesloten gebied gebleven,
maar er is nu niet langer een onzichtbare man aan boord. Dimitrios
leeft, ademt en beweegt. Hij neemt schuw en onderdanig deel aan
het leven aan boord. Hij hoort er weer bij. Hij sjouwt eten voor
Marcos. Deze onderdanigheid maakt Ligthart rijp voor de volgende
fase van de reis: een fase die geholpen wordt door de cycloon van
de hitte welke over de stad van zijn lichaam raast. En Noy, die
engel, rijst boven alles uit. Ze sublimeert. Ze wordt onaantastbaar.
Ze wordt als de Madonna. Ze blijft glimlachen en transpireert
nooit. Ze heeft geen buien. Ze staat daar maar in haar lijstje, 's
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morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts. Uur na uur is zij het
onveranderlijke superwezen. En haar tempel is de Maaslaan.
'Noy,' vraagt hij. 'wat zou jij doen, meid. Jij zou hem toch ook
helpen?'
Hij zet het portret weer overeind. Ze glimlacht. Ze lijkt op de
gouden boeddha van Bangkok Pratah. Ze mag weer kijken. Ze kan
dit aan, net als hij, stuurman Jan Ligthart.
Ligthart voelt zichzelf groeien, tegen alles in. Hij groeit tegen beter
weten in naar een climax. De hitte haalt hem door de mangel,
sloopt zijn lichaam geleidelijk, maar beproeft en sublimeert zijn
geest. Hij heeft meer vrede dan ooit.
'Bianchi,' zegt hij tegen de geladen Italiaan die deze nieuwe
wending totaal niet begrijpen kan. 'Ik ben vast besloten iets van
Dimitrios te maken, en ik vertrouw erop dat je dit waarderen en
begrijpen kunt. Ik waardeer wat je gedaan hebt, maar ik kan geen
muiter blijven. Dat betaalt niet. Ik zal na deze reis mijn uiterste best
doen je bij ons op de vloot te krijgen, als je dat tenminste ambieert.
Je bent een goede vent, je verdient het.'
De Italiaan is zichtbaar teleurgesteld. Hij lijkt soms op een
verzetsheld uit de oorlog, die na de oorlog een lintje eiste voor iets
dat hij indertijd qua instelling móest doen. Bianchi wil tot ridder
geslagen worden, na al zijn moeite.
'Ben jij christen van huis uit?' vraagt Ligthart.
'Wat heeft dat ermee te maken?'
'Je bent de eerste niet die bespogen werd.'
Bianchi kijkt hem langdurig en hoofdschuddend aan. 'Ik geloof dat
je op de verkeerde weg bent, stuurman. Deze houding wordt je
ondergang. Ik kén Dimitrios.'
'Je wilt me zeker vertellen dat er verleden reis ook Omars aan
boord waren, en dat Marcos toen ook ziek werd, en dat Walop ook
zo reageerde, is het niet?'
'Misschien wel, stuurman,' antwoordt Bianchi. 'Het is ontstellend
hoe veel...'
'Bianchi, zie het nou eens op langere termijn, wil je?'
'De Barmhartige Samaritaan,' schimpt Bianchi. 'De wolf die schaap
wordt, wordt verslonden.'
'Je ziet het veel te somber, Bianchi.'
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'Het wordt onze ondergang, die houding van u. Ik waarschuw je,
stuurman.'
Nu is er niet langer waardering in zijn ogen. Het is bijna haat
geworden, haat en angst en ongeloof, gebrek aan vertrouwen.
Misschien is het onvermijdelijk.
'Moet ik de jongens zeggen dat je geen woord houdt?' vraagt
Bianchi.
'Ik hou woord, maar dan op mijn manier, stuurman Bianchi.'
'Dan ... moet u de leiding nemen! Ik wil een antwoord. Ik wil niet
opnieuw verraden worden.'
'Mijn antwoord heb je. Ik heb de leiding, maar niet direct, indirect.
Je weet waar je aan toe bent.'
'Je kunt me nog wel eens nodig hebben, stuurman!'
'Daarvan ben ik overtuigd, Bianchi. Wat wil je? Bijltjesdag, een
moordpartij? Sta niet langer te hengelen naar complimentjes,
Bianchi. Je hebt me gered. Nogmaals bedankt. Wat verwacht je nog
van me, dat ik uit dankbaarheid Patagos laat vermoorden en
Dimitrios opsluit. Dat kan niet, kerel! We moeten varen, en dat doe
ik op mijn manier.'
'Maar. . .'
'En je laat Patagos met rust, begrepen? Zeg tegen je mannen dat ik
het op eigen manier regel en ga daarachter staan. Helemaal! Anders
blijft er een vacuüm aan boord, en dat betekent een gezagscrisis.'
'Die blijft zolang …'
'Ga achter me staan, Bianchi! Ik heb de leiding, maar op mijn eigen
manier. Begrijp je dat nou goed?'
En tegelijkertijd denkt hij: Je bent fout, Bianchi. Je bent typisch
Italiaans en emotioneel. Je hebt in principe wat tegen Grieken. Je
zult de eerste niet zijn. Never kick a dog when he's down, Bianchi.
Ga achter Dimi staan, als hij het verdient. Jij kent de hele
achtergrond niet. Het is je onbekend wat er tussen Marcos en
Dimitrios is voorgevallen. Alleen Patagos heeft het begrepen. Wij
zouden het zoiets als bloedschande noemen. De Grieken, déze
Grieken niet. Ben jij in staat de hele zaak te overzien?
'Til jezelf erboven uit, Bianchi,' zegt Ligthart nog. 'Je bent een fijne
vent. Je hebt karakter. Toon nu een beetje vertrouwen in me.'
Hij heeft desondanks het gevoel dat de Italiaan niet te overtuigen
is.
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Aan boord heerst thans een balans van krachten, dun en voelbaar
als een spinneweb, en even gevaarlijk voor wie er in terecht komt.
Maar er behoeft niets te gebeuren, zolang hij - Ligthart - het
verstand erbij houdt. Het is een soort koude oorlog geworden.
'He is my bloodbrother.'
'Please, mister mate ... help me!'
Met deze woorden in het hoofd probeert Ligthart een nieuwe koers
uit te zetten, een koers tot aan Rotterdam, en zonder brokken te
maken. De risico's die hij durft te nemen zijn groter dan ooit. Zijn
zelfvertrouwen is gegroeid.
Wanneer de Alma op een smeltende avond de rede van Dahran
verlaat, terwijl de zon als een ongrijpbare, rode ballon in het westen
in de woestijn valt, staat Dimitrios op de brug.
De hemel is van geronnen bloed. De zandstorm is opgehouden, en
dat blijkt een voorteken. Toen Ligthart het aan Dimitrios vroeg,
had deze iets bevestigends gemompeld.
Sindsdien is hij er zich kennelijk op gaan instellen actief betrokken
te worden bij de gang van zaken aan boord. Slordig gekleed is hij
op de brug verschenen; slordig, maar tenslotte toch gekleed. Hij
heeft Patagos naar voren gezonden om het anker er uit te halen.
Mitrakis laat hij staan op de brug; Mitrakis en Ligthart aanvaardt
hij zonder meer.
Zij beiden kijken ademloos toe hoe Dimitrios schijnbaar
moeiteloos de leiding van het vertrek op zich neemt, terwijl
Bianchi als een schuwe vogel op de brugvleugel staat. Het gaat
goed. De ankerwinch ratelt. Even later vaart de Alma praktisch
geruisloos in de richting van Basrah, en Ligthart voelt zich groot en
wijs, verstandig en goed, reusachtig en groots. Hij heeft met één
slag alle wind uit de slappe zeilen van Patagos gehaald, en zelfs de
cynische Bianchi is rustig gebleven.
Ligthart voelt zich prima. Hij weet niet hoe Patagos zich moet
voelen, waarschijnlijk beroerd, net als Bianchi, al hebben ze
verschillende redenen.
Maar Mitrakis glimlacht, en die glimlach is hem veel waard.
Tenslotte gaat Ligthart aan Marcos vertellen dat Dimitrios het
uitstekend heeft gedaan. En Marcos, in de kooi van Dimitrios, lijkt
te glimlachen; een glimlach die van alles kan betekenen, maar
zeker geen afkeer.
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'Noy,' zegt Jan Ligthart, terug in zijn hut. 'We komen er wel, meid.'
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Hoofdstuk 10
Voor het eerst sinds vele weken vaart de Alma weer, en dat is een
grote verandering. Er is weer koelte door de wind die het schip nu
oploopt; die paar graden verschil is al veel. Ondanks het feit dat
honderden tonnen cement werden gelost, vaart de Alma zwaar door
het lauwe water, want het schip heeft inmiddels een baard
gekregen, een wuivende laag aangegroeid wier die met de stroom
meeligt. Straks, als de zandbanken van de Shatt-Al-Arab er
onderdoor spoelen, zal die er wel weer afschuren; als het schip naar
Basrah vaart. 'You are doing fine, captain,' zegt Ligthart tegen
Dimitrios en deze glimlacht. Ligthart voelt zich fijn, want wat kan
er nog gebeuren? Voor hem is de reis gemaakt; hij heeft zijn
achterdocht laten varen.
'Bij het aanlopen van het slik stootte het voorschip zachtjes in het
slik. Sloegen achteruit en kwamen weer vrij. Gingen onmiddellijk
op de rede ten anker voor het lossen van onze lading.'
Dat is de waarheid en niets dan de waarheid, voor zover het
Ligthart betreft. Goeree? Casquets? Las Palmas? Kaapstad?
Dahran? Dat zijn onwaarheden die zich misschien in een voriger
eeuw hebben afgespeeld.
De enige waarheid is, dat Dimitrios actief geworden is. Ligthart is
een van degenen die hem de hand boven het hoofd houden. Nu, op
afstand gezien, kan Ligthart zijn eigen houding nauwelijks
begrijpen. Hij had van begin af aan veel meer begrip moeten
opbrengen; hij heeft het zichzelf alleen maar moeilijk gemaakt en
wat is het resultaat geweest? -een muiterij!
Er is nog een gelukkige omstandigheid, meent hij. Dit is de P.G.
Dit is geen Nauw van Calais, waar schepen als zwermen spreeuwen
in de trektijd doorheen krauten. Dit is de Perzische Golf; een
prachtig oefenterrein voor de labiele Dimitrios, welke bezig is zijn
zelfvertrouwen te herkrijgen. Hier heeft hij de ruimte.
Er is nog meer goed nieuws; Frenza heeft per radio bericht
ontvangen dat de bestelde onderdelen voor de airconditioning in
Basrah aan boord zullen komen. Dat bericht doet de stemming
goed.
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De Alma vaart weer; dat is de hoofdzaak. De regelmaat van het
wachtlopen is teruggekeerd. Er zijn weer duidelijke taken. Er is
weer wind. Die wind is als manna in de woestijn.
De radar ratelt weer en tekent haar bizarre lijnen over het
beeldscherm.
Weer trilt het dek en weer loopt Ligthart wacht als vroeger, maar
opgeluchter, groter, dankbaarder en grootmoediger dan voorheen
op dit schip. Ook hij is zichzelf geworden, meent hij; een
gerespecteerde die ook zichzelf respecteert. De grote windhappers
in Dimitrios' hut doen eindelijk weer goed dienst. Ze geven Marcos
de koeling die hij zo hard nodig heeft.
'Hoe is het met je, Marcos?' vraagt Ligthart als hij de naar kamfer
ruikende hut binnenvalt.
'Prima,' zegt de bediende, eenzaam en opvallend mager in de kooi
die op dubbel werk gezet is. 'Alleen die hitte ... die doet me de das
om. Het is wel wat beter, maar .. .'
'Straks in Basrah krijgen we airconditioning, en er is daar een
portclub met koeling. Daar kan je terecht, als het nodig is. Je kunt
je armen weer bewegen, hoor ik.'
'Bijna, stuurman.'
'Dankzij Dimitrios, geloof ik. Het is fantastisch hoe goed hij voor je
zorgt. Dat had ik nooit gedacht. Door jou komt hij er weer
bovenop, Marcos!'
'Wat ... wat mankeerde ik nou eigenlijk, stuurman?' vraagt de
bediende.
'Ik geloof alleen last van de warmte. Als je niet beter wordt, kan je
altijd vanuit Basrah met het vliegtuig naar huis. Kwestie van één
dag.'
Nu is er plotseling weer angst in die ogen.
'Maar ik wil niet naar huis, stuurman!'
'Nee?' zegt Ligthart, een glimlach proberende. 'Wil je liever als een
jonge meid vertroeteld worden door de kapitein? Je maakt er een
potje van, zeun. Je moet beter worden, waar dan ook!'
'Ik kan niet meer beter worden, stuurman.'
'Je bent gek!'
'Het is niet alleen wat u denkt, stuurman.' Marcos kijkt Ligthart
schuw en betrapt aan. Een moment lang speelt hij met de gedachte
dat Marcos toneel speelt.
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'Wat denk je dan dat je mankeert?'
'Ik ... .ik ben niet gezond, stuurman.'
'Dat weet ik. Je bent nog niet helemaal gezond. Straks in de koelte
…'
'U begrijpt me niet.'
'Wat wil je zeggen?'
'Ik ... ik ben al jaren lang niet meer gekeurd, stuurman. Ik heb het
altijd weten te omzeilen. Dat is niet zo moeilijk onder deze vlag. Ik
weet ook niet of dit hiermee te maken heeft, met wat ik nu heb,
bedoel ik.'
'Sorry, Marcos. Wat wil je zeggen?'
'Ik heb ... op een keer geslachtsziekte opgelopen, en dat heb ik
weggespoten met penicilline uit Japan. Dat is daar vrij te koop.'
Ligthart zucht. Een Japanse syfilis, denkt hij vaag. Gonokokken die
worden bespoten, maar net niet genoeg. Ze worden dan als het
ware ingeënt. Ze worden resistent. Ze beginnen te lachen als ze
penicilline ruiken. Ook dat nog. Hij is nauwelijks geschrokken,
maar er is één vraag die hem op de lippen brandt.
'Ik dacht dat het weg was, stuurman, maar het is teruggekomen.'
'Weet Dimitrios dat?' vraagt Ligthart ademloos.
'Nee, in godsnaam! Vertel het hem niet!'
Nu komt het, denkt Ligthart; nu komt de six hundred dollar
question. Ik wil het weten.
'Hoe lang geleden heb je dat bemerkt, Marcos?'
'Vele jaren geleden, stuurman.'
Ligthart aarzelt. Hij is gaan zitten op de kooirand en kijkt naar dat
brokje ellende in die kooi.
'Voor of na de Alfa?' vraagt hij dan.
'Zeg het hem niet, stuurman. Ik ben als de dood! Vroeg of laat komt
hij erachter, en dan slaat ie me dood. Ik ...ik …'
Ligthart zucht diep. Hij weet wat hij weten wil. Toen op de Alfa,
was het misschien weg; het is teruggekomen en dat wil zeggen:
Marcos was toen ziek. Het ontstelt hem alleen wanneer hij aan Noy
denkt. Hij zou deze knaap kunnen vermoorden!
'En nou ben je bang om te worden afgekeurd als je thuisvaart.'
'Ja, stuurman.' Een mat, verslagen antwoord.
Een paar minuten lang blijft Ligthart zitten staren, zo maar, recht
voor zich uit, zonder wat te zien.
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'Ik begrijp je niet,' zegt hij eindelijk. 'Wat is een bloedbroeder,
Marcos?'
Er komt geen antwoord. Ligthart leest het antwoord af van Marcos'
transpirerende voorhoofd; het antwoord van geschonden
vertrouwen, misbruikte hartstocht, van een vrouw en een kind, een
antwoord dat smaakt naar rottigheid; naar besmetting, letterlijk en
figuurlijk. Als ik een revolver had, zoals in Texas, denkt hij; als ik
een revolver had deed ik iets. Iets drastisch. Iets moordends. Het is
ontstellend wat sommige mensen van hun leven maken en al
doende anderen meeslepen. Wat moet ik nou met jou, Dimitrios?
Wat moet ik met je, Marcos? Wat moet ik met die godvergeten
bende. Ik heb zin om je te smoren, kreng!
Het dringt tot hem door dat Patagos waarschijnlijk iets moet weten
van wat Marcos mankeert. Vandaar diens schrik bij de term
bloedbroeder.
Pas op het moment dat die term viel, moet Patagos begrepen
hebben hoe de situatie lag, wat er was gebeurd en wat de
consequenties waren: Dirmitrios' vrouw - een zieke vrouw.
Waarschijnlijk wist ze het niet.
Als een bliksemslag is het door Patagos heengeslagen, denkt
Ligthart. Toen, toen had het geen zin meer Dimitrios te beschermen
en daardoor zich zelf voordeel te verschaffen. De bodem was eruit
gerold. Ligthart hoopt dat hij het goed ziet.
Beheerst zegt hij:
'We moeten er in Basrah iets aan doen, Marcos. Je moet zien er af
te komen. Juist je tegenwoordige ziekte geeft je gelegenheid
ongemerkt van boord te gaan, zonder dat Dimitrios dat andere door
krijgt. Dat moet, Marcos.'
'Moet dat?'
'Als Dimitrios het hoort, stort hij misschien van ellende weer in
elkaar. Zeg, hij heeft zich zelf geen ... Verdomme! Dat is toch de
oorzaak van zijn kwaadaardigheid niet?'
'Nee, dat kan niet.'
'Waarom niet?'
'Ze sliep nooit meer mét hem, wel bij hem.'
'Heeft ze je dat verteld?'
'Ja.'
'En weet je zeker dat het de waarheid is, Marcos?'
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'Dat weet ik zeker, stuurman.'
Laat ik het maar geloven, denkt Ligthart. Laat ik het maar geloven.
Als ik twijfel ben ik verplicht aan Dimitrios te vertellen, dat hij
zich moet laten nakijken. Nu niet, dat kan ik niet; nog niet. Later,
als Marcos van boord is misschien.
'Ik hoop dat Patagos niets vertelt,' zegt hij.
'Patagos, stuurman?'
'Ja. Ik vermoed dat Patagos weet wat je mankeert. Anders was hij
niet zo geschrokken bij de term bloedbroeder. Hij moet het in de
gaten hebben.'
'Allemachtig!'
'Hij is een gevaarlijk mens, Marcos. Op dit moment tenminste. Ik
hoop dat ie zwijgt. Maar bereid je in ieder geval voor vanuit Basrah
huis toe te gaan.'
'Kunt u niet spuiten?'
'Nee, dat is laboratoriumwerk.'
'Ik wou dat ik dood was!'
Je verdient het meer dan Omar, denkt Ligthart, maar het leven
houdt daar geen rekening mee. Hij zegt:
'Wil je soms hier begraven worden, in dit oord? Gebruik je
verstand. Je hebt gezien hoe ze Omar weggestopt hebben. Net aan
de andere kant van Arabië, aan de Mediterranese kust, kun je weer
beter worden. Je kunt oud worden als je afrekent met je verleden en
bereid bent opnieuw te beginnen. Denk daar maar eens goed over
na, Marcos.'
Toch maar doorgaan, denkt Ligthart. Doorademen. Doorgaan met
het heropvoeden van Dimitrios. En zwijgen, vooral zwijgen.
Dimitrios heeft meer pech gehad in zijn leven dan hij zelf weet.
Noy, denkt Ligthart, ik kan je dit nooit vertellen. Ik laat het zelfs
weg uit het dagboek. Ik schrijf: ze waarderen me, ze vertellen me
alles. Ze kunnen me niet meer missen aan boord. Ik ben hun
biechtvader, en het is soms ontstellend wat je hoort.
Ik ben door vele diepten gegaan, meid. Ik was als Fletcher
Christian van de Bounty. Nu ben ik Jan Ligthart weer. Ik sta er
boven. Ze zeggen wel dat ik op Walop lijk, maar dat is niet waar.
Walop heeft gefaald; ik niet. Nog een paar weken, dan is het schip
verleden tijd. Voor mij. Niet voor Dimitrios en Marcos, want die
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zeulen hun verleden met zich mee tot in lengte van dagen. Hoe zal
het gaan met Marcos en zijn aangroeiende dimensia paralytica? Ik
hoop en vertrouw dat Dimi het niet heeft, want dat heeft ie niet
verdiend!
Ligthart schrijft veel minder op dan hij in gedachten heeft. Het
dagboek wordt zijn uitlaatklep, maar hij schrapt veel weer door.
Soms bladert hij terug en grinnikt om opmerkingen uit het begin
van de reis. Ze lijken kinderachtig en overdreven. Het zijn
bladzijden vol twijfel en grimmigheid, waar hij nu ver van af
staat.
De Alma vaart weer. Alles sal reg kom. De revolver ligt veilig
opgeborgen op een plaats die Ligthart alleen weet. Patagos doet
voorlopig rustig en zwijgend zijn werk; hij vermijdt alle onnodige
kontakt. Dat mag.
En Mitrakis? Ligthart weet dat de chief hem bewondert. De enige
die minder prettig doet is de Italiaan Bianchi. Deze kan hem zo
meewarig aankijken, zo herkennend, zo wijs en wetend, zo hautain
en zeker van de toekomst. En Ligthart begrijpt dat hij nog steeds
wordt vergeleken. Bianchi doet maar.
Er komt weer eens een zandstorm opdraven. Niet geheel
onverwachts, want het was via de radio voorspeld. De hemel kleurt
geel, knalgeel. De sterren lossen op in de nachtelijke hemel. Het
radarbeeld wordt melkachtig en moet worden bijgesteld omdat te
veel echo’s binnen komen. De zon fletst af.
Recht vaart de Alma op de monding van de Shatt-AlArab af, daar
waar Mesopotamië lag, het bijbelse land van Eufraat en Tigris.
Steeds dieper trekt het schip de Golf in, verder van de verlossende
moesson van de Arabische Zee, waar de golven eender gericht
worden door deze immense natuurkrachten.
'Mister mate, please help me!'
Dat is Ligtharts kompas. Dat is zijn opdracht, zijn bul, zijn roeping.
Er is weer plaats voor Dimitrios op de brug. Ligthart stimuleert
hem door hem overal bij te betrekken waarbij hij betrokken wil
worden. Het lijkt erop dat de kapitein zijn zelfvertrouwen
terugkrijgt, en Ligthart vraagt zich af wat uiteindelijk de doorslag
heeft gegeven - Omar, Marcos, hijzelf, of alles bij elkaar? Never
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mind. Dahran wordt een vage nachtmerrie, een herinnering, een
lage kust waaraan een zekere Omar is achtergebleven als aan de
oever van de Styx, in de onderwereld.
Ook de trapnaaimachine is verdwenen. Er wordt beweerd dat
Mitrakis deze vrijgezet heeft, en dat verwondert Ligthart niet.
Integendeel. Om een of andere reden waardeert hij de chief er nog
meer om dan hij al doet: de man heeft een hart.
De zandstorm zet door. Soms is het bijna nevelig van zand dat de
lucht bezwangert. Een zakdoek voor de mond is prettig op de brug.
Straks als die verdomde airconditioning weer werkt, zal de crew
dat zand in het schip wel weer de baas kunnen worden. Dan is het
weer koel genoeg om te soppen, te boenen en schoonschip te
maken. Straks in Basrah.
Verder, dieper penetreert de Alma de appendix van de Perzische
Golf - de toevallige scheur die niet langer Perzisch genoemd mag
worden, en als zodanig Arabisch genoemd móet worden, om
brieven niet zoek te laten raken. Een politieke zaak.
A-politiek is de wind die over de woestijnen scheert, en verzadigd
neerstrijkt over dat verloren, nutteloze stuk zee waarin alleen de
olie leven heeft gebracht. De wind vindt de dekken van de schepen,
merendeels tankers die snel de wijk nemen. Zo niet de Alma, een
van de tragen van aard, de liggers en ankeraars die lange dagen
moeten uitzingen om ergens te komen of te blijven.
Alma, Alma de mi corazon. Alma, Monrovia, Liberia. Ik heb er te
zwaar aan getild, denkt Ligthart. Het lijkt soms of hij kilo's lichter
geworden is. Ook in werkelijkheid? De spiegel zegt van ja.
Bianchi komt opgewonden vertellen dat hij Marcos in de hut van
de kapitein heeft zien lopen. Toen hij zich waargenomen voelde,
vluchtte hij de kooi weer in.
'Nou, en?' vraagt Ligthart. 'Misschien wordt ie wat beter.'
'Het is een valstrik, stuurman,' stelt Bianchi. 'Ze hebben je anders
niet kunnen krijgen. Nu speelt Marcos de zieke, en hebben ze je
nog te pakken.'
'Ach man, je bent gek!' kaatst Ligthart. 'Je ziet zeeolifanten drijven.
Je ziet ijsberen!'
'Ja, maar ... ik heb Walop .. .'
'Hou je smoel!' Witheet wordt Ligthart. 'Die vloek wil ik hier niet
meer horen aan boord. Wil je soms beweren dat het niet goed gaat,
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Bianchi? Houdt Patagos zich soms niet rustig? Zijn er doden of
gewonden gevallen? Heb ik de zaak niet onder controle?'
'Daar gaat het in wezen niet om, stuurman.'
'Waarom dan wel?'
'Om uzelf, om ons.'
'Je moet niet zo zeuren, Bianchi. Laat me met rust. Laat Dimitrios
met rust. Je kunt alles niet overzien, stuurman. Rapporteer me
liever als Patagos iets van plan is of geruchten verspreidt. Die wil
ik de kop indrukken!'
'Ik kan het niet aanvaarden, stuurman. U tuint met open ogen in de
val!'
151
'Je zult het móeten aanvaarden, Bianchi.'·
De Alma passeert Al Kuwait, de rijke oliehaven. Het water krijgt
een andere kleur: riviermodder. De Arabische dhows met hun
markante zeilen worden talrijker. Ook verschijnen er meer grote
schepen; ze varen de monding in en uit, terug naar houdbaarder
klimaat, beladen met olie uit Khorramshar, dadels uit de tuinen van
het voormalige Paradijs, of palmolie uit de smalle plantages langs
de rivier.
Dimitrios gedraagt zich uitstekend. Hij schijnt weinig te drinken.
Hij scheert zich weer. Ligthart vindt het een wonder, en onbewust
voelt hij de stimulans van Marcos' ziekte: Dimitrios moet het zelf
doen.
Hij zet de koers uit, controleert het bestek, neemt zonshoogte, doet
nog wat onzeker, maar beweegt zich steeds gemakkelijker.
De scherpe stemming aan boord is merkbaar afgezwakt. Bewust
speelt Ligthart op zijn gebleken populariteit. Dat is zijn geheime
wapen. Het hangt als een aureool om zijn hoofd en iedereen,
gewezen vriend of vijand, houdt daar rekening mee: als de
stuurman goed vindt dat Dimitrios terug komt, zal het wel goed
zijn.
Dimitrios vaart in Ligtharts kielzog mee. Op elk moment kan
Ligthart bijsturen als het nodig blijkt.
Vreemd, maar sinds hij alles heeft weggegeven, heeft hij alles
teruggekregen. Hij is inderdaad second captain; de onzichtbare
macht achter Dimitrios. De rollen zijn omgedraaid. Ligthart hoeft
zich niet als een kluizenaar op te sluiten. Hij is de reële, zichtbare
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macht, en zo is het goed.
Hardnekkig is de zandstorm. De hitte blijft tergen en teisteren,
maar toch is er veel veranderd: er is weer uitzicht op beter, er is
hoop op koelte, er is moed, er is regelmaat en vaart, er is
vooruitgang.
'He is my bloodbrother.'
Ligthart heeft opgemerkt dat Dimitrios niet meer met de ketting
speelt. Was die kapotte de enige die hij bij zich heeft gehad?
Misschien. Belangrijker is het, dat Dimitrios er geen behoefte meer
aan schijnt te hebben. Het is een teken, a token; de fetisj is
verdwenen. De betovering lijkt verbroken. Nu is Marcos de fetisj,
en dat moet hij voorlopig blijven. En dat zál hij blijven als Patagos
zich niet uitspreekt. Daarvan is Ligthart niet zeker, maar hij wil er
in dit stadium niet met Patagos over spreken, om geen slapende
honden wakker te maken.
De Alma vaart door een vloot van vissende dhows die met hun
vreemde zeilen uit de nevel opduiken als een plotselinge karavaan.
Vreemd genoeg is de wind weggevallen. Vederlicht blijft het zand
hangen en door de brak ruikende zee schuift de Alma als een blinde
voort binnen de haar toegemeten ruimten.
De radar werkt continu. De verdampende zee slaat zout en zand
neer. Het lijkt soms aan dek of het heeft geregend, geregend met
grote druppels die onmiddellijk worden opgezogen door het
zandlaagje. Het dek lijkt pokdalig; een maanlandschap van grote
hoogte gezien.
Ligthart voelt zich duizelig en slikt een groot aantal zoutpillen. Met
grote teugen vliegt de adem door zijn mond en neusgaten. Het is
letterlijk om te smoren.
'Mister mate, mister mate!' Natuurlijk is dat Bianchi weer met zijn
meewarige gezicht en zijn paniekstem. Natuurlijk Bianchi weer!
'Marcos! Marcos is weg. Hij is nergens meer te vinden. Hij is
verdwenen!'
'Dat meen je niet! Hebben jullie overal gezocht?'
'Ze zijn bezig met zoeken.'
Er gaat van alles door Ligthart heen terwijl hij naar de kapiteinshut
toe loopt.
Dimitrios staat verslagen bij de lege kooi. Hij graait woedend in de
lakens, en de angst en zelfbeschuldiging zijn teruggekeerd in zijn
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ogen. Ook heeft hij weer gedronken; ginds staat een aangebroken
fles.
'Wanneer is hij verdwenen?'
'Onbekend, stuurman.'
Het lijkt erop dat Marcos in de vroege ochtenduren, toen Dimitrios
nog op de bank lag te slapen, stilletjes zijn goed heeft aangetrokken
en de hut heeft verlaten. Waar is hij heen gegaan? Is hij overboord
geraakt? Ligthart herinnert zich Marcos' wanhoopsstemming, maar
hij zwijgt er over.
Nee, Marcos blijkt niet in zijn eigen hut te zijn; die is trouwens
afgesloten. Een globale zoekpartij over het schip levert niets op.
'Heeft iemand hem vanmorgen gezien?'
'Niemand. Dimitrios is de laatste, en dat was gisteravond laat.'
Dimitrios verlaat de hut, en begint verward rond te darren over het
schip. Teruggekomen, neemt hij een paar slokken en verdwijnt
opnieuw. Zijn zelfvertrouwen lijkt opnieuw geknapt, dat realiseert
iedereen zich.
Ligthart heeft zichzelf er op betrapt naar Dimitrios' handen te
kijken. De ketting is er nog niet. Hij was er even zeker van dat hij
die ketting wel hoorde tikken; vreemd - hij was er zeker van!
Ligthart kijkt uit over de amechtige zee. Het kielzog is kort; een
korte kras in een licht deinende zandzee. Een vore die in de nevelen
oplost. Heeft het wel zin om te stoppen, terug te varen en te gaan
zoeken?
'Ik heb iedereen gevraagd, stuurman,' komt Mitrakis. 'Hij is niet
gezien.'
Welke kans heeft Marcos om gevonden te worden in deze van
haaien vergeven zee? Welke kans heeft hij om te worden opgepikt
bij deze kortzichtigheid? Wil hij wel worden opgepikt? Kan hij,
ziek als hij is, langdurig zwemmen? Wil hij wel zwemmen? Is hij
wel overboord gegaan?
'Ik wou dat ik dood was!'
Ligthart zwijgt over die zinsnede. Marcos zat wel goed in de knoei.
Het zou niet onmogelijk zijn dat hij de stap genomen heeft, de stap
over boord.
'Stuurboord!'
Ligthart besluit niet langer te wachten. De Alma neemt een draai en
zoekt als een snuffelende hond naar haar eigen kielzog dat mijlen
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ver zichtbaar gebleven is, al moeten ze het door de nevel heen zien
te vinden.
'Houden zo!'
'We zijn weer even ver, stuurman,' zegt Mitrakis hoofdschuddend
en wijzend op Dimitrios die over het voorschip rondbanjert.
'Misschien wel, Mitrakis,' antwoordt Ligthart.
'Ik kan niet geloven dat hij vrijwillig over boord is gejompt,' zegt
Bianchi.
'Waarom niet?' vraagt Mitrakis.
'Had ie dan een reden?' vraagt Bianchi weer. 'Gelooft u dat ie een
reden had, stuurman?' Die vraag is zeer direct gesteld.
'Ik zou het niet weten,' antwoordt Ligthart.
'We moeten blijven zoeken,' zegt Patagos.
'Knap opgemerkt,' antwoordt Bianchi. 'He IS my blood brother.'
'Kijk liever goed uit in plaats van rot opmerkingen te maken!' komt
Mitrakis. 'En dat geldt ook voor Patagos!'
'Kijk maar goed uit, Patagos,' sneert Bianchi. 'Tenslotte heeft
Marcos je leven gered.'
'Hoe bedoel je dat? Ik .. .'
'Uitscheiden!' zegt Ligthart. 'Ga allebei aan een kant staan en kijk
scherp uit! We hebben Marcos niet voor niks teruggebracht aan
boord, toen ie onwel geworden was. We moeten hem zien te
vinden!'
'Zal ik een waarschuwing uitzenden, stuurman?' suggereert Frenza.
'Ik heb hem al opgesteld.'
'Laat maar lezen.'
- man missing- probably lost over board - position approximately ...
please keep a sharp look out-alma'
Ja, we weten geen exacte positie,' stelt Ligthart vast.
'Haal de laatste maar uit de kaart en zet erbij: en route to Basrah.
Dan begrijpen ze het beter. Het is toch zoeken naar een speld in een
hooiberg. Stuur maar weg, Frenza.'
'In orde, stuurman.'
'Mister mate,' komt Bianchi venijnig, als Ligthart aan zijn kant
komt te staan, 'heb je er wel eens over nagedacht dat iemand hem
wellicht heeft vrijgezet? Dat bedoelde ik daarnet met vrijwillig. Je
wilde die term beslist niet opmerken, leek me toe.'
'Wat?!'
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Ontsteld kijkt Ligthart de derde aan, maar die blijft doodernstig; hij
meent het. Waarom, denkt Ligthart, heb ik zelf niet aan die
mogelijkheid gedacht? Ben ik inderdaad naïef? Is het misdaad of is
het zelfmoord?
'Waarom opper je dat?' vraagt hij verward. 'Waarom verdenk je
iemand en wie?'
'Ik verdenk Patagos,' zegt Bianchi.
'Ik dacht wel dat je dit zeggen zou,' kaatst Ligthart.
'Pas ditmaal op je woorden!' Toch denkt hij: Wat zou Dimitrios
erbij winnen? Stel dat die broeier van een Patagos de kapitein iets
heeft ingefluisterd!
'Captain, Marcos heeft geslachtsziekte, weet je dat? Weet je dat ie
misschien je vrouw heeft aangestoken? Hij is immers je
bloedbroeder!'
Ligthart huivert. Het duizelt hem. Patagos is tot zo iets in staat.
Als hij de geschokte kapitein terug ziet komen, is zijn twijfel bijna
verdwenen. Deze Dimitrios is niet tot moord in staat, tenzij hij heel
goed toneel kan spelen.
'Captain,' vraagt hij, 'ging het soms niet goed met Marcos? Waarom
is ie 'm gesmeerd? Enig idee?'
'Hij ... had het soms benauwd van de warmte,' brengt Dimitrios uit.
'Dat is geen motief,' vindt Mitrakis.
'Waarom is ie weggegaan?' vraagt Dimitrios. 'Deed ik het soms niet
goed genoeg?'
De stem is mat en vermoeid. Deze Dimitrios is óp en kapot. Tot
zijn ontzetting ziet Ligthart een barnstenen rozenkrans op
Dimitrios' bank liggen, praktisch binnen handbereik.
Die ketting fascineert hem en hij denkt, terwijl Dimitrios naar
binnen waggelt: als hij de ketting in handen neemt, is Marcos dood.
De fetisj is teruggekeerd, en er is maar ruimte voor één fetisj. Als ie
'm oppakt is Marcos niet meer in leven.
'Laat u vooral niet ontmoedigen, captain,' probeert hij nog. 'U bent
op de goede weg. We vinden Marcos nog wel. Vast en zeker is hij
hier ergens aan boord. En als dat niet zo is, is het uw schuld niet.
Hij was ziek, captain. Misschien had hij het toch niet gehouden. Hij
was zieker dan u dacht.'
Ik ben cynisch, denkt Ligthart. Ik had dit laatste niet moeten
zeggen. Tegelijkertijd gaat hij op de bank zitten, om de ketting te
122

verdonkermanen. Het helpt niet. Dimitrios zakt hijgend naast hem
neer, en op hetzelfde moment tast zijn hand gedachteloos naar de
rozenkrans. Hij pakt hem beet en begint te tellen. Zijn lippen
prevelen woorden.
Ligthart wordt erdoor overvallen. Hij ziet het gebeuren, maar is niet
in staat zich ertegen te verzetten. Dit is het noodlot.
Marcos is dood, maar waar is zijn lijk, en waarom en hoe is hij
doodgegaan?
De Alma vaart nog een paar uren lang terug. Er wordt nog steeds
gezocht aan boord. Eindelijk, binnen de beperkingen van de
zandnevel gevangen, keert het schip op haar kielzog terug. Langer
zoeken lijkt zinloos te zijn.
Er komt geen enkel bericht op het uitgezonden radioverzoek.
Met de monding van de rivier op enkele uren afstand, is het de
hardnekkig zoekende Mitrakis die de bediende vindt. In de
vrieskast.
Het bericht brengt grote beroering te weeg, want Marcos is niet de
enige die in de vries- of koelkast heeft gebivakkeerd om koelte te
zoeken.
Kennelijk heeft hij zich niet gerealiseerd dat die zware en
isolerende deur achter iemand kan dichtvallen. Of toch wel? Of
juist wel?
Ligthart vindt hem in verkrampte houding tussen een paar voeten
bevroren rundvlees hangen, alsof hij zich vertwijfeld heeft willen
vasthouden aan een haak, in een vergeefse poging om zich te
warmen aan dood, ingevroren vlees.
Zijn lichaam schommelt mee op de milde deining. Ligthart ziet
hem hangen. Dankbaar accepteert hij de uitleg van Mitrakis, maar
voor zichzelf is hij niet zeker.
Is het waar dat Marcos koeling zocht? Is het geen zelfmoord?
'Ik wou dat ik dood was!'
Nu is het zo ver; een stuk ingevroren vlees is hij geworden. Heeft
hij dit gezocht?
Gelukkig heeft Bianchi geen gelijk gekregen. Niemand heeft
Marcos overboord vrijgezet. Patagos heeft kennelijk niets verklapt
om te bewerkstelligen dat Dimitrios zo iets in een woedende bui
zou doen.
Mitrakis haalt het stijve lichaam van de haak af, en legt het neer.
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'Eén ding snap ik niet,' zegt hij peinzend.
'Wat?' vraagt Ligthart afwezig.
'Dat we die deur zo dikwijls voorbij gelopen zijn, zonder in de
vrieskast te kijken, bedoel ik.'
'Je bedoelt dat je hem al veel eerder had kunnen vinden,' vult
Ligthart aan. 'Je hebt gelijk. We hadden hem misschien nog kunnen
redden.'
'Toch is het niet onlogisch,' gaat Mitrakis verder. 'Het is helemaal
niet onlogisch!'
'Wat bedoel je nou?' zegt Ligthart.
'Stuurman,' zegt Mitrakis plotseling, terwijl hij recht voor Ligthart
gaat staan. 'Ik ben hier vanmorgen wel vijfmaal wezen kijken, maar
het hangslot zat vergrendeld op die deur. Iemand moet bewust de
deur weer hebben afgesloten!'
'Allemachtig!' antwoordt Ligthart.
In het schemerige licht van de lampen die tussen het vriesvlees
door gluren, kijken de twee elkander aan.
Hun adem dampt. Ze lijken op twee hijgende paarden in de winter,
geschrokken door hun ontdekking.
'Wie doet er nou zoiets?' vraagt Mitrakis verslagen.
"n Hele goeie vraag, chief,' antwoordt Ligthart. 'Kom, laten we
proberen om daar voorzichtig achter te komen.'
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Hoofdstuk 11
Door de hangende nevel van zand schuift de Alma in de richting
van de Shatt-Al-Arab, waaraan volgens overlevering de Hof van
Eden heeft gelegen, lang voordat het land Driestromenland werd
genoemd.
Die suggestie is, objectief gezien, niet zo vreemd, want deze streek
is de enige groene tussen de permanente woestijnen van Arabië,
welke zich immens, monotoon en heet uitstrekken tussen de
uitersten Port Said en Aden, Muskat en Damascus.
Maar voor het moment is het niet paradijselijk. Integendeel. De
temperatuur is extreem hoog en de stemming aan boord van de
Alma is beneden nul.
Ligthart overweegt wat hij zal gaan doen; ook hij beweegt zich
tussen uitersten.
Het zeewater draagt de sporen al van de nabije raffinaderijen van
Khorramshar, ginds aan de monding. Er drijven ook losgeweekte
palmbomen voorbij, afkomstig uit de smalle dadeltuinen langszij
van de rivier, voor zover die zich kunnen handhaven tussen
spoelend water en stuivend zand. Er is niet veel tijd meer.
De Alma, met haar zware lading beschuldigingen als een sluipende
ziekte aan boord, vaart nog steeds in internationale wateren, onder
Ligtharts feitelijk gezag. Nog is hij de Wet; hij kan doen en laten
wat hij wil. Nog wel. Nog even. Straks stort de wereld zich over de
Alma uit, zodra de loods aan boord is gekomen.
Wie heeft de deur van de vrieskast afgesloten? Betekent het een
moord?
Terwijl de Alma traag verder koerst, overlegt Ligthart met zichzelf.
Hij is waakzaam genoeg gebleven om de automatische
misthoornsignalen in werking te laten stellen. Het is nevelig. Het is
mistig van stuifzand. Afgezien van de temperatuur, herinnert de
hele situatie sterk aan die vlak na vertrek van Hoek van Holland,
toen ze bij de Goeree voeren.
Ook hier dobbert, dichtbij, een loodsboot. Ook hier ligt, dichtbij,
een lage en zandige kust te wachten. Ook hier is er een brede
ingang met relatief veel schepen.
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Het lijkt op een stuk film, dat wordt teruggedraaid. De
overeenkomst is verbluffend sterk; zó sterk dat Ligthart zich niet
op zijn gemak voelt. Hij moet aan Walop denken, en hij weet zeker
dat Bianchi dit ook doet.
'Mannen,' zegt hij tenslotte, 'als we straks de loods aan boord
hebben, vertellen we hem niets. Ik verwacht van jullie dat je zwijgt.
Wat aan boord van de Alma is gebeurd is onze eigen zaak. We
gaan gewoon naar binnen en melden het later, anders moeten we
misschien in quarantaine of krijgen we politie aan boord. Dat gaat
dagen duren met die Arabieren.'
'Politie?' meesmuilt Bianchi. 'Dat kan ik me goed voorstellen. Maar
quarantaine niet. Een kind weet dat we geen besmettelijke ziekte
aan boord hebben.'
'Bewijs dat maar eens, Bianchi.'
'Wat moet ik bewijzen?' zegt de Italiaan, en Ligthart proeft een
komende beschuldiging.
'Mij bevalt het niet,' zegt Mitrakis. 'Zeg wat doen we nou met
Marcos?'
'Laat liggen waar ie ligt, hij verroert zich niet,' antwoordt Ligthart.
Hij denkt in het Hollands, terwijl hij deze zin in het Engels
uitspreekt; een oud wijsje uit een verre, verre jeugd. En dan: 'Hij
zal daar niet bederven bij twintig graden onder nul, Mitrakis.'
'Getferdemme!' komt Mitrakis. 'Hij ligt daar tussen al dat vlees,
stuurman.'
'Tussen al dat andere vlees,' zegt Patagos somber.
'Dat kan je niet doen, stuurman. Gewoon onzedelijk en bovendien
gevaarlijk. Je gaat je boekje te buiten, Ligthart!' zegt Mitrakis.
'0 ja?' kaatst Ligthart sarcastisch. 'Dan ben ik de enige niet,
remember?'
Mitrakis' mond klapt dicht.
'In Basrah geven we Marcos officieel als pas gevonden aan. Doe
die deur maar weer op slot. Het maakt voor Marcos geen verschil
en voor ons - de levenden – een hele boel. We moeten naar binnen,
afgelopen!'
'Wat zal Dimitrios daarvan denken?' waagt Patagos.
De anderen kijken hem verbaasd, bijna geërgerd aan. Dimitrios
speelt niet mee. Het is zoals van ouds; hij is opnieuw de
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onzichtbare man aan boord, en krijgt weinig aandacht. Patagos
krijgt geen antwoord.
Het is voor hun eigen bestwil, denkt Ligthart. En wat Marcos
betreft - ik geloof dat er gerechtigheid is geschied. Ik had
medelijden met Omar, niet met Marcos. Die is uit zijn lijden
geraakt. Maar is dat nu vrijwillig of niet?
'Die idioot!' zegt Mitrakis. 'Wie kruipt er nou in een vrieskast?'
'Wie doet dat ding nou op slot?' zegt Bianchi. 'Weet jij daar wat
van, Patagos?'
De Griek schrikt zichtbaar van deze directe vraag.
'Waarom zou ik daar iets van weten?', antwoordt hij hakkelend.
'Typisch Bianchi, anti-grieks!'
'De sleutel hangt in het kastje naast jouw hut, Patagos,' zegt
Bianchi fel. 'Hij zal er wel weer hangen, vermoed ik. Zouden er
vingerafdrukken op zitten? Zullen we dat eens even onderzoeken?'
'Wat bedoel je?' zegt Patagos, die doodsbleek is geworden.
'Wil je soms beweren dat ik ... dat ik er wat mee te rnaken heb?
Ben je gek geworden?'
'Ik heb je wel eens met een revolver zien zwaaien,' kaatst Bianchi.
'Heb je er dan niets mee te maken, Patagos?'
Het is een kat-en-rnuisspel; opnieuw is de Italiaan de Griek de
baas. Patagos heeft te weinig verweer. Deze zit, bang en timide als
hij is, volledig klem. Bianchi heeft hem in de tang genomen.
'Verklaar je nader, Bianchi,' zegt Mitrakis plotseling.
'En wees vooral heel duidelijk, als je goed gezond wilt blijven.'
'Ik ben duidelijk genoeg geweest, Mitrakis, ik laat de
gevolgtrekking aan jullie over. Alleen de hofmeester en Patagos
beschikken direct over een sleutel.'
Mitrakis loopt op Patagos toe en gaat recht voor hem staan.
'Heb jij Marcos die sleutel gegeven of niet?'
'Beslist niet,' antwoordt Patagos, die duidelijk in paniek dreigt te
raken. 'Ik ... ik heb hem wel eens voorgesteld in de kóelkast te gaan
als hij het te warm had.
Gisteravond had hij het erg benauwd .. .'
'Gisteravond,' herhaalt Ligthart tergend langzaam, terwijl hij
naderbij komt. 'Heb jij hem de sleutel gegeven of niet?'
'Nee, stuurman. Wie ... wie weet die sleutel nou niet te hangen?
Iedereen weet dat toch?!' is Patagos' verweer.
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Hij is achteruit geweken. De Italiaan staat vlak achter hem in een
houding alsof hij de Griek wil bespringen.
'Daar heeft Patagos gelijk in,' weifelt Mitrakis. 'Het is geen geheim
waar die sleutel hangt.'
'Het gaat erom wie die deur heeft afgesloten,' barst Bianchi uit. 'Dat
heeft ie wél gedaan. Die man is een potentiële moordenaar. Vraag
het hem.'
'Wat heb je te zeggen, Patagos?' vraagt Mitrakis, die de vuisten balt
en ze omhoog brengt. 'Nou?'
Patagos geeft geen antwoord. Zijn ogen puilen uit het bezwete
hoofd, en zijn handen beven. Hij kan geen enkele kant meer uit;
vóór hem staat de oersterke Mitrakis, en achter hem de fret-achtige
Italiaan die op wraak belust is.
'Geef antwoord, Patagos,' dringt Ligthart aan, omdat hij de toestand
te snel tot een klimax ziet rijpen. 'Geef verdomme antwoord; heb jij
die kast op slot gedaan of niet?'
'Ik durf niet!' roept Patagos.
'Neem hem gevangen!' schreeuwt Bianchi die nu zeker is. 'Grijp
hem, anders ... anders .. .' Tegelijkertijd grijpt hij Patagos van
achteren beet.
'Schei uit!' roept Ligthart. 'Hou je mond, laat hem los en ga naar
buiten, Bianchi. Het is mistig en er zijn schepen in de buurt.
Mitrakis en ik zoeken dit samen wel uit. Ga naar buiten en kijk uit!'
'Ik wil dat je hem arresteert!'
'Doe wat de stuurman je opdraagt, Bianchi!' zegt Mitrakis, terwijl
hij de handen losmaakt die Patagos omkneld houden. Mitrakis'
kracht is groot genoeg om de Italiaan los te wrikken en tegen het
beschot te werpen.
'Ga naar buiten!' zegt Ligthart nog. En hij denkt: het kán een
perfecte misdaad zijn; een legale moord. Mijn goeie God; een
would-be captain moet ook nog voor detective spelen. Hoe kan ik
vingerafdrukken onderzoeken op die sleutel? Met talkpoeder soms?
Eén ding is duidelijk geworden: als Marcos al meer naar beneden
is geweest, kan dit de verklaring zijn voor het feit dat Bianchi hem
heeft zien rondscharrelen.
'Weet Dimitrios wat je Marcos hebt aangeraden?' vraagt Mitrakis
aan de doodstille Patagos.
'Nee, dat zou hij nooit hebben toegestaan, Mitrakis.'
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Deze knikt bevestigend.
'Daar heb je ook weer gelijk in,' is zijn reaktie.
Patagos schept moed. 'Ik heb hem niet willen vermoorden,
stuurman!' zegt hij smekend. 'Echt niet!'
Ligthart peinst over dat woord 'willen'. Wat bedoelt hij daarmee?
'Patagos,' begint hij, 'het is medisch onverantwoord om iemand als
Marcos de koel- of vrieskast in te sturen, besef je dat? De man had
een lichte beroerte gehad, en die sterke temperatuurswisselingen
zijn funest voor zijn hart. Misschien heb je hem de dood in gejaagd
door hem dat aan te raden.'
'Ik ... ik ben zelf ook wel eens in die kast gaan zitten, stuurman, en
ik ben de enige niet.'
En weer knikt Mitrakis, maar Ligthart denkt: Waarom wilde jij
Marcos uit de weg hebben, Mitrakis? Is het allemaal waar wat ik
denk?
'Waarschijnlijk is Marcos vannacht of vanmorgen vroeg naar die
kast geslopen, toen Dimi op de bank lag te slapen. Weet ik veel?!
Ik sliep!' Patagos' stem is hoog en gejaagd maar met wat meer
hoop.
'Hij sliep,' komt Bianchi snijdend. 'De slapende moordenaar. The
sleeping killer!'
'Ik had jou bevolen goed uit te kijken en je nergens mee te
bemoeien,' roept Ligthart. 'Verdwijn naar buiten en doe waarvoor je
gemonsterd bent!'
Maar Mitrakis is woedend geworden.
'Idioot!' roept hij uit. 'Patagos, waar zie je ons voor aan? Waarom
heb jij vanmorgen niet gezegd waar we hem zouden kunnen
vinden? Jij had toch een vermoeden? Wat steekt daar achter? We
hadden Marcos misschien nog kunnen redden.'
Buiten loeit de misthoorn weer van de Alma. Het lijkt een kreet om
hulp.
Mitrakis is opnieuw op Patagos ingelopen en heeft hem in een
houdgreep genomen. De Italiaan staat er met glinsterende ogen bij,
terwijl Mitrakis' armen zwellen; de aderen erop worden glimmende
koorden, riviertjes van zweet en zout.
'Laat me los!' kreunt Patagos.
Plotseling ziet Ligthart hem zoals hij is: een wezel, een bang mens
die op zijn geforceerde manier iets van zijn leven probeert te
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maken. Hij is even bang als Ligthart zelf voor de afloop van deze
tragedie, welke met Marcos verband houdt.
Een kat in het nauw doet rare sprongen. Is Patagos tot een moord in
staat?
'Laat hem los, Mitrakis,' dringt Ligthart aan, maar deze luistert niet.
Zijn Griekse aard begint mee te spelen. Hij vindt dit een afgang
voor zichzelf, als Griek. Zijn greep wordt vaster, en Patagos wordt
erdoor op de knieen gedwongen. Ligthart kijkt gespannen toe, niet
in staat in te grijpen.
'Spreek op, kerel,' zegt Mitrakis ijzig kalm. 'Spreek de waarheid of
ik vermoord je. Wat heb je precies uitgevreten? Heb je hem
daarheen gebracht en toen opgesloten? Heb je hem vermoord?'
'Ik heb hem niet kunnen vermoorden, Mitrakis!' Het is een
schreeuw.
'Waarom niet?'
'Hij ... hij was al dood toen ik hem vond. Vanmorgen vroeg al!'
'Hoe ... hoe kan hij dat weten?' zegt Bianchi. 'Alleen als ie het zelf
heeft gedaan.'
'Nee, nee! Ik miste hem vanmorgen en ben ook gaan zoeken, net
als jullie. Ik ging in de vrieskast kijken en daar zag ik hem hangen.
Ik schrok me dood. Hij keek me aan met die grote groene ogen. Hij
was al dood, echt waar. Je mag me de nek omdraaien als ik lieg,
Mitrakis.'
'Maar je hebt dat hangslot wél afgesloten?' komt Ligthart
vlijmscherp.
'Als ik ja zeg, vermoordt ie me!'
Tot zijn grote opluchting ziet Ligthart hoe Mitrakis' greep nu
verslapt. Hij had die oersterke kerel nooit kunnen tegenhouden, en
Bianchi zou zeker niet geholpen hebben. Kennelijk gelooft
Mitrakis Patagos.
'Ik ... ik heb die deur in paniek op slot gedaan,' zegt Patagos. 'Ik
was doodsbang dat ik de schuld zou krijgen. Ik heb het hier altijd
gedaan. Ik kan toch geen goed meer doen op de Alma! Kan ik het
helpen dat Dimitrios zo is? Ik moet me ook aanpassen!'
'Hij liegt,' bitst Bianchi. 'Hij liegt door zijn donder heen.'
Ligthart blijft besluiteloos staan. Ook Mitrakis is zonder reactie.
Ligthart is niet overtuigd van Patagos' schuld. En de loodsboot is
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nabij. En er hangt stuifzand voor de ramen. En het is bloedheet. En
binnen het stuurhuis heerst een vulkaan die op uitbarsten staat.
Hij moet iets doen; het is bij elkaar te veel.
Hij moet iets drastisch doen.
De scheepsfluit loeit weer.
'Blijf op de brugvleugel staan, Bianchi,' zegt Ligthart, 'en neem
geen risico.' Tegelijkertijd realiseert hij zich, veel te veel in beslag
genomen te worden door de houding van Patagos. 'Blijf buiten tot
dit geregeld is, Bianchi.'
En dan zegt hij: 'Mitrakis, kan je die deur van binnen uit
opendoen?'
'Nee, dat kan niet. Maar er zit wel een alarmsysteem op, voor geval
iemand opgesloten raakt.'
'En werkt dat goed?'
'Het is pas nog nagekeken.'
'Hoe is het dan te verklaren dat niemand het alarm gehoord heeft,
Mitrakis?' zegt Ligthart.
'Ik denk .. .' komt Patagos, 'ik denk omdat Marcos er geen gebruik
van durfde te maken. Wat zou Dimitrios hebben gezegd als hij er
achter kwam?'
Ligthart verwerkt dit.
'Hij heeft gelijk,' reageert Mitrakis die de nu overeind gekrabbelde
Patagos heeft losgelaten. 'Dat kan.'
'Uitvluchten!' roept de Italiaan.
'Hou je erbuiten,' reageert Ligthart die kwaad wordt. 'Hou je
erbuiten, drie!'
'Jij bent knetter geworden,' retourneert de Italiaan.
'Je moet hem arresteren, want hij heeft Marcos opgesloten. Dat
heeft ie zelf toegegeven. Als jullie hem niet opsluiten, zullen wij
het doen.'
'Wij?' Mitrakis' woede richt zich nu op Bianchi. Hij draait zich
bliksemsnel om en geeft de bijna hysterisch geworden Italiaan een
nekslag. 'Doe wat de stuurman je heeft gezegd!'
Ik moet iets doen, denkt Ligthart. Ik moet iets verstandigs doen
voor het weer uit de hand loopt. Ik zit met een mogelijke
moordenaar opgescheept, en met een lijk in de vrieskast. Er is een
Italiaan die mata-glap lijkt te worden, en er is een Mitrakis die zijn
geduld verliest. Bovendien zitten we vlak bij de loodsboot. Buiten
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is het mistig. Het is te veel, maar in de eerste plaats moet ik het
schip binnenbrengen. Dat is het belangrijkste op dit moment.
Hij loopt naar de brugvleugel, waar hij naast de geladen Italiaan
gaat staan.
'Stuurman hou je kalm,' zegt hij. 'Je hebt al meer bewezen je
verstandig te kunnen opstellen. Vertrouw op me, stuurman. Het
komt in orde.'
'Vertrouwen?' De Italiaan spuwt vuur. 'Jij bent precies eender als
Walop. Je laat me ook in de steek, elke keer opnieuw. En je houdt
Patagos de hand boven het hoofd. Ik ga afrekenen met die kerel. Ik
ga mijn mannen roepen en hem aangeven bij de loods, de maat is
vol.'
'Bianchi,' probeert Ligthart.
Tegelijkertijd voelt hij een hevige steek in het hoofd. Die zon,
denkt hij; de zon is te fel en ik had mijn pet moeten opzetten. Die
zon is heet, veel te heet, zelfs door die laag zweefzand heen.
'Bianchi,' zegt hij weer, maar hij voelt zich moe. 'Blijf achter me
staan, kerel. Er is al genoeg gebeurd deze reis. We zijn zo in Basrah
en daar knappen we de zaak op. Als Patagos inderdaad schuldig
blijkt, gaat hij voor de bijl. Nog even geduld, Bianchi. Straks gaan
we samen de wal op, om in de portclub een paar kouwe pijpen te
drinken.'
'We hebben een moordenaar aan boord, stuurman. Waar is je
verstand gebleven? Je bent veel te week geworden, sinds Dimitrios
je hulp vroeg. Ze hebben je te pakken gekregen. En hoe! Je bent er
rijp voor. Patagos is tot alles in staat. Hij is een machtswellusteling
die geprobeerd heeft je af te zetten, remember? Het is een
gevaarlijke revolvermaniak en een samenzweerder.'
'Ik heb reden, Bianchi .. .' begint Ligthart moeilijk, 'ik heb goede
reden om aan te nemen dat Marcos bewust zelfmoord heeft willen
plegen. De manier waarop ie daar hing; hij heeft zichzelf laten
bevriezen. Doelbewust. Hij wilde eraf. Hij had geslachts -...'
Ligthart zwijgt; hij ziet dat het weinig zin heeft de dode Marcos
over breed te brengen, want de Italiaan luistert niet. Zijn ogen gaan
in de richting van de buitentrap. De knaap wil er van door om
hulptroepen te recruteren. Hij wil naar de messroom, voor een
herhaling van zijn eerdere glansrol. Hij is ervan overtuigd dat dit
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mogelijk is. Wat wil ie bereiken? Ligthart afzetten, Patagos
afzetten en gevangen nemen, zelf de leiding op zich nemen? De
knaap is gek! Dat mag niet gebeuren.
'Mitrakis!' roept hij. De Griek heeft maar een half woord nodig.
'Blijf van me af!' brult de Italiaan. 'Jullie zijn allemaal eender!'
Ligthart ziet het lichaam van Bianchi kronkelen in een vergeefse
poging om los te komen en hij denkt: Noy, hoe ver ben ik
gekomen, hoe ver ben ik gegaan en hoe ver heb ik nog te gaan met
de Alma? Ik moet het schip binnenbrengen.
'We moeten het schip binnenbrengen,' brengt hij uit. 'Samen, zeg
ik. En geen geklets tegen de loods. Patagos! Ga naar voren, standby
anker.'
Tot zijn opluchting ziet hij Patagos als de gesmeerde bliksem de
trappen afglijden. Nodig of niet - die is vast weg van de brug en
buiten het bereik van Bianchi.
'Jij blijft hier, Bianchi. Bij mij, op de brug.'
En Mitrakis? Ligthart aarzelt duidelijk. Ik moet hem laten gaan,
denkt hij. Ik moet Bianchi alleen kunnen mannen. Maar als Bianchi
rebelleert, heb ik Mitrakis hard nodig.
'Laat Bianchi los, Mitrakis,' zegt hij.
Het gaat stap voor stap; stap voor stap in een richting die
onvermijdelijk schijnt. Ligtharts hoofd bonst. Het is of hij een
dreun op het hoofd heeft gekregen. Het lijkt te barsten van de pijn,
en er loopt een rilling langs zijn rug. Ook wordt het vreemd koud,
bijna waterkoud. En droefgeestig loeit de scheepsfluit over de
aangeslagen ruimten van de zee.
'Ga maar naar beneden, Mitrakis. Ik klaar het wel.'
'Weet je het zeker?'
'Natuurlijk, chief. Dank voor je hulp.'
Een nieuwe stap, denkt Ligthart. Het lijkt een trede, een
onvermijdelijke trede van een trap. Omhoog of omlaag?
Nu is hij alleen met Bianchi op de trillende brug. Hij heeft het
gevoel door een matglazen ruit te turen; een ruit met een barst,
waarin de zon weerkaatst. Alles is zo onwerkelijk, dat Ligthart zin
heeft zichzelf in de arm te knijpen. Hij voelt zich zeeziek worden.
'Ga de kapitein halen, Bianchi,' zegt hij.
'Wat zegt u?'
'Ga de kapitein halen. Hij moet het schip binnenbrengen.'
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De Italiaan blijft staan, alsof hij het niet gelooft
'En dit is een bevel,' voegt Ligthart er aan toe. 'Ik vertrouw jou wel,
Bianchi. Je kunt weglopen als je wilt, maar ik vertrouw je. Ga
Dimitrios halen, kerel.'
'Bent u niet in orde, stuurman?'
Bianchi zegt U; een goed teken, een heel goed teken. De crisis is
wellicht wonder boven wonder overwonnen. De trap gaat omhoog.
'Ik heb barstende hoofdpijn, Bianchi. Dat is alles. Kom, ga nou.
Haal Dimitrios.'
Waarom haal je hem zelf niet?, vraagt hij zich af. Ik kan niet; ik
mag niet. Ik moet de Italiaan vertrouwen schenken, om het weer
terug te krijgen. Ik moet het hém laten doen. En weer zijn er van
die scheuten door en langs zijn voorhoofd.
Er valt een stuk tussenuit. Er is een gat in de volgorde van
gebeurtenissen. Plotseling ziet Ligthart dat Dimitrios in de radar
staat te loeren, en dat is een enorme opluchting voor hem.
Ginds staat de kapitein; de kust en de zee liggen als een zeekaart
voor hem uitgestald op het ronde, melkwitte scherm van de radar;
een scherm vol stippen, waarvan er maar één uitwisselt, de
loodsboot. De andere schepen liggen achter gestekte ankerkettingen
te wachten op vaarbaar weer, eender gericht als meeuwen op de
stroom.
'Naar binnen zeker, captain?' vraagt Ligthart.
Dimitrios geeft geen antwoord. Dan, alsof hij de keel heeft
geschraapt, zegt hij: 'Zou je niet 's wat doen, stuurman? Of ken je
dit verdomde vaarwater soms niet?'
0, ligt de zaak zo! Het is Ligthart of hij dit eerder heeft gehoord,
een eeuw geleden.
De luchtfluit loeit. Gespannen blijft Ligthart op de brugvleugel
staan. Rondom het schip hangt een sluier die de ogen doet tranen.
De schreeuw uit de luchtfluit is een laag en alarmerend geluid dat
bijna zeer doet. Als een schim scheert een meeuw over. Ligthart
moet plotseling aan Noy denken; het enige wezen ter wereld dat hij
werkelijk vertrouwen kan. Hij heeft haar ingeruild voor deze
vreemde Liberiaan; een varend stuk United Nations. En of hij maar
taktvol wil optreden!
Weer loeit de fluit uit de voormast. Het geluid vliegt als een vogel
voor het schip uit, schijnt te aarzelen, blijft even hangen en valt dan
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buiten bereik neer zonder een echo te scheppen. De zee ruist harder
dan tevoren. Ligthart huivert. Hij voelt zich inderdaad beroerd.
Hem beheerst het gevoel geleefd te worden - dat oude vertrouwde,
vervloekte zeemansgevoel. Het gevoel alleen te staan in de wereld.
Nu meent hij, ver vooruit, een echo te horen: het lage blazen van
een zwaar schip: een kruipend geluid dat als een kat door hoog gras
komt aansluipen. Hij hoort het nog een keer en reageert
onmiddellijk door naar binnen te lopen.
Maar daar staat Dimitrios totaan zijn grijze haren in de radar te
loeren. Hij heeft die vreemdeling, ginds achter de nevel, allang
gezien en geplot. Gerustgesteld loopt Ligthart weer naar buiten.
Kan Dimitrios het aan? De kapitein draagt een kralen ketting in de
hand; een soort rozenkrans waarmee hij voortdurend bezig is. De
stenen tikken tegen elkaar. Dimitrios telt, hij bidt misschien. Het is
Ligthart of hij het tikken van een wekker hoort; een wekker die op
aflopen staat, een wekker die hem doet ontwaken uit een
nachtmerrie.
En weer loeit de fluit van de Alma; Alma de mi corazon. Ligthart
schrikt er even van. Voor - en achterschip zijn nauwelijks te zien.
Ginds drijft zijn huis door de zandnevel; een fata morgana.
De tegenligger blaast opnieuw, veel dichterbij nu. De stem is
volwassen geworden. Maar Dimitrios staat bij de radar. Hij moet
de kans krijgen. Hij heeft voldoende ervaring om te kunnen
ingrijpen.
Wij bouwen twaalf royale herenhuizen aan de Maaslaan. Ruime
hypotheekmogelijkheden, gekoppeld aan een levensverzekering.
Bij overlijden van de man krijgt de vrouw het huis toegewezen.
Ik ben niet in orde, denkt Ligthart. Ik gooi de zaken door elkaar.
Ginds, achter die muur, loeit de tegenligger weer. Alma's korte
fluitstoot zuigt zich naar voren. Ligthart loopt naar binnen en
waagt: 'Recht vooruit, captain,' maar hij krijgt geen ander antwoord
dan het tikken van de ketting.
Waarschuwend drijft Alma's geluid naar voren: hier is de Alma
vijftienduizend ton, kruissnelheid dertien mijl, general cargo voor
de P.G. What ship?
Zoemend en dreigend dichtbij komt het antwoord van achter de
nevel aanwaaien. Een sonore trilling van grote kracht striemt als
een knallende zweep over de brug heen. Met toegeknepen ogen
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staart Ligthart naar voren en ziet - of toch niet? - een dunne
schaduw opdoemen. Een zwaar en diepgeladen schip schuift
binnen gezichtsafstand, de boeg als een ram voor zich uit duwend.
Dat gaat fout!
Ligtharts huid begint te prikken.
'Captain,' roept hij. 'Schip recht vooruit, you know that? I told you
so. Don't make a mistake!'
Geen antwoord. Hoewel de angst als lood in zijn benen zit, begint
Ligthart verontwaardigd te worden; sterker nog - de angst bespringt
hem. Dit heeft hij nog nooit meegemaakt; of toch wel? Het komt
hem allemaal zo bekend voor. Walop - is hij Walop?
Het schip voor de boeg zwelt aan; het groeit als een in zee
geworpen opblaasbaar reddingvlot. Ligthart ziet het gezicht van
Dimitrios uit de viewing hood van de radar opduiken. Het is
vertrokken van angst, van herkenning.
Ik maak zelf ook een grote fout, denkt Ligthart. Maar welke? Tot
zijn ontzetting ziet hij Dimitrios naar het raam waggelen, de mond
wijd open, verbazing en ongeloof op zijn gezicht geschreven.
Intussen groeit de slagschaduw voor de boeg met de seconden aan.
Het wordt een onmiddellijke bedreiging. Maar in plaats van iets te
bevelen, kijkt Dimitrios of hij een geest ziet opdoemen, stoot een
paar onsamenhangende kreten uit, rammelt met de ketting en slaat
de handen hulpeloos voor ogen.
Ik moet wat doen, denkt Ligthart; ik moet iets drastisch doen, maar
mijn hoofd splijt. Wat is er met me aan de hand? Waarom ben ik zo
besluiteloos? Er schuift een rammend vlak op ons af, blazend,
fluitend, grijnzend lijkt het, omdat de witte boeggolf als een rij
witte tanden is in een pikzwart gezicht. Dit is het einde; we worden
verpletterd.
Er valt een schutting om en hij ligt eronder. Het wordt donker. Er
komen grote witte letters aanschuiven. Ligthart ziet kluisgaten holle ogen waaruit als tranen de roestige ankers zijn gedropen. En
dan een neus, een rammende druppelsteven die als een ijsberg
onder water komt aandrijven.
Die grote witte letters branden zich vast in zijn netvlies. Het lijken
tekens; hiëroglyfen.
PAT.IC.A ... Ze schampen rakelings langs, om plaats te maken
voor een zich langzaam verbredend zwart vlak: de scheepshuid.
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Nee, dit kan niet waar zijn. Ontzet kijkt Ligthart toe, niet in staat
zich te bewegen. Zijn hart klopt als razend. Er loopt zweet langs
zijn voorhoofd, en dat voorhoofd steekt, steekt.
Rakelings, boord tegen boord, schuiven de twee schepen langs
elkaar, zonder dreunen, zonder kraken, zonder scheuren van
huidplaten; alleen een dof geschuur en geschud als van een verre
aardbeving.
Gefascineerd kijkt Ligthart toe. Hij ziet iemand grijnzen; iemand
met grijs haar en een witte overal aan; waarschijnlijk een machinist
die toevallig een luchtje kwam scheppen aan dek. De man lijkt op
Mitrakis. Er trekt een rij poorten voorbij; gloeiende ogen, op hem
gericht.
PATRICIA LONDON. Het ruist en borrelt. Hij droomt. Dit kan
niet waar zijn. Hij is zijn verstand kwijt. L'Histoire ne se répète pas,
gaat door hem heen.m De Patricia is een schip van Star Oil!
Ligthart ziet dat het achterschip zich als een schim oplost in het
sluitende zandgordijn, een lage toon met zich meevoerend. Weer
loeit de fluit van de Alma zinloos en uitdagend de leegten in.
Nu bemerkt Ligthart dat er aan zijn mouw wordt geschud; het is
Bianchi. Ligthart schrikt van die dweperige ogen en staart Bianchi
bijna verlegen aan. De jongen staat te grienen!
'Imbecilo!' zegt Ligthart. 'Schei uit met die flauwekul. Daar
schieten we niets mee op!'
Bianchi breekt los in een stroom van Italiaanse woorden; het lijkt
wel of hij zich wil schoonpraten. Wat heeft hij uitgevreten?
'Zeg me liever waar Dimitrios gebleven is,' zegt Ligthart mat.
'Die is naar de hut teruggegaan, stuurman. Het was te verwachten.
U had het kunnen weten! Uw voorganger, Walop ... ' Het wordt
zwart voor Ligtharts ogen. Hij zou die knaap kunnen slaan.
Verraden voelt hij zich en totaal in de steek gelaten. Hij wil weg
van deze Bianchi voor hij hem iets doet, en steekt zijn hoofd als
een struisvogel in de radar. De rubberrand van de hood stinkt naar
slechte adem. Dimitrios, De schoft!
'Kon er niet meer tegenop, stuurman.'
Bianchi's stem is ver en zacht.
'Dimitrios. Dimitrios en het klimaat, stuurman.'
'Ga koffie voor ons halen, Bianchi,' zegt Ligthart zonder op te zien.
'Voor ons drieën.'
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'Drie?'
'Ja, natuurlijk,' antwoordt Ligthart; en tegen de roerganger: 'Je hebt
je goed gehouden, vriend. Hoe heet
jij?'
'Weet u niet hoe ik heet, stuurman?' vraagt de man.
Nu gebeurt er iets vreemds. Het gezicht van de man verandert. Het
wordt een doodskop en opnieuw een gezicht. Het is Omar niet. Het
is Omar wel. De man begint te deinen. Ligthart voelt zich
onpasselijk worden. Terwijl hij naar buiten rent, blijft die doodskop
hem achtervolgen. Waarom? denkt hij vaag; wat heb ik je ooit
misdaan, Omar? Of is het om wat ik heb nagelaten
te doen?
'Noy!' Het is een noodkreet.
Plotseling staat Noy te deinen, ginds aan de lange kade. Ginds in de
mist staat ze, zwaaiend en met rouwkleren aan. Krachteloos gaat
Ligtharts hand omhoog om terug te zwaaien, maar hij wuift naar
een lege, onpersoonlijke nevelbank die als de ademtocht uit de
gapende muil van de zee laag boven het water hangt.
'Are you allright, mister mate?'
Het is de huilerige stem van Bianchi. Ligthart gromt kwaadaardig,
want hij heeft hem niets, totaal niets gevraagd. Weer schreeuwt de
luchtfluit van de Alma droefgeestig over het kokende water. Wie
en waar ben ik, vraagt Ligthart zich af. Wat is er met me aan de
hand? Wat is er met me gebeurd? Mijn hoofd staat op springen.
Heeft Bianchi me neergeslagen, en heeft hij daar nu spijt van?
PATRICIA LONDON. Dat kan niet waar zijn; het is onmogelijk
tweemaal een near miss te hebben met hetzelfde schip. Maar stel
dat de Patricia heen en weer vaart tussen de raffinaderij van
Europoort en Khorramshar. Dan kan het wel; dan kan het heel
goed.
'I am sorry, mister mate. I did not .. .'
De Italiaan staat te grienen; Ligthart vindt het weerzinwekkend.
Hij komt erdoor in opstand en schreeuwt: 'Niet voor de tweede
maal! Dat verdraag ik niet. Dat kan niet!'
Om hem heen ziet hij allerlei bezorgde gezichten: Bianchi, Omar,
Marcos, Patagos, Mitrakis, Noy en Dimitrios. Ze dragen hem weg
en het begint naar kamferspiritus te ruiken. Er staat paniek in hem
op.
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'Ik wil niet,' zegt hij . 'Laat me gaan, Dimitrios!'
Hij ligt in een brommende, trillende hut, en buiten de poort drijft de
zon door een rood donzen bad. Die zon is niet heet meer. Iemand
geeft hem te drinken. Er zoemen motoren in zijn achterhoofd. Zijn
oren knappen. Stijl omhoog gaan ze, en dan weer omlaag. Soms
wordt het donker. Iemand met het gezicht van een engel buigt zich
over hem heen.
'Noy!'
'Ja, Jan; ik ben hier. Vlak bij je.'
Paniek grijpt hem opnieuw, want hij is bezig dood te gaan.
Ademloos blijft hij liggen. Zijn hoofd lijkt gespleten; hij heeft
zware hoofdpijn. De tranen springen hem in de ogen.
Als het waar is dat dit Noy is, is er een heel stuk tussenuit; een
totale black-out. Wat hebben ze met hem uitgevoerd?
'Hoe kom ik hier? Waar ben ik?' brengt hij uit.
'Je bent thuis, Jan. Per vliegtuig.'
Nu wordt dat rode, donzen, hem even duidelijk. Dit is het einde,
denkt hij; het einde van mijn carrière als zeeman. Ik ben kapiteinaf.
Ik lig in Songhkla's tuin, in Bangkok. Dit is de tweede maal. Kijk
maar, Noy zit bij me en ze heeft sterren in haar ogen en parels
eronder. Ze huilt; verdomme, ze huilt! Ik lig in Songhkla's tuin; ik
hoor de bomen ruisen.
'Je bent thuis, Jan. Dat is het voornaamste. Hou je alsjeblieft rustig.'
'Wat is er dan gebeurd?'
'Afgelost. Gezondheidsredenenen. Zonnesteek. Rust.'
Het dringt in flarden tot hem door, en hij gelooft het niet. Hij
gelooft er niets van, want de Alma drijft op de Shatt-Al-Arab naar
Basrah.
Maar tegelijkertijd voelt hij haar strelende hand door zijn
plakkende haren, en dat kan hij niet rijmen.
'Was het er zó warm, Jan? Je kon er altijd zo goed tegen in
Bangkok.'
'Alma,' fluistert Ligthart; 'Alma de mi corazonl'
'Wat zeg je, liefste?'
'Geest van mijn hart!'
Hij hoort dat ze huilt. 'Je begint al weer beter te worden, merk ik,'
zegt ze tenslotte.
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'Is ... is mijn bagage er ook, Noy?'
'Ja, Jan; ik heb alles netjes uitgepakt en opgeborgen. De rest is in de
was.'
Ligthart komt overeind. Ik moet het weten, denkt hij. Ik moet het
weten of ik niet droom.
'Noy ... was er .. .'
Ze duwt hem terug. 'Het is noodzakelijk dat je blijft liggen, Jan.
Dat heb ik de dokter beloofd. Anders moet je terug naar het
ziekenhuis. Doe me dat niet aan, Jan. Alsjeblieft!'
'Vertel me dan .. .' zegt hij moeilijk, 'vertel me dan of je mijn
dagboek gevonden hebt.'
'Een dagboek?' zegt ze verbaasd. 'Nee, dat heb ik niet gevonden.'
Ligthart kreunt. Hebben ze het achtergehouden?
'Niet gevonden,' fluistert hij. 'Hou je rustig schat. Ik wil je niet
missen, nu je eindelijk weer thuis bent.'
'Is ... is jouw portret er wel bij, Noy?' vraagt Ligthart vertwijfeld.
'Ja jongen; dat wel. Alleen was het glas kapot en het was
beschadigd van het vocht.'
'Geen dagboek, wel portret,' zegt Ligthart. 'Ik kan het niet...
begrijpen. Het is ... àllemaal nog veel te vaag ...voor me.'
Op dat moment gaat er een bel; is dat de wekker, de wekker, de
tikkende kralenkrans van Dimitrios? Nee, het is de telefoon.
'Blijf liggen, Jan!'
Hij hoort haar praten in dat grappige Engels-Nederlands-Thais. Ja,
hij is thuis-gevaren, de Alma is een vreemde, verre nachtmerrie.
Hij ligt in zijn eigen bed in zijn nieuwe huis aan deMaaslaan.
Het gaat goed, hoort hij Noy zeggen, maar liever nog geen bezoek.
Later, als hij wat beter is graag. Dank u wel! Nu komt ze terug.
'Wie ... wie was dat?' vraagt hij.
'Een collega van je ... wilde even langskomen. Een stuurman die je
goed kent.'
'Hoe heet hij dan?'
'Walop, Waalop, geloof ik. Ik moest je de beste wensen
overbrengen. Zegt dat ie het zich kan voorstellen.'
'Walop!' kreunt Ligthart, en het is hem of hij vloekt.
'Hou je kop, Bianchi! Ik wil die naam hier niet meer horen,
begrepen?'
Ligtharts hoofd begint weer te bonzen. Het splijt bijna.
140

Zijn lichaam schokt, en zijn geest rebelleert tegen die absurde
overgang. Zo plotseling van een zware last verlicht, is het of hij
ontploft. Het bed draait onder hem weg. De temperatuur prikt in
zijn open poriën.
Ze prikken met lange naalden in zijn rug.
Vaag begint het tot hem door te dringen, dat hij thuis moet zijn, en
dat wat met de Alma gebeurt, plotseling van hem is afgewenteld.
Het staat buiten hem, als de maan buiten de wereld waarin hij leeft;
het milieu, de dampkring waarin hij zich nu bevindt: de Maaslaan.
Het staat buiten hem hoe de Alma verder vaart, hoe Dimitrios zijn
geteisterde leven wil voorzetten, hoe Marcos wordt begraven, hoe
de goede Mitrakis zijn machine aan de praat houdt, hoe Bianchi
met Patagos zal kunnen opschieten. Hij is, als een ingeplant orgaan,
afgestoten door het lichaam van moeder Alma; Alma, Monrovia,
Liberia.
'Ik wil. .. die vent niet zien,' zegt hij plotseling.
'Wie, wie bedoel je, Jan?' vraagt Noy geschrokken.
Noy, de engel, de madonna uit het lijstje. Het lijstje beweegt, het
leeft!
'Die stuurman,' zegt Ligthart. 'Ik wil niet dat je hem ooit binnenlaat,
begrepen?'
'Die Walop bedoel je?'
Walop - die naam betekent een nederlaag voor Ligthart. Hij draait
zich om en duikt in het kussen, omdat hij zich niet confronteren
kan met deze naam. Nog niet. Op dit moment is dat
onaanvaardbaar voor hem.
Zijn geest en lichaam zoeken herstel. Zijn lichaam heeft het
opgegeven onder de kracht van de zon, en daardoor zijn geest. En
in het proces dat naar genezing moet leiden, tracht hij nu al
instinctmatig het verkeerde en onaangename uit te bannen. Wat
overblijft is een vreemd soort heimwee naar de Alma.
Hij heeft zijn best gedaan, meer kon hij niet doen. Hij heeft
Dimitrios vele malen de kans gegeven. Hij heeft zich, weet hij
zeker, grootmoedig en neutraal opgesteld, zichzelf over
kleinzieligheden heengetild en leiding gegeven voor zover hem dit
was toegestaan in die vreemde dubbelpositie van capitaine en
seconde capitaine. In die absurde positie heeft hij koers en vaart
geregeld naar omstandigheden, ondanks aanvallen van alle kanten.
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Plotseling is de Alma een verre, verre nachtmerrie geworden die
door de zon abrupt werd afgebroken.
Dit is de realiteit: hij is nu thuis aan de Maaslaan. En terwijl Noy
zijn hand vasthoudt, glijdt hij weg naar die infernale Golf tussen de
woestijnen en brengt de Alma binnen onder het glimlachen van de
gebaarde Dimitrios.
Hij gelooft dat Dimitrios het aan kan, en dat geloof betekent
herstel, al zullen de littekens zichtbaar blijven; littekens die hij later
met verwondering zal aftasten, omdat er geen dagboek is om ze te
kunnen controleren.
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Jan Noordegraaf
ONDER GOEDKOPE VLAG
Stuurman Jan Ligthart wordt door zijn maatschappij geplaatst op de
‘Alma’, een vrachtschip dat onder Libanese vlag en met een
overwegend Griekse bemanning onderweg is naar een zinderende
Perzische Golf.
Vanaf begin aan is duidelijk dat Ligthart zich in een wespennest
gestoken heeft. Ternauwernood voorkomt hij een aanvaring met
een mammoet-tanker en wordt praktisch gedwongen het gezag in
handen te nemen. Maar dit is tegen de wens van enkele
bemanningsleden. Ondanks een dreigende muiterij weet Ligthart de
geschokte kapitein diens zelfvertrouwen terug te geven, maar te
laat beseft hij dat dit ten koste van zichzelf is gegaan.
Jan Noordegraaf heeft zich als maritiem auteur grote bekendheid
verworven. Hij verstaat de kunst om gegevens die aan de
werkelijkheid ontleend zijn, tot een spannend en uitermate leesbaar
boek te verwerken.
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