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In het jaar Onres Heeren Negentien Honderd
Twee en Dertig werden deze Aanteekeningen
ter perse gelegd bij de N . V. Flakkeesche
Boek- en Handelsdrukkerij te Middelbarnis op bet eiland Goeree en Overflakkee . Behalve de gewone uitgave
werden gedrukt z f Exemplaren
geletterd A tot 0 op Japansch papier en voorzien
van de handteekening des
Schrijvers . Laatstbedoelde Exemplaren zijn niet in
den handel.
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OPDRACHT.
Aan den W Ed. Geb. Heer
Hendrik Uyttenhoeck, Alhier.
Hooggeachte Heer, en Welbeminde Zwager!
Nu ik, na lange Aarzeling, heb besloten toe te geven
aan den Drang der Openbare Meening, en over te gaan
tot Uitgifte in Boekvorm van zoodanige Gedeelten van
min Geheim Dagboek als, zonder 's Lands Belangen
te schaden, tot gemeen Goed kunnen worden gemaakt,
spreekt in m~ de Stem des Bloeds maner in den Heere
rustende Voorzaten, in zooverre dat ik m~ gehouden
acht het voorbeeld te volgen van min Zaligen OverOver-Over-Grootvader JAN, die zin in 1712 verschenen Werk „Historische Gedenkpenningen van
Lodew~k XIV" als zin in den Jare des Heeren 1732
uitgekomen „Mengel-Poezy" (beide te Amsterdam)
voorzag van passende Opdrachten . En tot wien zoude
die Opdracht metgrooterToepassel~kheid kunnen worden gericht dan tot U, min hooggeachte en welgewaardeerde Zwager Hendrik, Broeder niet alleen
maner welbeminde en deugdzame Huisvrouw, maar
Vriend zoowel m~nerJeugd als maner Mannejaren?

OPDRACHT

Waarde Zwager! Zeven-en- Veertig van die jaren
zin voorb~gegaan sedert w~ ons leerden kennen en
waardeeren. In al deze jaren, die nooit werden vertroebeld door het minste ofgeringste Dispuut, zit G
voor m~ niet alleen een Behuwdbroeder geweest, maar
een Broeder in den waren Zin des Woords, een trouw
en aanhankelijk Vriend, die zonder Faal en zonder
Feil het weinige Leed dat ik moest dragen deelde, en
de vele Vreugden, die m~ door de Goedertierendheid
Gods werden beschoren, verdubbelde door warme Sympathie, steeds vr~ van Nijd of Spit.
Wat, welbeminde Zwager, is meer toepassel~k dan
dat ik UVergunningvraagdeze mine Pennevruchten,
op het Oogenblik dat z~ hun Buiging maken voor het
Groote Publiek, te mogen opdragen aan U, in Herinnering aan die welbeproefde Vriendschap van bona
een halve Eeuw, waarvoor ik U zoo dankbaar ben?
Steeds uw bijzonder warm toegenegen
JOHAN GOERÉE D'OVERFLACQUÉE

UIT EEN GEHEIM DAGBOEK
(Zijnde de Aanteekeningen van den heer Johan Goeree d'Overflacquée, te 's-Gravenpage).
1917
Vrijdag 28 December. Een allerakeligste, rillerige dag, na
zware sneeuw in den nacht . Geen scheerwater, daar ons fornuis
eerst laat aan gaat, en ik het gas heb moeten afzetten, daar het
maximum bereikt . De thee bij het ontbijt, die sedert gisteren
avond in de hooikist heeft gestaan, allerafschuwelijkst . Om half
elf verkleumd en ongeschoren met lijn A naar stad ter vergadering van het Comité tot Versnapering van Krijgsgevangenen. De tram propvol, en met moeite nog een plaatsje op het
achterbalkon, waar ook Jhr . Van den Broeck, voorzitter van
't Comité . Deze zegt mij hij van goed ingelichte zijde weet, dat
de Russische vredesvoorstellen allemaal komediespel en doorgestoken kaarten zijn, hebbende de Entente dezen weg gezocht
om tot vrede te komen, en partijen het feitelijk al lang eens .
Hij dit nauwelijks gezegd of een jeugdig onverlaat in de Laan
van Meerdervoort met een natten sneeuwbal klets tegen mijn
oor, een massa ijskoude sneeuw tusschen mijn boord en hals
inschietende, en de rest mijn pelsjas akelig bevuilend . En wat
nog erger, ieder in de tram aan het lachen, en natuurlijk nergens
een agent te bekennen . Waarop ik afgestapt bij 't Alexanderplein om persoonlijk mijn beklag te doen bij den Commissaris
van Politie ; maar deze tot zijn leedwezen niet bij machte rechtsingang te verleenen aangezien ik den dader niet kon aanwijzen .
Z.Ed . vond ook geen termen er de recherche in te moeien en op
mijn vraag waar de politie dan voor diende, gaf Z .Ed. mij den
raad voor het vervolg in de tram te gaan zitten in plaats van
op het balkon te staan . Aldus naar den kapper, dewelke van
wege de kolenschaarschte het scheren met 5 cent heeft opgeslagen. Moest een nieuwen halsboord koopen aleer ter vergadering, alwaar 55 3 en 4 van het huishoudelijk reglement
vastgesteld, en verneem dat de kans niet gering, dat Z .Exc .
de Min . van Oorlog het Eere-voorzitterschap te aanvaarden .
Later naar de Witte, alwaar koffie dronk, en wegens 't slechte
weder verder tot etenstijd toefde hetwelk mij incluis f 1 .65
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verloren met omberen, op een goede drie gld . kwam te staan,
veel en veel te veel in deze tijden .
Zaterdag 2,9 December . Aangezien Swart, de kolenhandelaar
reeds een maand lang taal noch teeken gegeven, mijn kolen zoo
goed als op zijn, en ik de gaskraan niet durf openzetten, ik in
eigen persoon naar Swart, en vond hem in zijn kantoortje, bij
gloeiende kachel gezeten . Hij mij uitgelegd er geen kolen zijn,
en hij met al die voorstellen van Excell . Posthuma ook niet
zoude weten hoe hen in rekening te brengen . Maar zeide hij
mij terstond mooi brandhout kon leveren, zijnde eikenblokken
adf 6.So per ioo kilo en beuken ad f 6; waarop hem, ofschoon
het zuur geld is, last gaf mij van elk honderd kilo te zenden,
nadat de blokken eerst had bezichtigd . Swart's geheele kolenhandel is een stoomzagerij geworden, en bewonderde ik de
vernuftige manier waarop de stoomketel werd gestookt met
zaagsel en stukken houtafval, aldus niets kostend en een waar
perpetuum mobile ! Na Jaantje order te hebben gegeven het
heele huis nu eens flink warm te stoken stadwaarts, om tegenwoordig te zijn, in kwaliteit, bij de aankomst der eerste Britsche
krijgsgevangenen uit Duitschland, zijnde ik voorzien van een
officieel insigne hetwelk mij toegang verschaffend tot het
tramstation te Scheveningen, en verder tot het hotel waar de
stakkers thee kregen, en officieel werden verwelkomd namens
H. M . onze Geëerbiedigde Koningin . Sprak diverse gevangenen, en een er van zeide dat wat hem het meeste trof was zoovele vroolijke gezichten, aangezien zij in Duitschland nooit
iemand zagen lachen . Niet zooveel verminkten onder hen als ik
dacht . En heden te Rotterdam de „Nieuw Amsterdam" binnen,
zijnde de eerste boot uit verre landen in vele maanden, en dan
nog alleen als een speciale gunst van Amerika, vanwaar tevens
ook veel hoogere koersen kwamen wegens het besluit der
Regeering de spoorwegen te koopen. Dientengevolge mijn
Southern Rails heden ettelijke procenten hooger, ofschoon dat
met mijn Russen geen zoden aan den dijk zet . Hoewel mijn
vrouw hier tegen, zeggende ik mij weder eens belachelijk zoude
maken, zond ik hedenavond een ingezonden stuk aan De Nieuwe
Courant over de sneeuwbalgeschiedenis van gisteren, terwijl ook
bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk beklag ingediend .
En acht mij verplicht deze moeite te nemen waar het hier een
zaak van algemeen belang .
Zondag 3o December .
Wegens een lichte keelaandoening,
ongetwijfeld opgedaan door den sneeuwbal, heden niet ter
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kerke, en zeer laat opgestaan . Met de post een brief van dhr .
Van Barneveld met aanzoek lid te worden van een nieuwe
politieke partij dewelke in de eerste plaats zal doelen op verlaging van alle belastingen ; maar de beginselverklaring iedereen
zooveel moois belovend dat zij nog duurder zal komen te staan
dan de oude, weshalve v . B. maar zal schrijven dat ik te oud
ben om nog van partij te veranderen . En met de belastingen
ieder jaar hooger, en alles iederen dag duurder, is het mij een
raadsel wat er van ons terecht moet komen . De sigaren nu ook
al weder opgeslagen, en kost een vroegere S ct. sigaar er thans 8,
en dan nog ongenietbaar . Dezen middag diverse visites, onder
anderen van den jongen Peereboom, thans ze luit ., en vernam
later van mijn vrouw dat deze werk schijnt te maken van Amalia,
die echter naar de ijsbaan, zeer tegen mijn wil op Zondag. En de
frivoliteit van het jonge geslacht tegenwoordig door alles heen .
Hedenavond twee cognac grocs van wege mijn keel, en hoop
dezelve spoedig beter moge zijn, opdat deze dure tijden niet
ook nog verergerd door hooge doktersrekeningen .
Maandag 31 December . Oudejaarsavond, dus al weer een
jaartje ouder . Tot mijn chagrijn geen taal of teeken van De
Nieuwe Courant, en dezelve opbellend om haring of kuit van
wege mijn ingezonden stuk, verneem dat de hoofdredaxie reeds
naar huis en opname van ingezonden stukken met het oog op
de papierduurte en schaarschte van den electrischen stroom
moet worden beperkt . Waarop de boodschap gegeven, als het
stuk niet spoedig geplaatst, ik hetzelve zoude aanbieden aan
Het Vaderland, en mijn abonnement opzeggen . Den namiddag
besteed aan een globale becijfering van mijn hebben en houden,
en vind in het afgeloopen jaar mijn vermogen zwaar geteisterd
door de verdere daling in Russen en Amerikaansche papieren,
alsook door de verschrikkelijke duurte en de steeds zwaarder
drukkende belastingen. Doch gelukkig zoo verstandig geweest
in het begin des jaars mijn vrouw en Amalia maar te laten praten, en er het maandpaard aan te geven, alsook de meest strikte
zuinigheid voor te schrijven, vooral op het punt van opschik,
zoodat dit treurige jaar mijn financieel evenwicht niet op jammerlijke wijze heeft verstoord, dank zij, naast de Voorzienigheid, mijn prudentie, alsook de rijzing in mijn Amerikavaarten en de voordeelige prijzen waartegen ons bouwmaatschappijtje „Duinoord's Welvaren" zijn tien nieuwgebouwde huisjes in de Van Aerssenstraat met prachtwinst
verkocht . Door een en ander taxeer mijn vermogen in den
loop des jaars te zijn geaccresseerd met circa zeven mille, voor
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welk bedrag zal inschrijven op de nieuwe 4 12% Staatsleening ;
bijaldien ik geen lust heb mij door den heer Treub met zijn
schandelijken stok achter de deur 3 % op mijn dak te laten
sturen. En is feitelijk confisqueeren van vermogens een van
de veegste teekenen des tijds, en verzuurt hetzelve de zegeningen mij in het afgeloopen jaar beschoren in den vorm van
een goede gezondheid voor allen dewelke mij dierbaar .
1918

Dinsdag i januari. Nieuws dat in Engeland velen ooren
naar vrede, en Minister George naar Parijs, alwaar hij Clemenceau te spreken . En Daantje met een stalen gezicht bericht al ons
hout op ; en had de brutaliteit mij te antwoorden, toen haar
zeide wij in een paar dagen voor ƒ 12 .5 o hout verstookt, ik haar
last gegeven het huis goed warm te houden, en het hout van
Swart door den schoorsteen vliegend . Dan een brief met de post
van zwager Hendrik, dewelke mij met het oog op de duurte de
somma van f 400 ter leen vraagt om zijn belastingen te betalen,
hebbende hij de derde aanmaning gekregen en momenteel geen
middelen om den ontvanger te voldoen . In den namiddag ter
Witte, alwaar elkaar gefeliciteerd met het Nieuwe jaar . Aan
ons tafeltje Majoor De Bruyn uit Amersfoort, Van den Heuvel's
vriend ; en deze ontzettend gesmaald op de Geallieerden,
zeggende zij van strategie niet de minste kaas gegeten, en zich
moesten schamen bij Kambray niet te zijn doorgebroken . En
zulks door hem verduidelijkt met lucifers en jeneverglaasjes ;
met uitlegging van tactiek en strategie . Verder veel discussie
over den Duitschen socialist Minster, de vorige week van
Amsterdam naar de Duitsch-Limburgsche grens gelokt, en
daar door Duitschers geschaakt en weggevoerd . En door dezen
te Amsterdam een anti-Duitsch blaadje uitgegeven ; en twee
Duitsche deserteurs bij hem gekomen met klacht hun vrouwen
en kinderen in 't gevang van wege hun desertie . En zij brief van
Haase, van den Rijksdag, met belofte hen te helpen ; maar wilde
deze een onderhoud met Minster op de grens. Doch de brief
van Haase valsch gebleken, en ook de deserteurs niet echt, maar
leden van de Duitsche geheime politie! Des avonds thuis door
mijn vrouw vergast op oesters, dewelke in deze barre tijden
niet opgeslagen, zijnde de prijs nog steeds 8o cts . per dozijn.
Waarbij een flesch Moselblumchen uit den kelder gehaald,
anno 1911, en van denzelven genoten niettegenstaande de
dokter mij Duitsche wijnen verboden . En nog een cognac4
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toddy na, daarmede willende symboliseeren een betere verstandhouding tusschen Pruis en Fransoos .
Woensdag 2 Januari. Last van jicht, hetgeen ongetwijfeld
gevolg van den dooi die heeft ingezet ; maar volgens mijn vrouw
van den Moezelwijn en cognac . En een brief van mijn commissionnair, met advies thans Russen bij te koopen om den gemiddelden prijs lager te brengen . Maar geen zin in meer aandeelen
in de revolutie, en dan heel wat liever 42 0/0 van den Staat der
Nederlanden . En aangaande de vredesvooruitzichten uit de
bladen niet wijs te worden, doch zegt Van Boetzelaar, dat
Lenin geen Duitsch spion, maar zetbaas van de Entente ; dewelke
hem gebruikt om anarchisme in Duitschland te zaaien ; en de
Duitschers doende met Fransche en Engelsche socialisten ;
doch weet niet wat te gelooven, en wat niet . En aan zwager
Hendrik geschreven dat van wege niet-betalin mijner Russische coupons niet bij machte was hem te he pen, maar zal
pogen hem iets loonends te bezorgen .

Donderdag 3 Januari . Heden met lijn A stadwaarts en het
balkon een brandlucht; en een paar minuten later een heer
achter mij : „Guts, mijnheer, uw jas brandt!" en bevond er een
groot gat midden in den rug . Vragende wie zulks gedaan, mij
gezegd vermoedelijk een heer die bij Bronovo afgestapt . Daar
niet met een verschroeide jas door de stad kon loopen, naar
de Witte en daar naar huis getelefoneerd om mijn demi-saison .
Daar deze echter te koud voor dit weder naar mijn kleermaker .
Doch goede genade ! de afzetter thans ƒ i 8o voor een winterjas
vragend, en zegt dan nog hij niet voor de kleur instaat . En zijn
dit voorwaar verschrikkelijke tijden, zoodat er geen besteld,
maar zal de gebrande zoo goed mogelijk laten repareeren bij
den Amerik . stoppeur . En is het wel zonderling ik in i week
2 rampen op het trambalkon!
Vrydag ¢ Januari. Heden vroeg met vriend Kolleman om
9 uur naar Amsterdam, ter bijwoning der maandelijksche vergadering van commissarissen der Vereenigde Ned . Klompenfabrieken, voor morgen uitgeschreven ; en hadden samen afgesproken van wege de moeilijkheid van het reizen in deze tijden
liever den dag te voren te vertrekken en één nacht in de hoofdstad te toeven . De trein stampvol, elf in een ie klas coupé ;
maar wij wijselijk den witkiel ieder een kwartje beloofd bijaldien hij ons een goede plaats bezorgend, hetgeen hij ook deed,
zijn officieele qualiteit gebruikend om anderen op zij te dringen .
5
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Te Amsterdam aangekomen, met 40 min . vertraging, bevonden
dat in Hotel Europe geen kamer vrij, en in de Doelen ook
niet; kortom alle goede hotels bezet ; en zeide men ons men
tegenwoordig minstens veertien dagen vooruit moest bespreken, en dan nog niet zeker kon zijn, aangezien vele aanzienlijke families tegenwoordig in hotels wonende, om buiten
schot te blijven van distributie en kolengebrek . Eindelijk, na
lang zoeken, terecht in Hotel de Kreeft op den Binnen Amstel,
waarvoor mij eerst wel wat geneerde ; maar Kolleman zegt het
er correct uitziet . En daar geen van beiden aan zijn broodkaarten had gedacht naar huis getelefoneerd om toezending
per expresse ; doch daar mij voor de Kreeft geneerende, Hotel
Europe als adres genoemd, en den portier de noodige instructie
en een kwartje gegeven. Des middags diverse kennissen bezocht en op de Industrieele Club met Van Diemen gebitterd,
en door dezen voorgesteld aan diverse Amsterdamsche notabelen. Op v. D.'s advies des avonds met Kolleman gedineerd
in een goed Zwaantje op het Rokin alwaar kreeft genuttigd .
Daarna samen naar een bioscoop, vervolgens een afzakkertje
in Louis XVI, en om half twaalf vergenoegd te bed .

Zaterdag I Januari. Zeer slecht bed, tochtige slaapkamer, en
naar mijn idee een vloo in 't bed, zoodat een onrustige nacht .
Het hotel vol jolig gezelschap dat beurtelings pret en ruzie
had. In de aangrenzende kamer iemand met zware stem tegen
vier uur hooggaande twist met zijn vrouw over een geldkwestie, en een ander, zeker de hotelhouder, er bij te pas
gekomen, zeggende hij ze er uit te gooien als ze niet subiet
stil. Doch Kolleman bewerend hij van dat alles geen syllabe
had gehoord . Des ochtends voor ons ontbijt geen brood
te krijgen, doch wel aardappelen ; maar heb toen van het
kamermeisje too gr. broodkaart gekocht v00-rƒ o.5o . Daarna
ter vergadering, en las onze directeur Jacobson ons een lang
rapport voor, waaruit duidelijk blijkend de Mij . buitengemeen
schitterende vooruitzichten hebbende, daar wegens gebrek aan
leder het slechts een kwestie van tijd en iedereen hier te land
klompen dragend ; maar vooralsnog de klompendistributie het
bedrijf minder winstgevend makend . Jacobson echter gezegd
dat in den komenden economischen strijd onze Mij . ongetwijfeld in staat aan alle concurrentie het hoofd te bieden . Hierop
de voorzitter de vergadering gesloten, en alle commissarissen
gezamenlijk in de Poort van Cleef geluncht . Naar het hotel, om
de rekening te betalen; en vernamen daar dat de portier van
het Europe den geheelen dag om ons had getelefoneerd . Er
6
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heen gaande bevonden wij dat twee dames herhaaldelijk naar
ons hadden gevraagd, maar eindelijk waren weggegaan . Namen
onbekend; maar wie hier in Amsterdam naar ons kan vragen
wist geen van ons beiden te bedenken . Zoo naar huis, en later
mijn vrouw van de „Kreeft" vertellend zeide zij dat zij en
Mevr . Kolleman dien dag naar Amsterdam waren geweest om
ons de broodkaarten te brengen, en tevens eens op den jaarl.
uitverkoop bij Hirsch te gaan kijken . Zij had daar een snoes
van een peignoir gekocht, in de overtuiging ik daar geen bezwaar
tegen zoude hebben, aangezien het een groot koopje was, en
een prachtige kreejtkleur. Daar zij mij bij dit woord vreemd
aankeek kreeg ik, hoewel niet weet waarom, een kleur als
genoemd beest; en moet zeggen dit schaaldier mij de laatste
dagen leelijk dwars gezeten . De Staatsleening een groot succes ;
625 millioen ingeteekend, en verwacht de koers boven pari zal
gaan, waardoor mijn vaderlandsliefde beloond .
Zondag ó januari . Ter kerke, en een zeer stichtelijk sermoen ;
tekst : Heere, Gij zult ons Vrede bestellen (Jes . 26 : iz). Maar
in de bladen weinig uitzicht op vrede, en heeft Lloyd George
gisteren een militante speech afgestoken waarin zijn oorlogsbedoelingen gepreciseerd ; uit dewelke men zoude afleiden de
Geallieerden zich geheel zeker van hun zaak gevoelend, en
maling aan de duikbooten. In de krant dat een Distributiecommissie voor Bloemkool benoemd, met mijn ouden studievriend van Haeften als chef; en moet er morgen tijdig op uit
om te zien zwager Hendrik daar bij te krijgen .
Maandag 7 Januari. Vandaag op de Witte in gesprek met
Van den Heuvel, kapt . Van Breukelen zich bij ons voegend, en
neemt ons mede naar Nieuwe Uitleg, alwaar kijkdag in het
huis van Mata Hari, de beroemde danseres, etc ., onlangs te
Parijs wegens spionnage terecht gesteld . Half Den Haag aanwezig, vooral dames, en ontmoette er ook mijn vrouw en
mevrouw v. d. Heuvel, ieder zeggende : Wat doe jij hier? De
aanloop zoo groot dat menschen groepjesgewijs toegelaten .
Veel luxe en goede smaak, en werden er vooral het groote
weelderige bed, het dito bad, en een aantal Fransche gravures
bewonderd . V. Breukelen ons verteld Mata H . zwart zijden
lingerie droeg om de blankheid harer huid te doen uitkomen;
en kent de ijdelheid van vrouwen inderdaad geen grenzen!
En vroeg mij af waarom toch het zondige er steeds zoo aantrekkelijk uitziende ; - waarop v . d. H . gezegd men verstandig
zoude doen de deugd verlokkelijk te maken ; een wijze op7
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merking. Verder naar de Witte, en loop door een gelukkig
toeval pardoes vriend v . Haeften tegen het lijf ; en dadelijk een
vertrouwelijk gesprek met hem . Hij alleen nog een plaats open
voor een onderdirecteur der telefonisten-afdeeling, en het
salaris daarvoor niet zeer hoog, slechts f 4000 .Ofschoon zwager
Hendrik zelden meer verdiend, ik toch gezegd dit niet veel
was ; maar liet niet na af te spreken dat Hendrik, tenzij door
urgente zaken verhinderd, overmot gen zijn opwachting bij
v. H . zal maken. - In de courant de nieuwe leening bijna
2 %lager, zoodat Minister Treub mij al weder een dikke
f ioo kostende .
Dinsdag 8 Januari . In het Ochtendblad der „N . Crt." onder
Correspondentie : „G . d'O . - Niet van voldoende openbaar
belang!" - zijnde dit het antwoord der redaxie op mijn ingezonden stuk! en heb mij daarover dermate driftig gemaakt, dat
mijn abonnement zal opzeggen . Verder een brief van Jacobson,
waarin dringend om een onderhoud wordt verzocht, tevens
om middelerwijl een kistje sigaren te probeeren, merk „Flor
de Simchos" gelijktijdig door hem afgezonden . En begrijp daar
niets van ; de man lijkt mal ; of zoude er iets met onze Klompen
Mij . niet in den haak zijn? - Om verder mijn dag te bederven
ook nog biljet der personeele belasting ter invulling . Dan den
kachelsmid opgebeld om vier kachels af te breken ; opdat
morgen naar waarheid kunnende invullen slechts drie stookplaatsen heb . En is dit mijn repliek op hun kolendistributie ; en
becijfer met deze kachels weg en mijn maandpaard afgeschaft,
minstens de helft op mijn personeele belasting zal bezuinigen,
hetwelk echter slechts een kleine tegemoetkoming, daar heden
iooo K.G. eikenblokken moest bestellen, thans kostende f 70 .
Doch is er bij dit barre weder geen andere uitweg .
Woensdag 9 Januari . Schandalig weder ; een wilde sneeuwjacht, en hier in de Statenlaan de sneeuw 2 M . hoog . Aldus de
heer Easton gelijk, hebbende Z .Ed. lang vooruit dezen barren
winter voorspeld ; en zal bij de eerstbeste gelegenheid dhr .
Blabbers zeggen hij in de Kamer moet voorstellen Z .Ed. (Easton) door het Rijk te benoemen tot Min . van Wederdienst, zijnde
dit heel wat nuttiger dan de meeste Ministeries . En vanuit
mijn warme kamer twee opgelegde Scheveningsche visschers
gadeslaande, dewelke voor 25 cts . de sneeuw voor mijn deur
wegbaggerend, kon ik niet nalaten mij te verheugen in mijn
warme kachel en nog vele andere zegeningen . Om elf uur
zwager Hendrik, in een fiaker met twee paarden bespannen,
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van wege de dikke sneeuw ; en verzocht mij den koetsier te
betalen, hebbende hij geen klein geld . De schurk (koetsier)
verlangde zes gulden, zijnde het dubbele van het verdubbelde
tarief van de Staatsspoor hierheen ; met fooi over gelaten aan
mijnheers beleefdheid . Ten einde kwestie te vermijden hierop
geaccordeerd voor twee gulden terug naar stad, en H . direct
medegenomen naar v . Haeften . H . mij gezegd hij minstens
f 6ooo moest hebben daar een vreemde regeering hem juist had
aangezocht voor een speciale missie ad ƒ 5 00 per maand ; maar
hij liever in Den Haag wonend . En wist niet wat te doen,
doch hoorde later met opluchting dat v . Haeften - wiens
nicht ver geparenteerd bleek met H . - hem tot Bloemkoolinspecteur voor Zeeland benoemd tegen een jaarwedde van
J 7000 . De installatie van v . Haeftens kamer buitengewoon
luxueus, en kon niet nalaten daarbij te denken aan de steeds
gruwelijker wordende opcenten bij de belasting . In de bladen
een groote boodschap van Wilson, dewelke weder wat meer
uitzicht op vrede gevend, als de Duitschers nu maar bakzeil
willen halen . Hendrik bij ons logeerend, en wij nadat mijn vrouw
naar bed een fiesch Pommard ; waarbij diverse joviale anecdoten . Tevens afgesproken ik hem ƒ zoon te leenen tegen afbetaling van f 500 per 3 m . uit zijn salaris, waarvoor accepten .
Aldus te bed, zeer voldaan .
Donderdag zo januari. Terwijl vanmorgen de krant lezend,
komt Jaantje binnen met boodschap van mijn vrouw wat er
smeulde, daar het huis vol brandlucht ; maar bleek bij onderzoek te komen van Jacobson's Flor de Simchos, waarvan er
een had opgestoken . Een uur later Jacobson zelf, en vraagt
mij hem eerpk te zeggen hoe de sigaar mij smaakte, waarop
hem precies vertelde wat het geval J . mij daarop in vertrouwen
meegedeeld deze Flor de Simchos heelemaal zonder tabak
gemaakt, zijnde uitgevonden door een chemicus te Delft,
en niets bevattend dan gedroogde groenten, gedrenkt in zoogenaamd synthetisch tabaksap . En kunnen deze worden gefabriceerd à 40 cts per i oo, maar komen in mooi verpakte kistjes,
wegens duurte van hout en drukwerk, op ƒ o .8z per honderd
te staan, bij massafabricage, zoodat de sigaar, met aardige
winst, bijv . à f i .5o de ioo, aan winkeliers kan verkocht, en
door dezen à 4 voor i dubbeltje gesleten . Hetgeen bij fabricage
van bijv. i o millioen per jaar een winst zoude laten van f 68.000.
En stelde J . nu voor, hetzij van de Klompenfabriek, die de
kistjes zou kunnen leveren de Vereenigde Klompen- en Sigarenfabrieken te maken, hetzij een afzonderlijke moedermaat9
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schappij voor de sigaren op te richten, dewelke ook de buitenlandsche patenten kunnende exploiteeren en zijn hiermede
schatten te verdienen; alles met een installatie dewelke volgens
experten f 27.200 te kosten . En gezegd ik de zaak eenige dagen
in beraad zullende houden .
f%r~dag ii Januari. Het eene onheil volgt tegenwoordig het
andere.
van ochtend berichtiek
in de bladen Rusland nu werkelijk
besloten zijn heele staatsschuld te annuleeren, hetgeen vandaag
een groote daling van 4 à 10 % ter beurze teweeg bracht ; en
zal mij duizenden guldens kosten, afgezien nog van mijn vooruitzichten bij div . bejaarde familieleden, wier vermogen grootendeels in deze papieren belegd ; 2e . niet meer of minder dan
een deurwaarder-exploot van Japikse, mijn huisbaas, aanzegging doende op i Mei mijn huur eindigt . En is dit zeker
met het oog op de aanhangige wet, dewelke kantonrechters
bevoegd te verklaren tot verlenging van huur, wegens den
woningnood . Een uur later Japikse aan de telefoon, zeggende
mij voorkeur wil geven dit huis te koopen ad ƒ 32 .000. Doch
toen hetzelve het vijf jaren geleden van hem huurde, hij het mij
te koop aangeboden, voor ƒ 17 .000, maar wilde het toen niet
hebben, daar revolutiebouw ! En J . alleen gezegd, ik de zaak in
beraad zoude nemen, doch ben niet van plan mij door huizenwoekeraars te laten uitkleeden, en hoop van harte de wet er
door komt . Maar wat moet er van ons worden, met Russen
aan den eenen kant en allerlei 0 . W .'ers aan den anderen? En in
stad vernomen dergelijke exploten algemeen, zoodat men
met recht kunnende spreken van explotatie, aangezien het
hier kennelijk een doorgestoken kaart van de huisbazen,
dewelken een Bond gesticht en een advocaat genomen . V. d.
Heuvel mij aanbevolen ook een advocaat in den arm te
nemen ; maar kom dan zeker van den regen in den drup, en
zal dus afwachten. Het diner thuis een uur te laat, daar mijn
vrouw met Amalia naar de cantine voor Engelsche geinterneerden, zeggende Amalia zich aldus gratis te oefenen in
Engelsche conversatie. Dan met de laatste post een brief van
tante Arabella, die ons verzoekt bij haar te komen om over een
belangrijke familiezaak te spreken. Prettig vooruitzicht, een
reisje midden in dezen barren winter naar een Zeeuwsche
wildernis ! Maar tante is oud, wij hebben verwachtingen, en
het zal dus wel moeten. Zal zeker over de daling in Russen
zijn. Enfin, er is niets aan te doen, en schreven dus wij a .s .
Woensdag met veel plezier zouden komen .

10
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Zaterdag zz Januari. Vanwege de Russen en den huisbaas
slecht geslapen, en mij geërgerd aan mijn vrouw dewelke
gezegd ik haar raad maar had moeten volgen, en een huis koopen toen mijn pensioen nam ; doch wat weten vrouwen van die
dingen? De kans groot wij over eenige jaren als Amalia trouwt
een kleiner huis kunnen bewonen, en zoude het dwaas zijn dan
met een groot te zitten. Nadenkend over mijn financieele vooruitzichten, schoot mij eensklaps te binnen Jacobson misschien een redder in den nood te blijken, en belde hem dus
van morgen direct intercommunaal op . Maar zeide de juffrouw
het wel avond kon worden eer men aansluiting had, en dus
beter dringend nam . Maar had er geen gulden voor over, en
schreef dus een brief, J . verzoekend Maandag bij mij te komen .
Zondag 13 Januari . Een snerpende Oostenwind, en eenige
pijnen van mijn ischias, weshalve niet ter Kerke, doch den
ochtend doorgebracht met stichtelijke lectuur .
Maandag z~ Januari. Jacobson reeds vóór tienen bij mij ; en
hebben na lang beraad een plan vastgesteld . Een voorsyndikaat
te vormen van Io aandeelen á-ƒ 5000 contant, om vlot in het
geld te zitten, en Jacobson voor al zijn patenten en verdere
rechten ook tien aandeelen te ontvangen, doch gratis ; naar
mijn oordeel veel te veel en onbillijk ; waarop J . zeggende, hij
natuurlijk bedoelde hij die io aandeelen gelijk op met mij
zoude deelen, waarmede genoegen nam, en zal nu zien anderen
de contanten in de zaak te laten steken, zoodat ondergeteekende
er om niet 11 aandeel in te hebben. Nadat de zaak hare levensvatbaarheid bewezen, wil J . dan een groote Mij . vormen met
een millioen kapitaal, die ons voorsyndicaat a soo pct. uitkoopt .
Na J .'s vertrek de aandeelhouders der klompenfabriek voor
morgen i I uur allen ten mijnent genoodigd, en zal hun dan de
zaak voorleggen . - Een briefje van den huisbaas, belet vragend
voor morgenmiddag, om het huis te kijken ; en schijnt het hem
ernst te zijn met de opzegging . Waarop ik evenwel op een groot
stuk papier een kennisgeving geschreven, dat iedereen verwittigd zij ik van plan ben onder de nieuwe wet de clementie in te
roepen van den kantonrechter ; en gezegde kennisgeving boven
op de gang op den muur geplakt, waar ieder haar kunnende
lezen. Zoodat wie nu het huis boven mijn hoofd wil wegkoopen weet wat hem wacht .
Dinsdag z J Januari . Om i t uur alle genoodigden op één
na ten mijnen huize, en begon hun met propaganda-bedoelingen
een „Flor de Simchos" aan te bieden . Maar die van Gijsbers
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vloog dadelijk in één groote vlam ; de Haan zeide heel ongegeneerd hij wel eens betere van mij had gerookt, en binnen tien
minuten de heele kamer zóó vol walm en stank, dat het niet
om uit te houden, en de ramen open moesten, in spijt van de
felle kou ; en vrees ik voor mijn Ischias . Nochtans droeg ik de
zaak voor ; maar maakte geen goeden indruk. Gijsberts begon al
met te zeggen „steek nooit een cent in een patent", en De Haan
dat huisjes goed genoeg voor hem waren, en zeide hij het oog
had op een nieuw complex grond achter het Ververschingskanaal, dat voor ons zuur verdiend geld beter belegging zoude
blijken dan Ersatz-sigaren, waaraan wij zeker een leelijke pijp
zouden rooken. Aldus mijn illusies op eens in den letterlijken
zin des woords opgegaan in rook, en heb Jacobson maar afgeschreven . In den middag naar stad, en hoorde bij mijn terugkeer de huisbaas erg kwaad over mijn kennisgeving . Maar dan
moet hij maar geen kuil voor anderen graven . Mijn vrouw den
heden dag druk met de pakkerij, en zie in het spoorboekje wij
reeds om i uur weg moeten, en de heele reis per boemel, met
twee uur wachten in Roozendaal .

Woensdag 16 Januari. Zoo veel pijn van Ischias dat den dokter getelefoneerd of reizen wel veilig ; en zeide deze mij beslist
moest ontraden mij aan koude en tocht bloot te stellen . Hierop
met mijn vrouw overleggend, en wilde ik tante aftelegrafeeren ;
maar zegt mijn vrouw dit onmogelijk, daar tante licht beleedigd . En wisten niet wat te doen, toen Amalia zeide zij met
moeder te gaan, en ik nakomen indien beter, of anders zij mij
verslag zouden geven; en hebben toen den raad dezer verstandige dochter gevolgd . Na hun vertrek aan v . d. Heuvel en
een paar anderen getelefoneerd, en afgesproken zij vanavond
bij mij een kaartje te leggen ; doch op raad van v . d . H.
aspirine laten halen, hopende dit en goed warm houden mij te
g enezen. - In den namiddag een tweede exploot van den huisaas, waarin deze de brutaliteit heeft mij een heele lijst te zenden van huizen, volgens hem te huur; en brengt mij dit in een
leelijk parket, zoodat denk toch maar een advokaat te raadplegen. In den avond mijn pijn zoo goed als weg, dank zij het
warm houden, en ben blij ik zoo verstandig was mij niet in
den kouden trein te wagen . Een zeer genoegelijke avond, en
heb de heeren voor souper getrakteerd op een garnalenpastei
van den kok (f 2 .50) en een goed glaasje ; en tot half twaalf
genoegelijk bij elkander . Voorzichtigheidshalve ook in de
slaapkamer laten stoken, en een warme kruik in bed doen leggen, en aldus naar bed .
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Donderdag 17 Januari . Ofschoon veel beter, toch maar voor
de voorzichtigheid thuis gebleven, alhoewel dit nog al saai, met
mijn vrouw en Amalia weg . En wilde Jaantje last geven zij mij
voor diner een kalfsbiefstuk te bakken, doch hoorende dat deze
thans ƒ 4 per kilo kost, besloot tot rolpens . Maar o ! wat een
verschil met vroeger . Geen vet er in te vinden, en wat voor
soort vleesch mij te geleerd . En zijn dit inderdaad nare benarde
tijden, en kunnen wij slechts bidden zij niet nog ellendiger
zullen worden, en hongersnood ons bespaard moge blijven!
In de krant dat de regeering reeds maanden lang zoekende
naar iemand die Crisis-minister wil worden ; en verwondert het
mij dat van al die knappe stuurlui aan den wal er niet een Excellentie wil wezen! - Heden ook mijn biljet voor de plaatsel .
directe belasting ingevuld, en alle vragen naar waarheid beantwoord. Een Beschrijvingsbiljet voor de Hondenbelasting
ingesloten, en voelde bij het zien daarvan iets nats in mijn
oogen, denkende aan mijn armen Snib, verleden zomer door
een stoomfiets overreden ; en denk toch wel over een nieuw
hondje, voor gezelligheid en tegen de inbrekers, deweJken nog
steeds roerig. En tijdig naar bed, daar het huis akelig eenzaam .
Vr dag z 8 Januari . Bij het ontbijt een briefkaart van mijn vrouw
zij goed en wel aangekomen, na vervelende reis ; en moest te
's Heer Arendskerke na veel moeite een Zeeuwsche sjees huren,
met z paarden, en i uur door dikke sneeuw . Tante fiksch en
wel, en schrijft mijn vrouw ik in geen geval behoef te komen,
daar zij het wel met Tante af kan, en ik mij vooral goed warm
moet houden . Heb haar daarop een langen brief geschreven ;
en het huis ontzettend eenzaam vindend vroeg ter Witte gegaan - per rijtuig, wegens zwaren dooi ; aldaar koffie gedronken,
en den middag geomberd tot bitteruur . Toen door v . d . Heuvel meegetroond naar Vieux Doelen, waar thans onze heele
monde dagelijks voor tea, alle diplomaten en vele Eng. officieren
(krijgsgevangenen) in leuke khaki uniform, zeer elegant . En
alle mooie meisjes uit Den Haag naar 't schijnt aanwezig . Stampvol, wel zoo menschen ; en zoo vroolijk en opgewekt, dat men
de nare tijden eenige uren lang vergetend ; doch leek mij tewuft .
Wij elk tea and cake, en toen nog elk een glas sherry na ; maar
de rekening vragend bevond tot mijn schrik deze op bijna vijf
gulden komende voor ons beiden, zoodat het bepaald voordeeliger hier eigenaar te zijn dan klant . Hoe al die lui het kunnen betalen mij een raadsel . Terug naar de Witte, waar samen
gegeten met Blabbers, het Kamerlid, en gaf deze mij een lange
uitlegging van de nieuwe kieswet, ofschoon niet kan zeggen
z3
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mij deze daardoor geheel duidelijk . Doch hem uiteengezet hoe
hij stemmen kunnende winnen door achter de nieuwe huurwet
heen te zitten ; en beloofde hij zulks . Op de Witte vertelden
diversen mij vertrouwelijk zij aangezocht Crisis-minister te worden, maar er geen zin in hadden. En tot io2 uur geomberd,
en toen met lijn A naar mijn eenzame sponde .

Zaterdag 19 Januari. Een uitvoerig schrijven van mijn vrouw,
dewelke Maandag of Dinsdag terugkomt ; en vraag mij af
waarom het mensch zoo lang blijft . En zal zij mij de zaak
waarover Tante wil spreken wel bij haar terugkeer nader uitleggen; alsook dat Tante eenige jaren geleden de meeste van
haar Russen weggedaan om land bij te koopen, hetwelk sedert
in waarde sterk vooruitgegaan ; hetgeen het beste nieuws mij
sedert lang beschoren, en vermeende dit wel een extraatje kunnende lijden . Zoodat v . d. Heuvel opgebeld, en voor lunch
in Centraal geïnviteerd, en besloten den dag dan verder saam
door te brengen . Des middags naar de Pluimveetentoonstelling
in den dierentuin . Min. Posthuma, dewelke mij allerminzaamst
groetend, liep aan het hoofd van het bestuur . Ook de Eng .
Gezant, en hoop Z.Exc . ons nu kippenvoer zal zenden . Vele
aardige beesten, o . m. een fraaie kolossale haan, en reuzenkonijnen, meestal Belgische, in alle kleuren, en één phenomenaal pootig soort, genaamd Vlaamsche Reus, zoo groot als een
lam ; en vertelde een kennis van v . d . Heuvel dat men probeert
zoetjesaan konijnen te fokken zoo groot als kalveren, alsook
dat i konijn in i jaar 3o afstammelingen voortbrengt . Waarin
Min . Posthuma misschien uitkomst kunnende vinden voor den
vleeschnood. Van den Dierentuin gaan bitteren in de nieuwe
,;House of Lords" Bar ; zeer luxueus ingericht, en diverse
elegante vrouwspersonen aanwezig . Maar rekenen 40 cts. voor
een bittertje, zoodat ook hier geen ontkomen aan de duurte .
En vroeg mij af, weder denkende aan de tea van gisteren, wat
er onder de hand worden moet van onze Hollandsche degelijkheid en zuinigheid; waarop v . d . Heuvel gezegd wij, nu de
grenzen dicht zijn, eenvoudig in Den Haag het verzet zoeken
dat wij eerstijds buitenslands vonden .
Zondag 20 Januari. Lange brieven van mijn vrouw en Amalia .
Zij morgen terug, en mijn vrouw berichtende zij zeer naar mij
terug verlangt, en een verrassing medebrengt waar ik van op
zal kijken . Ter kerke ; maar de preek niets bijzonders . Daantje
gezegd zij den dag kon uitgaan, en ik om i z uur naar stad gewandeld ; verrukkelijk zacht weder, precies lente ; hetgeen innig
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hoop moge blijven, daar deze week 3 maal anthraciet gekocht
Lunch in Central, waar ook Blabbers, het Kamerlid,
dewelke wegens den slechten treindienst doorgaans Zondag
hier blijft . En vertelde mij in vertrouwen er hommeles over
de „Nieuw Amsterdam", die nu al 5 dagen met een paar duizend passagiers aan de kade gemeerd, maar mag geen mensch
er af. En zesde B . mij verder hij dacht Duitschland zich verzet
tegen het vertrek, tenzij de Mij . garandeert de boot weder
terugkomt, daar zij anders door de Entente wordt ingepikt .
Ook meende B . wij spoedig graan uit Rusland zouden krijgen .
Over de a.s. verkiezingen sprekend oordeelde hij dat de rechtschen in Juni 45 zetels zouden krijgen, de socialisten 30, en de
andere linkschen 25 . Veel andere interessante informatie over
Staatszaken, en toen naar de Witte, waar wegens den Zondag
geen kaartje wilde leggen ; en heb mij gruwelijk in de leeszaal
verveeld tot bittertijd, en later weder na den eten, zoodat nooit
weder zal toestaan dat mijn vrouw mij op Zondag alleen laat .
à f 5 .65 .

Een briefkaart van mijn vrouw zij om
met
den
Zeeuwschen
trein komt, en Jaantje last gegeven
4 .42
boerenkool met worst te koken, zijnde dit haar lievelingsgerecht . In stad koffie gedronken, en op de Witte diverse lieden
van de „Nieuw-Amsterdam", die even over gewipt . Allen zeer
verontwaardigd over het oponthoud, en hoor dit veroorzaakt
doordien Duitschland eischt het schip uit Amerika terug keert,
en de regeering daartoe verlof gekregen van Wilson . Maar
Duitschland de onderzeeërs middelerwijl last gegeven de boot
op te brengen naar Swinemunde ; en moet men nu wachten
totdat er zekerheid dat alle U-booten het tegenbevel hebben .
Om 4 uur naar 't station ; en de trein 40 min . te laat. Met mijn
vrouw medegekomen een Zeeuwsche deern, Arjane bij naam,
en in Zeeuwsch costuum ; armen dik als beenen, en rood als
kreeften . En vertelde mijn vrouw mij later dit meisje de zaak
die Tante op het hart had ; zij wilde dit haar petekind aan een
betrekking in stad helpen, en kon mijn vrouw niet weigeren,
met het oog op onze vooruitzichten . Maar zegt mijn vrouw
tante gezond als een visch, en kan wel honderd jaar oud worden; zoodat de vraag of Arjane in deze dure tijden niet meer
kapitaal op eet dan tante ons denkelijk na te laten . Aan de
halte Statenlaan 4 uur staan schilderen, totdat twee mannen
vond die Arjane's oud eiken kast naar huis sleepten (f0 .75) .
Al hetgeen onnoodige kosten ; en door een en ander zeer mismoedig te bed .
Maanaag 2z Januari.
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Dinsdag 22 Januari . Een ongeluksdag. Daantje niet gediend
van de Zeeuwsche, en heeft huilend den dienst opgezegd ; en
verwacht mijn vrouw hetzelfde van de werkvrouw, dewelke
hevige ruzie met Arjane . Dan deze geen broodkaart meegebracht, en daar zij in één zitting acht à tien boterhammen
wegwerkt, er gevaar wij over een paar dagen onze eigen kaarten op hebben, en zonder brood te zitten! Verder door Arjane
een groote ruit gebroken bij het stoffen van mijn studeerkamer ;
en was dit een verlies van elf guldens, daar glas zeer duur . En
wil het noodlot ook nog dat de meid boven de 21, zoodat nog
belasting voor haar hebben te betalen ook! En reken uit het
schepsel mij welf iooo per jaar zal kosten ; zoodat ernstig met
mijn vrouw overlegd of haar maar niet beter dadelijk aan den
dijk te zetten en tante trotseeren ; doch zeide zoowel mijn
vrouw als Amalia wij de kat eens uit den boom te kijken, en
de tijd wel raad zoude brengen .
Donderdag 24 Januari. Hedenochtend een brief van zwager
Hendrik om de f zoon, en speet het mij hem zulks in deze zware
tijden heb beloofd, te meer daar geen losse kontanten . Maar
moet woord houden, en dus naar de Bank om te zien wat te
verkoopen . Vond echter ik slechts fondsen heb waar óf verlies
op zit, 'Of die nog goede kans op rijzing ; en adviseerde Mr. Willemse, daar geld goedkoop, tijdelijk te leenen ad 42 pct.,
welken wijzen raad op volgde, alhoewel doorgaans niet gaarne
in 't krijt sta . Het mooie zachte weder aanhoudende, naar stad
gewandeld ; en hoorde op de Witte dat de Nieuw-Amsterdam
nu beslist morgen te vertrekken . Des avonds gedineerd bij de
Verkeuterens ; de wijn akelig goedje, maar zat naast een aardige Duitsche Kriegswitwe, Frau Liebermann, dewelke buitengewoon mooie blauwe oogen, wel de mooiste, die ik ooit zag,
en eene slanke figuur, tevens bijzonder geestig . Dezelve mij
vragende naar mijn leeftijd, ik gezegd, dichter bij de 5o dan bij
de 40, hetgeen letterlijk, daar reeds 52 gepasseerd ; maar zeide
zij dit niet te gelooven, en mij op 38 te taxeeren, hetgeen mij
aangenaam aandeed . Zij vele nare verhalen over Duitschlands
gebrek aan voedsel, en kwam hier om zich te erholen ; en kreeg
haar paspoort zoo laat, zij niet eens tijd had haar vrienden, die
de Verkeuterens goed kenden, om een formeele introductie te
verzoeken . Op weg naar huis een danig standje van mijn vrouw
omdat zooveel attentie aan Frau L ., en noemde zij mij zelfs
een ouden gek die beter diende te weten .
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Vrijdag 2,T Januari . Van ochtend met de post een brief aan
,,Miss A . Goeree" (Amalia) van een geïnterneerd Engelsch
officier, haar uitnoodigend voor tea in de Doelen ; en een lange
discussie hierover met mijn vrouw . Zij van oordeel er veel rijke
jongens onder die officieren, maar ik tegen alle vreemde snoeshanen waar niemand van af weet, en de stad vol van de malste
verhalen hoe die kerels de hoofden van duizenden vrouwen en
meisjes op hol jagende ; doch moest als gewoonlijk toegeven .
Arjane, het Zeeuwsche ongeluk, heden bij het stoffen in den
salon een kandelaber van de piano afgestooten ; en Jaantje
huilend binnen, dat de broodkaarten op zijn, zoodat wij geen
raad weten . In de bladen een lange rede van Hertling, maar
kan er niet uit zien wat Z .Ed . wil ; hoor echter in Duitschland
kans op revolutie, zoodat volgens velen de vrede thans
zeker op komst . Des avonds op de thee bij de De Bruyns, maar
het heele huis in opstand toen wij er kwamen. Vijf minuten te
voren hadden insluipers de vestibule leeggehaald, 6 jassen en
mantels ; maar had mevrouw onraad gehoord, en het zoontje
het gordijn van het raam optillend zag de dieven juist wegloopen . Daarop De B . de politie opgebeld, Mevrouw de straat
op, roepende : Houdt den dief! en de twee jongens, van 14 en
16 de dieven achterna . De kleinste haalde hen in, hetgeen mij
dunkt zeer kranig ; en iemand op de fiets te hulp schietend
wierpen de dieven de jassen weg en zetten het op een loopen .
En zijn diefstal en inbraak aan de orde van den dag . Te 4 over
i i thuis komend Jaantje in tranen dat het Zeeuwsche schepsel
nog niet thuis, en zeker verdwaald . Ook met de laatste tram
niet gekomen, en moest dus wachten . Eindelijk ten einde raad,
zag ik haar om 2 i aankomen, met een Belgisch soldaat arm
in arm, en moest mij zelf bedwingen het schepsel niet te vermoorden .
Zaterdag 26 Januari . Brief van zwager Hendrik, met vier
accepten ad f 500.- en is mijn hoop hij deze bij verval zal betalen . Een rede van den Oostenrijkschen minister Czernin, dat
hij met Wilson over vrede wil praten . En met mijn vrouw en
Amalia een lang discours over Arjane, waarvan het gevolg
mijn vrouw Tante te schrijven over den Belgischen soldaat,
en van de verleidingen eener groote stad voor een dorpskind,
alsook of het niet het beste dat het meisje weder terug naar
haar eenvoudige omgeving . Terwijl wij nog stonden te praten
hevig gillen in de keuken ; en bevonden Arjane de werkvrouw
bij de haren had, en derzelver voorschoot gescheurd . Waarop,
mijn vrouw haar te rede stellend, het brutale schepsel zeide,
z7
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zij van kale lui geen praatjes afwachtte en den godspenning
zoude teruggeven, waarvoor de Hemel zij geprezen. Des middags naar de Witte . In de tram v . d . Heuvel ; en samen binnentredend gaf de portier mij een brief in rose couvert, waarop
v. d. H. mij een oude schalk noemde . En bleek dit een briefje
van Frau Liebermann, waarin zij mij verzocht om een privé
onderhoud over hare financieele aangelegenheden, daar zij uit
ons entkuckend gesprek opgemaakt ik zeer in geldzaken bedreven . En zit daarmede verlegen, aangezien ik gemerkt mijn
vrouw niet op haar gesteld, zoodat ik haar niet aan huis kan
vragen . Des avonds thuis een brief van den advocaat van mijn
huisbaas, zeggende mijn kennisgeving enz . huurwet in strijd
met de wet, en behoudt zich alle rechten voor . Aldus eindigt
een week vol troebelen .
Zondag 27 Januari. Ter kerke, maar de preek niet naar mijn
zin, ofschoon kort . Des middags met mijn vrouw heel Duinoord afgewandeld om te zien of ergens een geschikt huis te
ontwaren, en lieten ons oog vallen op een in de W. de Zwijgerlaan . Terugkeerend Daantje in tranen, en had Arjane haar een
schotel naar het hoofd geslingerd, gelukkig zonder te raken .
Was daarop - 4 uur - uitgegaan, en niet terug voor z i? . toen
zij op de stoep stond te lachen met den Belg . soldaat. En kan
het zoo niet langer verduren, en zal morgen persoonlijk aan
Tante schrijven.
Maandag 28 Januari. Om io uur de Haan ten mijnent gekomen om te spreken over het terrein bij het Ververschingskanaal, en heeft daar nu de hand op gelegd . Zal daar 2o huizen
bouwen zoodra vrede komt, en heb hem gezegd voor ƒ io .ooo
wil mededoen . Toen naar van Havik, over het huis in de W . de
Zwijgerlaan, en hoor daar 2z mille voor gevraagd wordt, een
reuzensom; en later in stad naar het Kadaster op het Buitenhof,
alwaar bevond gezegd huis in 1913 verkocht voor f ii .ooo.
En spot de manier waarop wij thans aan alle kanten worden
geplukt wel met elke beschrijving ; en op de Witte door mij
een lang ingezonden stuk geschreven aan Het Vaderland, waarop thans geabonneerd, zeggende het geheele volk thans rekent
op de zorg van den wetgever in zake de nieuwe Huuropzeggingwet, en tienduizenden in den lande de zaak in gedachten
zullen houden bij de stembus ; den brief onderteekend „Een
Kiezer" . V. d. Heuvel sprekend, oordeelde het dienstig zijn
advies te vragen in de delicate aangelegenheid der Kriegswitwe ;
en zeide deze ik een dame dit onderhoud niet mocht weigeren,
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en haar mitsdien voor thee moest nooden ; doch daar Vieux
Doelen mij te duur, ik voorgesteld bij Krul, hetgeen ook rustiger. Haar aldus voor Donderdag genoodigd, maar met een
zwaar hart . Daarop geomberd en ƒ 3 .8o gewonnen; maar tapte
v. d. Heuvel een groote flauwiteit over hartenvrouw .

Dinsdag 29 Januari. Hedenochtend brief van Tante, waarin
zij ons aanspoort tot geduld en toegevendheid ; maar er zal een
einde aan komen, en daar het weder zachter, overlegde met
mijn vrouw wij samen er weder heen teneinde door bespreking
te voorkomen dat Tante gebelgd . Dus Tante geschreven, mede
voorwendend ik verlangend haar, nu ik hersteld, weder eens
te zien . Maar komt des avonds Arjane en zegt zij morgen weggaat, daar een nieuwe betrekking, met ƒ zoo loon bij een Russische dame aan den O . Schev . weg (bij ons ƒ i io) waardoor
deze heele lastige ongelegenheid in eens prachtig opgelost .
Maar moeten nu toch naar Tante, daar met het oog op mijn
brief niet kan wegblijven, en bovendien zeker wil zijn alles in
goede aarde valt . Des avonds napeinzend over Frau Liebermann, oordeelde het beter mijn vrouw de zaak voor te leggen,
en vroeg haar mede te komen naar Krul ; maar weigerde mijn
vrouw het mensch te ontmoeten, en eischte zij ik zoude afschrijven; hetgeen ik evenwel weigerde, eerstens omdat zulks niet
kon doen tegenover de Verkeuterens, en tweedens omdat men
een alleenstaande vrouw, bovendien nog weduwe, niet een
dienst kan weigeren . Waarop mijn vrouw kwaad de kamer uit,
en dien dag niet meer met mij gesproken .
Woensdag 30 Januari. Uit Duitschland berichten van groote
stakingen, en komen die bolsjewix-ideeën onhebbelijk dichtbij .
Van middag naar Zeeland, Tante bezoeken ; en schreef de
Duitsche weduwe door dringende familiezaken verhinderd
thee te drinken, en verzocht haar mij over haaraangelegenheid
naar Zeeland te willen schrijven, waaruit zij ziet mijn vertrek
echt is . Op deze manier mijn reis een ware uitkomst in deze .
Donderdag 3z Januari . Om tien uur reeds per rijtuig naar het
station, daar met de stoomtram tegenwoordig geen land te bezeilen, en de tram met beperkten dienst altoos eivol . Een ondervoede knol van een paard, dat er 40 min. over deed, en van elf
tot zes in een boemeltrein, stampvol tot Roozendaal, waar
twee uur lang moesten wachten . Aan het station elk een bord
erwtensoep gegeten en een kalfscotelet met boontjes ; goed,
maar schrikkelijk duur, en kwam met bier en koffie voor ons
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beiden op over de vijf gulden!!! Van daar tot 's Heer Arends
Kerke, een reis zonder einde ; doch verraste mijn goede vrouw
mij onderweg met een heerlijk kop koffie, gloeiend heet gehouden in een Termos flesch dewelke ik haar voor St. Nik . j .l .
vereerd . In den trein uit pure verveling Het Volk ingekeken,
(Troelstra zijn blad) dat iemand daar had laten liggen ; en
schrok van een artikel daarin over „Vrede, Vrijheid, Brood",
onze regeerders vermanend zich te laten waarschuwen door de
staking in Oostenrijk en Duitschland ; en verder een stuk „Oproerige Krabbels" die ik van wege den titel heelemaal niet
dorst lezen, daar van oproer niets moet hebben . Met 3 uur
vertraging eindelijk tegen 7 uur te 's-H . A . K ., en tante's rijtuig niet daar . Voor een sjees vroeg men zeven gld., en besloten
wij, daar prachtig weder, de vijf kwartier te loopen, een jongen
medenemend voor ons koffertje (f1 .25) . Aldus eerst om 2 9
doodmoe en uitgeput bij Tante, die gezond en opgeruimd, en
ons trakteerde op een geurigen schotel hazepeper, met een behoorlijk glas bourgogne ; en vertelde Tante ons deze haas geschoten in 1914, en geconserveerd in potten volgens een nieuw
systeem, uitgevonden als ik goed onthouden door Prof . Weck.
Inderdaad, dagelijks staat men opnieuw verbaasd over de
vindingen der techniek! Na den eten moede en slaperig, en
oordeelde het ook niet dienstig Tante zoo laat op den dag over
onze aangelegenheid te onderhouden .
Vr dag 1 Februari . Bij het ontbijt twee brieven . Een voor
mij, rose en geparfumeerd, van de Kriegswitwe, waarover naderhand veel te doen met mijn vrouw . En schreef het mensch zij
haar aangelegenheid niet op schrift kon stellen, en best kon
wachten tot ik terug ; waarop mijn vrouw zeide ik niet het hart
moest hebben zelfs te antwoorden . De tweede brief voor Tante,
en door deze met een glimlach aan mijn vrouw voorgelegd,
die weldra begon te huilen en mij snikkend om den hals viel .
De brief één stuk goddelooze laster van Arjane ; dat zij bij ons
weggeloopen omdat het een kale boel, zij bijna in het geheel
geen eten had gehad, mijn vrouw een groote kat, en ik haar
viermaal om een zoen gevraagd ! In het kort een weefsel van
leugen en laster . Groote consternatie ; maar bleek per slot van
rekening een recht gelukkige oplossing, daar Tante ons zeide
zij ons te goed kent en Arjane wel eens meer jokte . Zoodat wij
weldra met ons drieën over de zaak zaten te lachen. Daarop,
het weer buiten meer hebbende van i Mei dan van i Februari,
met mijn vrouw een wandeling door het dorp en over den dijk,
en overlegden wij al pratende ik zoude zien van Tante Ooms
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wijnkelder te koopen,dewelkevrij groot, en kon dezen misschien
met aardige winst overdoen aan Smunk, den wijnhandelaar,
die mij dezer dagen op de Witte vertelde wijn zeer duur, en
bijna niet meer aan te komen . En aldus gedaan, en zeide Tante
zij 20o fl. roode bourgogne zelf wilde houden, om een hier
liggenden kapitein, die 's avonds wel eens komt praten een glas
te kunnen schenken . Maar kon ik de rest gaarne over krijgen
à f I .5o de flesch, alles door elkaar daar de wijn anders op den
duur misschien toch maar bederft . Daarop naar den kelder, en
vond Oom ruim Iooo fl . nagelaten, en ook circa zo doz . cognac .
Daarop Tante natuurlijk gezegd, ik gaarne zoude overnemen ;
en met Dreetje (de meid) nog denzelfden middag de flesschen
geteld ; alles bij elkaar 1161 . En sprak met Tante af ik haar
direct na mijn terugkeer het geld zoude zenden, en manden
om alles behoorlijk te pakken . Een waar buitenkansje, waar
misschien welf zooo aan verdien, behalve ioo fl . die mij niets
zullen kosten ; en prees mijn geluk dat mij hierheen heeft gevoerd! Den dag verder zeer genoegelijk gesleten, en had Tante
's avonds een partijtje : Notaris De Bok, kapt . Brandelaar, en
Burgemeester De Boer . Thee geschonken, toen diverse fl . Bourgogne, en zoo naar bed .

Zaterdag 2 Februari. Bij tijds op, daar met den trein van i uur
weder naar Den Haag, zoodat om i I2 op stap moeten. Wederom een prachtdag ; dus ik tegen II uur nog even het dorp ingewandeld, mijn vrouw bij Tante latend om haar niet te vermoeien voordat zij die lange reis aanvaardt . Het kantoor ziende van Not . De Bok, met wien gisteravond kennis gemaakt,
kwam op het idee een beleefdheidsvisite te maken, en kon
misschien iets opdiepen aangaande Tante's uiterste wilsbeschikking . Maar hoe ook vischte, de Notaris dicht als een pot ; toen
echter zeide dat ik eventueel hoop had te worden bedacht als
Tante na verloop van jaren ontslaapt, zeide hij, ik daar niet te
vast op moest rekenen. En kwam er toen uit, het geheele dorp
schande praat over Tante, die van plan met kapt . Brandelaar
te trouwen! En heb ik nog nooit zulk een schok gehad, en
dacht eerst aan een grap . De kapt . 36, en Tante bij de 8o! Vist
niet wat te zeggen, nam afscheid . Maar nog erger scheen te
komen . Teruggekeerd mijn vrouw in een flauwte ; doch kwam
spoedig weder bij, en weigerde een dokter, maar wilde zoo
snel mogelijk naar huis, waarop afscheid nam, zeer gedrukt en
met Tante's sjees naar het station . In den trein gelukkig den
coupé alleen, en hoorde daar spoedig van mijn vrouw, onder
veel tranen, dat Tante haar kort voor 't vertrek had mede2I
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gedeeld zij met Paschen hoopte te trouwen met kapt . B. Dit
de zwaarste slag dewelke ons ooit getroffen, doch besloten elkaar
liefdevol bij te staan in deze beproeving, zooals wij steeds te
zamen lief en leed hadden gedeeld . Verder, in beraad te houden hetgeen ons te doen stond, en onzen troost te zoeken in
elkander. Tante's vermogen denkelijk wel circa ; ton, waarvan
wij op zijn minst 3 hadden verwacht, daar ik één van drie
neven. Aldus ziet men, op aangetrouwde familie geen staat te
maken ; en de dankbaarheid de wereld uit, daar zoowel Tante
als Oom steeds zeer liefdevol door ons bejegend .
Zondag 3 Februari . Met mijn vrouw ter kerke ; en een zeer
schoone preek naar Luk . XI, i i : „En wat vader onder u, dien
de zoon om brood bidt, zal hem eenen steen geven?" Dit in
verband met de distributie, en de plicht van menschen en
volkeren elkander bij te staan, alles zeer toepasselijk op deze
tijden van schaarschte ; maar herinnerde de tekst mij ook aan
Tante . Deze zaak later besprekend met mijn vrouw en Amalia,
oordeelde eerstgen . wij Tante onder curateele moesten laten
plaatsen ; maar oordeelde Amalia men nooit vliegen met azijn
kan vangen, en wij dus moesten berusten, en Tante hartelijk
moeten feliciteeren . Maar mijn oordeel wij niet haastig moeten
handelen, en beter eens een advokaat zouden raadplegen, hetgeen morgen zal doen ; tevens over den huisbaas, dus twee
adviezen voor één geld krijgend . En beval Amalia een Mr.
Snerpers aan, dewelke zich pas gevestigd en lid van haar dansclub ; doch oordeelde ik, een oude rot hier beter van pas komt
dan een jong broekje .
Maandag 4 Februari . Heden per telef. voor i i uur belet gevraagd bij Mr. Lacouteur, en op de minuut daar . Begon over
het huis, om te zien of hij scherpzinnig ; en was wel content
met zijn advies . Hij zeide de boomen niet tot aan den hemel
groeien en ik vooreerst niets te doen dan afwachten, daar hij
diligent op de zaak zoude zijn . Toen over Tante . Naar zijn oordeel symptoom van seniele aftakeling, van naderende verkindsching ; en adviseerde hij ons het engagement van Tante als
wij kunnen slepend te houden door Tante afleiding te geven,
hetzij door haar vaak te bezoeken, hetzij door haar bij ons te
logeeren te vragen. Zeker Tante in geenen deele froisseeren,
opdat zij, zoo zij testament heeft gemaakt er geen codicillen
onder laat zetten . Het beste haar een hartelijken brief te schrijven, waarin te zeggen wij beamen zij in hare eenzaamheid de
leemte wil aanvullen door Oom's heengaan ontstaan, en haar
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nog vele jaren huwelijksgeluk toewenschen . Na een en ander
precies te hebben opgeschreven, vroeg hoeveel verschuldigd;
maar zeide Mr. L. dit wel terecht zoude komen, en hij bovendien niet vooruit wist welke besognes nog verder noodig . Aldus naar huis ; en mijn vrouw en ik na lang overleg elk een
liefdevollen brief aan Tante geschreven, met zeer hartelijk naschrift van Amalia ; en moeten nu verder afwachten, hoe groot
ook de spanning . En des middags naar stad, waar geruchten
van een algemeene staking door anarchisten op til, als protest
tegen de distributie . Maar bleek voorloopig niets om het lijf,
daar Troelstra en zijn partij er tegen . Aldus, als gezegd, allerwege beroering, in huis en daar buiten ; en heeft de wereld
zeker nooit akeliger tijden gekend en zoo heelemaal op haar
kop gestaan .
Dinsdag jr Februari .
Heden eerst naar Smunk, in zake Ooms
wijn, en zeide deze mij hij eerst de merken moest kennen, maar
als de wijn goed is ƒ2 .50 per flesch nooit te duur, en goede
cognac thans welf 6 waard . En wilde hij wel de verpakking in
stroo en mand tot kostenden prijs bezorgen . Dus naar de Bank,
waar opnieuw ƒ zoon opgenomen, en daarvan ƒ 1745 per aanget.
aan Tante verzonden, ƒ 1741,50 voor den wijn, en de rest voor
Dreetje, dewelke vergaten te hefooien . Verder ook nog een
mandje fijne peren aan Tante gezonden, als verstandige attentie,
en daarbij als curiositeit i citroen gedaan, dewelke thans 8o ct .
kostende . Naar de Witte ; en sprak daar Houtman, Zondagnacht met een Engelsch convooi terug ; en vertelde deze hoe
griezelig tegenwoordig het reizen ; alles bij nacht en ontij in 't
pikdonker, ieder doodsbenauwd voor de duikbooten, en de
heele reis met reddingsgordels om . H. kwam uit Amerika, en
had zes weken over de reis gedaan ; en vertelde de grootste
wonderen van de krijgsbedrijvigheid en de geestdrift . De
Amerikanen zullen als 't moet io .ooo .ooo man leveren en
100.000 vliegmachines, en willen dit jaar 9 .ooo .ooo ton schepen
bouwen. Alles cijfers die mij duizelig maken . Pratende komt
Blabbers, het Kamerlid, bij ons staan, en nam later de gelegenheid te baat hem nog eens op te warmen over de Wet op de
Huurbazen ; hem zeggende het Kamerlid dat dit varkentje
wascht naar mijn oordeel alle kans op een ministerportefeuille .
Waarop Blabbers antwoordde er thans niet meer genoeg portefeuilles om rond te komen, aangezien de Socialen nu ook besloten ze te nemen als zij ze kunnen krijgen, hetgeen de Hemel
verhoede .
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Woensdag 6 Februari . Het lenteweder aanhoudende, vanmorgen io uur langs den O . Schev . weg naar stad gewandeld,
en ontmoette bij Promenade Neef v . Munnickhuysen dewelke
op weg naar zijn departement (Buiten] . Zaken) . Een zeer
belangwekkend discours over de hooge politiek . Eerstens hoe
in Duitschland de vaderlandsche partij weder de baas, en de
stakingen een krijgslist om de arbeiders der Geallieerden ook
tot opstand te brengen . De kans op spoedig vrede volgens
hem niet groot, en oordeelt hij de Geallieerden zullen pogen
Duitschland zoo ver te brengen dat het Wilson's program
parafeert . Overigens voor Holland alles in orde, behalve dat
wij geen telegrammen door zullen krijgen, hetgeen Engeland
weigerde omdat Holland niet op zich wil nemen geen grint
meer door te laten, hetgeen weder opnieuw begint op 15 Maart .
Aan den anderen kant zullen Amerika en Geallieerden ons
niet laten verhongeren, en precies voldoende voedsel en zekere
grondstoffen geven, tegen schepen ; maar wil de Entente niet
alleen de schepen die reeds in Amerika liggen, maar ook nog
andere . En verzet Duitschland zich hier weder tegen, en dreigt
ze te zullen torpedeeren als zij uitvaren. Maar gelooft Neef v . M .
dat Exc . Loudon ook door deze moeilijkheden zal weten heen
te slippen . Ik verder naar Rademaker's winkel in de Hoogstraat, en daar op last van mijn vrouw i pd . cacaoschillen gekocht (5o ct .) om te probeeren in plaats thee, dewelke nergens
meer te koop . En wel 50 menschen in den winkel die elkaar
verdrongen voor dit goed, en sommige deftige heeren en dames
met 5 of 6 groote zakken in de armen naar huis . Erg bespottelijk . Aldus stijgt dagelijks onze nood ; maar besloot eerst af te
wachten hoe dit goedje mijn vrouw en Amalia bekomt, aleer er
mij zelf aan ga wagen . Thuis gekomen een heer op mij te
wachten; en blijkt een detective van de politie, uit op informatie over Arjane . En bleek dit schepsel dienst genomen bij een
berucht spion, en haar Belgische soldaat heelemaal geen Belg .
soldaat, maar ook al een spion . En vernam in den Haag thans
2000 spionnen ; maar onze overheden diligent, en weten wat
elk doet.

Donderdag 7 Februari. Heden mijn dochter Amalia in de
tram bekeurd wegens uitstekenden hoedenspeld, en hoor er in
deze laatste week meer dan 5oo dames op die wijze procesverbaal gekregen . Maar als men op de tram met sneeuwballen
wordt bevuild, of een gat in zijn overjas gebrand krijgt, geene
politie te bekennen . Op de Witte de financieele bladen inkijkend
zie dat een Groot Comité gevormd om houders van Russische
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Effecten te beschermen, en onder de leden ook Pieterman, de
bankier, en mijn vrouws achterneef; en denk er nu over diens
kantoor met mijn financieele zaken te belasten, ten einde aldus
bate te vinden bij de speciale informatie dewelke hij nu zeker
in zijn Comité zal krijgen . En schijnt er nu weder eenige hoop
de schuld toch niet zal worden geroyeerd, hebbende Trotzki
gezegd zijn plannen daaromtrent alleen een dreigement ; waarop
Russische fondsen wel 5 pet. beter, tot mijn groote opluchting ;
maar mijn verlies nog steeds treurig groot . Andermaal het huis
W. de Zwijgerlaan bekeken ; maar zeide de agent door de
telefoon de prijs weder met f 2ooo verhoogd, waarop het toestel
zonder een woord weder opgehangen . En zag tot mijn groote
vreugd in het avondblad dat alhier een Huurdersbond opgericht, niet van de poes ; want stelt zich ten doel de belangen van
den huurder, die door de handelingen van kwaadwillige huiseigenaren in dezen crisistijd worden geschaad, te behartigen .
Zal actie voeren i .z . Huuropzeggingswet, thans voor de 2e
Kamer, en de hulp van den wetgever inroepen voor ,,ingrijpende maatregelen tegen den zwendel in huizen en de voortdurende opjaging der bouwgrondprijzen ." Terstond aan den
secretaris geschreven en mij als lid opgegeven ; en het blad
aangestreept toegezonden aan Van Havik's Woningbureau .
Vrijdag 8 Februari . Ter Vergadering van het Comité ter
Versnapering van Krijgsgevangenen, en was Jhr. van den
Broeck, de Voorzitter, bijzonder voorkomend, en vroeg of hij
een visite mocht maken . Maar niet veel op de agenda, daar de
krijgsgevangenen rijkelijk versnaperd, ten minste voorloopig ;
edoch maakte Jhr . v. d . B . de zeer wijze opmerking dit wel
anders zoude worden als het nieuwtje er af, zoodat het verstandig tijdige maatregelen te treffen, vooral door vorming
van een jam-Commissie ; en Z.H.Ed .Geb . mij voorstellende als
voorzitter van gezegde commissie, werd z.h.s. als zoodanig
benoemd, tot zichtbare ergernis van Steenema ; een ijdel en
ambitieus man. In den namiddag door ons Comité een officieele
tea aangeboden aan de gevangenen, doch moesten koffie
schenken, daar geen thee te krijgen, hebbende de DistributieCommissie op ons rekest dienaangaande afwijzend beschikt . 12
Dames aanwezig, waaronder mijn vrouw, snoeperig in witte
voorschoten met lila strikken ; doch daagden slechts 3 Eng.
soldaten op . Twee er van deden niets dan sigaretten rooken en
zeiden geen woord ; maar één zeer spraakzaam, en vertelde hoe
hij bij Mons gevangen genomen, na twee dagen heel alleen een
Duitsch regiment te hebben opgehouden . En deed allerlei
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gruwelijke verhalen uit de gevangenkampen, en de daar geleden ellende ; maar zag er heelemaal niet verhongerd uit . Het
prachtige weder aanblijvend naar Scheveningen gewandeld, en
zag daar honderden Tommies, allen met visschersmeisjes aan
den arm langs het strand ; en hoor dit veel kwaad bloed zet onder
de Scheveningers . En op de tram naast twee Eng . soldaten
staande vroeg een hunner of zij met die meisjes Hollandsch
konden spreken ; waarop het antwoord : We teach them English!!!
Zaterdag 9 Februari . Heden brief van den Secretaris van
den Huurdersbond, dat ik genoteerd als lid ; en vroeg of ik mij
met eenige andere personen van positie beschikbaar wilde
stellen voor hun Comité ; hetgeen dadelijk aangenomen, daar
dit mij misschien helpt een huis te vinden. Toen naar stad ;
en in de Witte opnieuw een briefje van de Witwe, zeggende
zij nu een appartement gehuurd, en enttuckt zal zijn als ik a .s .
Donderdag bij haar een kop thee wil komen drinken, om 2 S ;
waarop, niet wetende hoe van 't mensch af te komen, heb geschreven van ja ; maar zal er mijn vrouw niets van vertellen .
's Avonds na den eten telefoneert zwager Hendrik of hij op
de thee kan komen ; en arriveert 2 9 met een bakje . Was in
stad om zich officieel voor te stellen op het Bureau van Bloemkool-Distributie, en sedert i week te Middelburg, waar een ruim
huis gehuurd voor ƒ 700 . En van zelf komende te spreken over
Tante, hoor tot mijn verwondering Hendrik goed bekend met
Kapt . Brandelaar, die een wilde doordraaier, en reeds 2 X gescheiden, na het geld van zijn beide vrouwen te hebben opgemaakt ; en is Zw . Hendrik zeker hij tante alleen om 't geld
neemt . En zegt deze trouwe zwager niets hem liever zal zijn
dan uit pure vriendschap voor ons dit varken te wasschen ; en
neemt hij op zich dit te doen als wij hem vrije hand laten .
Maar daar H. nog al eens wild ik gezegd er eerst Mr. Lacouteur
in moest kennen, en hem zoude schrijven . Waarop H . beloofde
hij in alle geval zoude zorgen, door invloed dien hij toevallig
heeft, Kapt . B . in een wip een andere standplaats te krijgen ;
hetgeen zal gelooven als ik het zie . Maar toch eenigermate
opgelucht, en een flesch van mijn ouden Pommard van 1904
naar boven gehaald ; en tot 2 i opgezeten; Hendrik als gewoonlijk zeer amusant, en vol anecdoten ; waaronder één zeer goede
van een auto en een kip.
Zondag ro Februari . Eenige hoofdpijn, zeker van het lange
praten gisteren met H . en dus niet ter kerke . In den middag door
mijn vrouw naar 3 visites gesleurd, o .a . ook bij Douair. d'Arblay
26

HUURDERSBOND . - TANTE'S VERLOOFDE
de Roosenstruijck ; en vertelde die zij gisterenavond in den
schouwburg gechoqueerd door een spel Monsieur Ie Directeur,
toonende de wuftheid des tooneellevens ; en zoude halverwege
zijn opgestaan indien zich niet gegeneerd voor haar dochter ;
waarop deze (geen kuiken meer) opmerkte dat den reine alles
rein. Verder hoorde gedurende de gesprekken dat eieren thans
weder goedkooper nl . 14 ets. de versche ; maar herinner mij
nog zeer goed mijn vader vertelde hoe zij 11 voor io ets. te
krijgen waren en hoe mijn moeder, toen wij klein waren, elke
Paschen honderden cadeau kreeg van de boeren . Een en ander
overwegend kwam op het idee de Bont te schrijven hij mij
meer pacht moet betalen voor zijn land, en anders met Nov . er
af; en hoop maar de Huurwet alleen op huizen zal slaan, en
niet op boerderijen ; waarover het Kamerlid Blabbers bij de
eerste gelegenheid te polsen .
Maandag ii Februari. Naar Mr. Lacouteur, over Zw .
Hendriks idee ; en adviseerde ZEd. vooral zeer voorzichtig
moest zijn, en voorshands op zijn hoogst achter de schermen
mocht werken ; en stelde hij voor hij H . zelf te schrijven, waarop
diens adres gegeven . Aangaande H.'s plan de overplaatsing
van den doordraaier te bewerkstelligen, zeide Mr. L. die dingen
wel meer worden gedaan als men invloed heeft ; maar twijfelde
of dit wel verstandig, aangezien afwezigheid de liefde aanvuurt ;
een zeer wijze opmerking . In de bladen bericht dat de Centralen
nu met heel Rusland vrede, waarop mijn Russen opnieuw gestegen; en nu ook weder geregeld telegrammen met Engeland,
enz. Thuis gekomen een exploit van Japikse, den huisbaas ; hij
schrijft het huis verkocht, en mij aansprakelijk stellende voor
alle schade als ik er niet op i Mei uit ; en 2, een uitnoodiging
voor Woensdag op de bestuursvergadering van den Huurdersbond . Moge die mij helpen! Want de huizennood stijgt ten top .
Dinsdag I2 Februari. Met de eerste post brief van Tante ;
het geld en de peren ontvangen ; en verder dankbaar voor onze
brieven, en vol van haar trouwplannen, net als een jon meisje ;
e n hoopt de wittebroodsweken bij Nijmegen door te b rengen,
te Berg-en-Dal . Deze brief toonende hoe dit onheil met onverbiddelijken schred nadert ; en Paschen dit jaar ongelukkig bijzonder vroeg, 31 Mrt., zoodat als er geen wonder geschiedt
het ongeluk binnen twee maanden gebeurd . Om i uur met
Kolleman naar A'dam, voor de Commissarisvergadering der
Vereen. Klompenfabrieken, en had Jacobson proefbalans voor
1917 gereed ; na ruime afschrijving 9 pct. verdiend, dus niet
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kwaad, maar toch op geen stukken na wat het prospectus
beloofde ; doch zal elke commissaris ƒ i ioo aan tantième opstrijken . En wil Jacobson nu er vrede is dadelijk naar Rusland,
waar veel hout groeit en veel klompen worden gedragen, om
een filiaal te stichten ; hetgeen echter voorloopig aangehouden.
Om 4 uur naar Pieterman, die juist van de beurs terug, en zeide
Russen een vaste markt . Hem over mijn fondsen gesproken, en
zeide hij gaarne zaken voor mij zal doen ; maar thans een moeilijke tijd om te adviseeren . Hem polsende over de vooruitzichten der Russ . leeningen zeide P . er geen peil op te trekken,
maar het comité zeer invloedrijk, en zoude zijn best doen er
zooveel mogelijk van terecht te brengen . Aldus met den trein
van 5 uur naar huis, en op Kolleman's voorstel samen in Central
gedineerd, eens zoo duur als vroeger, doch smakelijk . Vervolgens naar de Witte, waar tot 9 uur geomberd, en f 2,85 verloren; zoodat deze dag mij over de f 12 heeft gekost, terwijl
van de vergadering slechts f io presentiegeld getrokken!
Donderdag z¢ Februari. Een prachtige winterdag, en het
weerglas staag rijzend ; dus gedeeltelijk naar stad geloopen, in
den namiddag ; en een goed uur op de Witte ; maar erg onrustig
daar om 2 5 naar de Kriegswitwe moest . Op de Witte groot
gedoe over de Mémoires van janus, den chef-bediende, in
boekvorm ; maar Blabbers, het Kamerlid, dewelke het gelezen,
zegt er geen enkel schandaal in vermeld, maar gelooft janus
nog een tweede deel in bewerking heeft, met de volle waarheid,
te publiceeren over z5 jaren ; en vele leden erg vriendelijk tegen
hem, op hoop van zegen. Blabbers ook vol van diverse schandalen bij commissies, etc ., en één Kamerlid reeds gezegd hij zich
niet verkiesbaar zal stellen ; en volgens Blabbers nog wel vijftien anderen te volgen . En leven wij inderdaad in tijden van
verzonkenheid . Allerlei nieuws uit Rusland, van de Bolsjewix ;
maar niet wijs uit te worden, behalve dat overal zooveel moord
en diefstal dat de Duitschers er heen moeten om orde te scheppen. En dus om 2- 5 naar mijn weduwe, na eerst een paar
nieuwe handschoenen te hebben gekocht (f 5 .5 0 D. Zij in een
leuk appartement in de Javastraat, en ontving mij zeer hartelijk .
Eerst thee ; en toen vroeg zij mijn raad in financieele zaken . Haar
man gedood in Rusland, en zij wachtende op geld, maar de
advocaten dralend ; en vroeg mij hoe zij hier een paar duizend
gulden kon opnemen, tegen latere hypotheek van haar Schloss.
Waarop ik zeide zulks niet te weten, maar er bij mijn bankier
naar zou informeeren, en haar berichten ; hetgeen morgen
doen zal .
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Vrijdag z f Februari . Naar de Bank, en met Mr. Willemse,
den directeur, gesproken over de hypotheek der Witwe . Waarop deze een vriend op de legatie opgebeld, en van dezen vernomen hij reeds de zevende met deze vraag ; en de Witwe
heelemaal geen weduwe, maar uit Duitschland gevlucht met
valsch paspoort, verdacht van spionnage voor Rusland . Hetgeen echter niet kon gelooven ; maar zal toch voorzichtig zijn,
en mij met een beleefd koel briefje van het mensch afmaken .
Smunk op de Witte treffend deelt deze mij mede Oom's wijn
met de Goesche boot te Rotterdam aangekomen, zo manden, en
zal minstens f ioo vracht en sleepersloon kosten . Maar wil
alles in zijn kelders opslaan, en mij een bod doen, na te hebben
geprobeerd . Des avonds diner bij de Van Diemens, hun
zilveren bruiloft ; en een telegram komend dat één gast te
Zwolle de aansluiting verpraat, zouden met ons i3 en aan tafel,
hetgeen niemand wilde ; waarop op raad van een Mevr . De
Bruyn even de Mpij . „Louis XIV" opgebeld om een veertienden man ; zijnde dit een onderneming die gasten levert,
niet alleen voor zulke gevallen, maar ook om aan een partij
luister bij te zetten en voor vlotte conversatie te zorgen . En
verscheen binnen zo min . een welgemanierd persoon, genaamd
De La Planche ; maar of hij echt zoo heetende weet ik niet zeker .
Wist zich zeer goed te bewegen, en voorziet deze maatschappij
in een algemeene behoefte .
Zaterdag 16 Februari . Opnieuw naar den Huurdersbond,
voor Comitévergadering ; en besloten daar een lijst aan te
leggen van huurders en verhuurders, met kostelooze bemiddeling ; en denk nu wel toch nog aan een huurhuis te komen ;
maar zegt mijn vrouw, indien niet doenlijk, wij in Mei naar
buiten tot November, en dan naar mijn boerderij, waar ook
volop eten ; doch heb daar weinig zin in, en beter mijn pachter
De Bont mij zooveel meer huur betaalt als zelf moet betalen,
zijnde het de gewoonte der tijden, dat ieder op den ander zijn
extrakosten van wege het dure leven verhaalt . De slagers
zullen nu ook een week gaan staken van wege de maximumprijzen, zoodat mijn vrouw heden allerlei rookvleesch, ham en
worst in huis gehaald ; maar kan van de distributie nog io mud
kolen krijgen à f 5 .65 ! ! ! In den avond met mijn vrouw gedineerd
in Hotel des Indes, als gast van de Verkeuterens ; en een buitengewoon fijn diner . Dit restaurant thans onder directie van
Monsieur Wansinck, mij welbekend uit St. Moritz. De zaal vol
van notabiliteiten, en was het vreemd gezanten der Entente aan
tafeltjes te zien naast die der Centralen, maar het zich toch goed
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latende smaken . En in een hoek mijn Witwe met twee Eng .
officieren, waaraan heelemaal geen touw kon vastmaken ; doch
groette en glimlachte zij allerminzaamst ; waarop, ik teruggroetend, mijn vrouw nijdig, en boudeerde den heelen tijd in
het rijtuig naar huis . Alwaar een telegram vonden van Hendrik .
„Bewuste persoon overgeplaatst naar Kustartillerie op Schiermonnikoog, wat zeg je van me, brief volgt ." En moet dit slaan
op Kapitein B., die onze erftante wilde inpikken ; waardoor
zeer in mijn nopjes .
Zondag 17 Februari. Wederom een prachtdag, maar zeer
koud, zoodat daar eenige keelpijn, het beter oordeelde niet ter
kerke, en den ganschen dag niet het huis uit ; maar in namiddag
allerlei aanloop ; waaronder Jhr. van den Broeck, en Mr.
Snerpers, van Amalia's dansclub ; een leeghoofdig fat naar mij
scheen, maar begon Amalia te huilen toen ik zulks later zeide .
Den namiddag verder gesleten met het nazien van het huishoudboek, en vind onze onkosten met den dag stijgende, zoodat de hemel weet waar het heen zal gaan .

Maandag r 8 Februari. Naar de vergadering van den Huurdersbond in Diligentia, waar honderden opgekomen ; en
groote geestdrift, ofschoon de toespraak van den voorzitter
veel en veel te lang . Besloten tot oprichting van een eigen
bondsorgaan, en eigen bureau van rechtskundig advies ; en
werd met algemeene stemmen benoemd tot vice-voorzitter . Des
avonds Jaantje uit, en Amalia naar een danspartij ; en gingen
op voorstel van mijn vrouw naar stad om te eten, hetgeen
deden met elk 2 doz. oesters en samen een biefstuk . Daarop,
eenmaal uit zijnde, naar den bioscoop, waar veel Eng . soldaten,
en de zaal vol . Alsdan naar huis ; en mijn vrouw chocolade
gezet, dewijl wachtend op Daantje ; dewelke thuis komend vergezeld van Arjane ; en waren samen uit geweest, thans dikke
maatjes, maar vroeger gevochten als kemphanen ; hetgeen niet
kan begrijpen . Daarop te bed, aangezien Amalia een sleutel ;
iets dat toen ik jong was ook niet voor jonge meisjes te pas
kwam. Maar zijn de tijden nu eenmaal modern .
Dinsdag 19 Februari . Brief van zwager Hendrik, en schrijft
hij door zekeren invloed bewerkt dat Kapt . Brandelaar subiet
overgeplaatst naar Buitendorp op Schiermonnikoog ; en zoolang mobilisatie duurt geen verlof of ontslag zal kunnen nemen .
Waarop dadelijk met dezen brief naar Mr. Lacouteur ; en oordeelt deze Hendrik voorwaar een deus ex machina, en onze zaak
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daardoor vermoedelijk niet slechter, maar kan men waar een
vrouw in 't spel nooit weten . Adviseerde mij te wachten tot
Tante schreef, maar heb H . toch hartelijk dank gezegd voor de
genomen moeite . In zake Oom's wijn naar Smunk gegaan, en
zegt deze de merken zeer goed, maar moet den wijn eerst wat
laten rusten aleer kan keuren, doch wil voor gezamenlijke
rekening verkoopen . Waarop ik zeide hij een bod moest doen,
daar anders den wijn zal adverteeren ; en bood hij mij toen
f iooo winst . Maar zeide ik de zaak in beraad te willen houden ;
waarop, hij zeggende f i per flesch winst, en hij alle kosten, ik
toesloeg, mits ik i oo fl . en i z fl . cognac gratis voor mij zelf .
Aldus accoord ; zoodat deze reis naar Zeeland mij geen windeieren gelegd
Woensdag 20 Februari.
Sprak heden Blabbers, het Kamerlid,
en Z.Ed. zeer in zijn nopjes dat de onderwijzers-salarissen verhoogd, hetgeen den Staat - d.i. ons belastingbetalers - weer
f 5 millioen zal kosten, terwijl Z . Exc. Cort er aanvankelijk zelfs
3 al te veel voor vond . Maar lijkt 5 millioen voor zooveel duizenden onderwijzers mij in deze dure tijden geenszins overdreven. Dan zeide Blabbers ook ik a.s. Dinsdag beslist naar de
Kamer moest komen, zullende hij mij een toegangskaart sturen
voor een goede plaats, zijnde er alsdan groote klopjacht op
Min. Posthuma, van wege de distributie; en voorspelt Blabbers
de vonken er af zullen vliegen en de ploeg er over heen zal,
welk laatste dreigend klinkt, maar mij niet zeer duidelijk . Zeide
tegen Blabbers ik niet twijfelde hij voor 's lands belangen zoude
waken ; en vroeg hem toen over de Huurwet, of deze ook op
boerderijen zal slaan ; waarop Z .Ed. alleen knipoogde . Uit
Rusland nieuws dat de ellendeling Trotski, dewelke de staatsschuld geannuleerd, zich nu overgeeft aan Duitschland ; welk
laatste nu ook voor ons neutralen zal waken, hetgeen prachtig
zoude zijn; en mijn Russische fondsen heden aan de beurs
weder 3 pct. beter.
Donderdag 21 Februari.
Vanochtend in de bladen bericht,
dat mijn aandeelen Philips wederom 41 pct. dividend zullen
geven, maar bijkans ioo pct . verdiend ; hetgeen een kleine
tegemoetkoming in deze bittere tijden ; en ben door mijn bezit
van 5 stuks nu wel een ƒ 14 .ooo beter geworden, zoodat mijn
scherpzinnigheid prijs waarmede hen in 1913 ad i io proc .
ingepikt. Maar volgens hetzelfde ochtendblad is er geen de
minste kans dat sigaren goedkooper zullen worden; hetgeen ook
wel een mirakel zou zijn waar alles met den dag opslaat . En de
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wasscherijen nu ook over 14 dagen stop ; hetgeen echter dezen
goeden kant dat nu mijn boorden en hemden minder spoedig
vernield . Hierover sprekende met vriend v . d . Heuvel vertelde
deze, volgens zijn informatie de wasscherijen in heimelijk
verbond met hemdenfabrieken, die hen subsidieenen, en speciale
machines leveren ter vernieling der wasch . Den ganschen middag de stad vol officieren ter viering van 125-jarig bestaan van
het korps rijdende artillerie ; en trof Maj . de Bruyn uit Amersfoort op de Witte ; dewelke mij mededeelde de Duitschers
binnen 14 dagen te Petersburg zouden zitten, en hetzelve
zouden vasthouden als onderpand voor de Russ . schuld . Moge
zulks waar zijn! Om 1 7 mijn vrouw met Amalia volgens
afspraak ontmoet bij Central, alwaar gegeten wegens denvleeschnood . Van rundvleesch alleen koude rib op 't menu ; en aten
elk een bord soep, ham met zuurkool (f i .9o! 11) en koffie met
een gebakje na ; en kwam dit simpele eten op meer dan ƒ 8 . Doch
achten het met het oog op den dreigenden vleeschnood gewenscht onzen kleinen voorraad te sparen .

Vr dag 22 Februari . Nu weder een knoeierij aan 't licht
met de kaas ; en hoor op de tram van Van Boetzelaar dat het
heele land één knoeiboel, en zal van Regeeringswege een onderzoek worden ingesteld . En later het Kamerlid Blabbers hierover ondervragend zegt deze het zoo erg niet is, maar toch
diverse zwarte schapen ; en wil Van Hamel met nog een paar
Kamerleden daar achter heen zitten, en een vaste knoeicommissie instellen om alles te onderzoeken . Hetgeen mij malligheid lijkt, en moest zulk een commissie niet uit Kamerleden
bestaan . Hierover dus een ingezonden stuk geschreven aan Het
Vaderland, daar den middag geen partijtje naar mijn zin kon
krijgen . Deze geheele corruptie naar mijn oordeel te wijten aan
de verzonkenheid der tijden, waarvan vandaag een nieuw
blijk, doordien bij de 7000 lieden een adres aan den Gemeenteraad onderteekend tot opening der schouwburgen in de Stille
Week. Dezen avond met mijn vrouw gegeten bij Pomona
(Amalia uit) de vegetarische restauratie in de Molenstraat . Een
mooie groote zaal, eivol ; maar vond het eten flauw, en het
„Schijngehakt" inderdaad schijn ; ook geen bier te krijgen, doch
in plaats daarvan karnemelk gedronken ; en aldus leeg en
hongerig weggegaan, maar de rekening billijk, onder den rijksdaalder de twee . Thuis gekomen zegt Jaantje Mevr . De Bruyn
getelefoneerd ik haar dadelijk moest opbellen ; en zulks doende
vernam haar buurman overleden, en zoude denkelijk de huur
van diens vrouw kunnen overnemen . Zeggende ik er direct
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na de begrafenis werk van zoude maken, antwoordt zij het dan
te laat zoude zijn daar het thans heel gewoon, candidaat-huurders er reeds bij zijn eer de lui goed en wel dood ; hetgeen mij
te griezelig . Dan maar liever geen huis !
Zaterdag 23 Februari. Van wege 't nattige weder vreeselijk
rheumatique in mijn linkerarm, en deswege naar Dr. Schoffers ;
die mij iets voorschrijft om mede in te wrijven, en wijn en
rundvleesch ontraadt ; maar krijgt een mensch thans voor dat
laatste niet veel kans . Dus in stad koffie gedronken, met bokking; en daarna naar de Witte, alwaar vernomen de Russische
gezant weggaat, en de ambassade aan den Kneuterdijk opgeheven. En spraken diverse leden, die Russische fondsen
hebben, er over beslag op het gebouw te laten leggen ; maar
zegt Mr . Krimpers dit niet mogelijk, daar gezantschappen
extra-territoriaal ; en verhaalde van een cliënt, die zijn huis
aan den gezant van een kleine Z. Am. Republiek verhuurd
had, noch huur noch vergoeding kon krijgen voor zeer groote
aangerichte schade . Hetgeen door anderen bevestigd ; zeggende een hunner dat winkeliers hier in de stad er elk jaar voor
vele duizenden inloopen bij diplomaten van kleine landen, die
niet betalen en toch niet kunnen worden vervolgd ; zoodat
vele winkeliers aan deze lieden geen krediet meer gevende .
Zondag 2¢ Februari. Nog steeds veel last van de rheumatique,
zoodat zeer laat opstond, en niet ter kerke ; en een saaien dag
gesleten met kranten en boeken, en warm gehouden, terwijl
in den middag mijn vrouw met Amalia uit om visites te maken ;
op mijn aandringen ook bij de vervelende Scheffelaars, waar
zij mij nu naar waarheid wegens mijn rheumatique konden
excuseeren . Dus heeft alle kwaad zijn goede zijde, ook al is
die soms klein . En terwijl beiden uit, komt v . d. Heuvel mij
een uurtje gezelschap houden ; en vertelt deze mij o .a . dat reeds
een half dozijn Haagsche jonge dames met Engelsche officieren
geëngageerd, en meer te wachten. En is het merkwaardig te
zien hoe iedereen die off. achterna loopt, zoodat zij hier een
leventje als God in Frankrijk ; en werden nooit zooveel diners
en recepties gegeven als thans, hetgeen wel vreemd in zulk
een naren duren tijd. Voor diner schapevleesch, waaraan steeds
het land had . Maar als de toestanden zoo blijven kan nog
erger ons wachten . In den avond met mijn vrouw en Amalia
gesproken over Tante; maar hoor niets, en moeten maar afwachten, ofschoon heden over S weken reeds Paschen .
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Maandag 2f Februari . Mijn arm gelukkig zoo goed als beter ;
maar hoop de oorlog spoedig uit opdat een kuur kan doen in
een buitenl . badplaats . In stad over mijn mankement sprekend
hoorde dat velen thans naar Rockanje gaan, waar heilzame
modderbaden te krijgen ; en ziet men daaruit weder hoe de
oorlog nationale industrie bevordert . Meer nog blijkt zulks
uit de jaarbeurs, dewelke heden geopend ; en vertelde Blabbers, het Kamerlid, tegen vijf uur op de Witte, hij pas uit
Utrecht terug waar hij de opening bijgewoond ; dewelke geschiedde in bijzijn van H . M. de Koningin en Z . K. H. den
Prins; en de stad stampvol ; maar wil men nu een vast jaarbeursgebouw met Rijkssubsidie . Wat er ook gebeurt, het
maakt altoos de belasting hooger. B . vertelde mij ook er een
politiepartij is gevormd die onder de nieuwe Kieswet één of
meer politielui naar de Kamer wil zenden, en zeide hij geestig
die er onder de hand wel noodig worden . B. gaf mij ook de
beloofde kaart voor morgen ; doch hem vragende in zake nieuwe
Huurwet vernam, hij niet zeker is daar bijtijds tijd voor kon
worden gevonden . Op de Witte het nieuwtje dat geen Eng . officieren en andere buitenlanders meer als tijdelijk lid toegelaten ;
hetgeen niet uit gebrek aan gastvrijheid, maar uit gebrek aan
consumptie en plaats ; en hoor van Pytersen de Duitsche officieren te Arnhem om dezelfde reden daar niet in de Soos gelaten .
Dinsdag 26 Februari. Van middag naar het Binnenhof, maar
nooit van mijn leven meer teleurgesteld . De geheele buurt
bezet met politie om betoogingen tegen te houden, maar alles
verliep kalm, en de betoogers trokken weg naar de Prinsegracht .
De Kamer niet heelemaal vol, en Z . Exc . Min. Posthuma doodkalm aan de tafel, heelemaal niet als een politiek ten doode opgeschrevene . En ook heelemaal geen rumoer en geen crisis .
De heer Van Beresteijn op, en een heel lange rede met stapels
cijfers en gegevens die mij deden duizelen ; en hoe langer hij
sprak, hoe meer leden wegslopen zoodat er ten langen leste
maar een twintig overgebleven . Zoodat ook ik eindelijk opstapte ; en trof Blabbers weldra kalm op de Witte ; volgens
hem kan het debat nog wel een week duren, en is op het resultaat heelemaal geen peil te trekken, doch gelooft niet Min .
Posthuma er het loodje bij zal leggen ; en zag dezen Minister
later doodsbleek naar huis wandelen, naar de Antonie Duyckstr .
waar hij woont, en waar in deze veelbewogen tijden twee
agenten zijn huis beschermen . Overigens de speech van den
heer Van Beresteijn hier en daar niet ongeestig, vooral toen
hij het over den heer Kruller had .
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Woensdag 2,- Februari . In de ochtendbladen de Duitsche
vredesvoorwaarden voor Rusland, en zet het den Bolsjewiki
het mes op de keel, waar het groot gelijk aan heeft . En valt
het mij mede dat het zoo gematigd is, hetgeen den vrede zeker
zal bevorderen . Hierover Neef van Munnickhuysen sprekende
gaf deze mij te verstaan hij gelooft er reeds sedert weken in
Zwitserland in stilte over een formule wordt onderhandeld .
Moge het waar zijn, want de nood stijgt ten top! Thuis gekomen mijn vrouw met het groote nieuws zij een huis weet
in het Bezuidenhoutkwartier redelijk in prijs (f 20 .000) van
kennissen van haar vriendin Mevrouw Somers ; en heeft hetzelve tot Zaterdag in handen, zoodat er morgen tijdig heen
moeten . En met de post een brief van zwager Hendrik waarin
te lezen dat de Kapitein reeds weg naar Schiermonnikoog, en
de dag van zijn vertrek één zijner crediteuren bij tante geweest
om te informeeren over zijn trouwplannen ; en lacht mij zulks
toe. Maar hoe H. dit alles wetende mij een raadsel, zoodat hem
onmiddellijk schreef, met dank en complimenten voor zijn
pienterheid, hem verzoekend om per keerende uitvoerig in te
lichten . En oordeelt Amalia de trouwerij nu zeker af .
Donderdag 28 Februari. Ofschoon nog Februari, roert Maart
al daniglijk zijn staart ; en in hagel en sneeuw met mijn vrouw
en Amalia naar de Laan v . Nieuw Oostinje, waar van mijn
leven geen drie keer geweest, om het huis te kijken . De buurt
vol vreemde gezichten en, het huis uitgewoond en veel en
veel te duur ; en gelukkig de keuken zóó ingericht (met zijuitgang) dat mijn vrouw geen controle op de meid ; hetgeen
bij Jaantje niet noodig, edoch bij de volgende misschien wel ;
en voor Amalia geen behoorlijke kamer ; en aldus dat het niets
voor ons is wij alle drie het dadelijk eens, hetgeen niet vaak gebeurt . Ook de buurt saai en moerassig . Maar wat ons met Mei
te wachten staat geen lekkere gedachte . Door het Bosch terugteruggewandeld tot het Voorhout ; en onderweg mijn vrouw en
;
gezanikt ik haar mijn winst op Ooms wijn zoude afstaan als extra voor japonnen en hoeden, voor Paschen (over
4 weken) . En heb ik nooit van mijn leven van zulke verkwisting
gehoord, zoodat hoogstens f 500 wilde geven . Maar zeiden
beiden alles 3 x zoo duur als anders, en zij reeds twee jaren
aan bezuinigen . Het einde ik voorloopig f 6oo gaf, en de rest
in beraad als het nog noodig blijkt ; waarop beiden mij op eens
een schat noemden. Waarop ik naar Pulchri ; de tentoonstelling
van schilderijen bekeken, maar vond dit het gewone soepje ;
middelerwijl de twee regelrecht naar de Bonneterie, zoodat
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mijn hart vasthield . En zoo naar de Witte ; maar onderweg bij
mijn kleermaker aan, en hem een keurig colbertcostuum besteld, en een demi, dewelke dringend noodig . De prijzen
afschuwelijk, ƒ '15 en ƒ 8o ; maar zesde de kleermaker het zeer
verstandig thans te koopen, daar binnenkort de prijzen nog
veel hooger. Op de Witte Blabbers, die warm voorstander van
het ontwerp tot toeslag op alle pensioenen ; maar acht hij 2o pct.
genoeg, hetgeen mij kinderachtig lijkt bij de enorme duurte, en
de millioenen die het land weggooit aan distributie .

Vrijdag i Maart . Ter vergadering van den Huurdersbond ;
meer dan 200 leden reeds, en wel veertig missiven, waarin
steen en been geklaagd over allerlei wandaden van huisbazen;
en praeadvies van Mr. Snerpers over ontwerp huurcontract,
gericht tegen het dito, door de huisbazen opgesteld ; en lijkt dit
laatste wel door Shylock gesteld . Ons ontwerp uitvoerig besproken, en voor kennisgeving aangenomen . Op de Witte veel
gedoe over de Eng . officieren ; die voorhingen toegelaten,
maar geen nieuwen meer voor te hangen, daar te vol en niet
voldoende consumptie . En zeide v . d . Heuvel de officieren nu
een eigen club willen stichten, als ook hoe velen den heelen
tijd lanterfanten in bars, nachtclubs en danslokalen ; volgens
hem het Haagsche nachtleven thans erger dan Parijs, en op de
Deli Club meer vertier dan in Monte Carlo . Van Neef v . Munnickhuysen vernomen wij nu van twee staten graan zullen
krijgen ; uit Amerika en ook uit Rusland ; en Duitschland heel
inschikkelijk over de grintkwestie . Vragende of hij dacht wij
vóór Mei vrede te krijgen, met het oog op mijn huis, zeide daar
geen kwestie van . Thuis gekomen alles vol doozen, en hadden
mijn vrouw en Amalia elk twee hoeden gekocht, één voor de
week en één voor best; en wilden ze absoluut mij ter eere opzetten. Die van mijn vrouw een spektakel zooals nooit van
mijn leven gezien ; wel een el hoog, en allemaal linten door
elkaar gedraaid a la wenteltrap ; en schrok te hooren dit gedrocht „maar" ƒ 32 kost, zijnde er voor geen gulden zijde aan ;
en achtte mij verplicht beiden de les te lezen over het ongepaste
van dergelijken dwazen opschik in deze nare tijden. Waarop
beiden zeiden ik er geen greintje verstand van had ; deze hoed
uit Parijs, en de vracht alleen volgens Madame Liane, die ze
verkocht f 12 per hoed ; hetgeen de stumpers zoo maar gelooven .
Zaterdag 2 Maart. Brief van zwager Hendrik, die zegt mij
later alles te zullen uitleggen, en hij voor onze belangen zorgt
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als een vader, tevens als Sherlock Holmes . Als hij maar geen
wilde dingen doet die alles bederven! Volgens afspraak naar
mijn kleermaker, en mijn pak gepast ; en geloof mij dit keurig
zal staan, en mij wel io jaar jonger maakt . De kleermaker zegt
deze zomer een zeer mondaine te worden ; waarop naar Snoekers,
den chemisier, en aldaar 6 slappe maathemden besteld, met 12
do . boorden, en 6 paar sokken en twee dassen gekocht ; doch
ook hier alles miserabel duur . Op de Witte kapt . De Bruyn
uit Amersfoort, en begin te gelooven die zoo vaak hier komt
voor het nachtleven ; en met hem en v . d . Heuvel een lang
gesprek over de militaire situatie . En zegt hij het Duitsche
offensief nu eerstdaags los komt, waarbij nieuwe gassen kilometers ver zullen worden gespoten, en dan duizenden Duitsche
tanks alles te pletter zullen rijden . Maar al pratende komt
Hentema, van de paarden-commissie, pas uit Berlijn terug ; en
zegt Duitschland heelemaal geen tanks heeft . En van de laatste
staking, deze belachelijk ; en thans overal eten volop, maar
peperduur, en meer thee dan wij hier . En gelooft hij vast na
den oorlog wegens gebrek aan mannen polygamie algemeen zal
worden met twee categorieën, Nebenehe en Doppelehe . En hoop
maar dit verderf niet naar hier over te waaien .
Zondag 3 Maart . Ter kerke ; maar mijn vrouw met Amalia
naar de Eng. kerk bij het Bezuidenhout, dewelke thans mode .
Beiden haar nieuwe hoeden op ; en moet zeggen mijn vrouw
er in den haren niet kwaad uitzag, en Amalia bijzonder chic .
Zij vertelden bij de koffie de kerk stampvol, de heele elite van
Den Haag en vele diplomaten, als ook Eng . officieren ; maar
vind ik het hoogst ergerlijk de godsdienst een mode wordt, en
hen daarover zeer streng onderhouden . In den middag een
telegram van neef Adriaan uit Amsterdam dat zijn vader, Oom
Johannes - naar wien ik heet - ter ziele . Hij ruste in vrede
Amen! En is dit de allerlaatste van grootvaders kinderen ;
88 jaren oud, en las nog eiken dag de krant zonder bril ; maar
niet zoo vlug als Tante Justine dewelke 93 jaren oud, toen zij
stierf tengevolge van een val van de ladder waarmede zij in
een kerseboom kersen plukte . De middag guur en naar, zoodat
van mijn wandeling subiet teruggekeerd ; en mijn vrouw en
Amalia weder begonnen over de geldkwestie voor costuums,
waarover mij vreeselijk ergerde .
Maandag 4 Maart. Vanochtend willende telefoneeren de lijn
stuk; en bleek nader in den nacht dieven op ons dak geweest
en den draad gestolen, waarvan men thans vaak hoort . En
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mijn vrouw zeggende de telefoon wel eens stuk gesneden door
inbrekers die dan den volgenden nacht komen inbreken, ik
van buurman Rochussen's huis getelefoneerd om de nachtveiligheid, alsook om de politie ; maar zeide deze ik zelf moest
komen. Dus ik er heen, en een papier laten invullen . Maar
oordeelde het voorzichtig onze kostbaarheden en enkele papieren van waarde naar de bank te brengen en in de kluis te bergen. Sprekende met Mr. Willemse, den directeur, en dezen
vragende of er niets te verdienen, adviseerde deze mij eens wat
ponden te koopen ; en daar geen verstand van hebbend liet mij
de zaak uitleggen, en het risico volgens hem niet groot zijnde,
gaf last iooo Eng . ponden te koopen, hetgeen gedaan à f 10 .5 8 ;
en beteekent elke cent rijzing of daling ƒ io .-, en geen provisie
te betalen, doch wel rente ; en zeide Mr. W. bijna iedereen
thans zulke zaken doet, die valuta heeten ; en wordt daar door
menigeen nog al eens aan verdiend . Maar op mijn vraag wie
dat dan verliest, zeide hij de tegenpartij, hetgeen mij te ingewikkeld, en ook niet kon schelen, zoolang ik maar geen
tegenpartij word . De vrede tusschen Duitschland en Rusland
heden tot stand, en de Keizer weer een lang telegram verzonden ;
waarover v. d. Heuvel sprekend, deze zegt gekroonde hoofden vrij telegrafeeren hebben . De Duitschers nemen nu ook
nog een brok in het Zuiden ; en blijft er op die manier niet
veel over voor mijn staatsschuld .
Dinsdag I Maart . In stad een rouwband om mijn hoed laten
leggen, zwarte glacé's gekocht (4 .25 .!!!) en nieuwe zwarte das,
voor Oom's begrafenis, hetgeen mj gezamenlijk bij de f io
gekost. Op de Witte vernomen er dezen zomer reuzencourses
zullen zijn op Duindigt, het buiten van den heer Jochems ; en
zie hierin een nieuw bewijs van het mondaine leven dat ons
wacht; en hoor verder de Scheveningsche hotels reeds nu bijna
vol besproken ; het seizoen in Mei te beginnen, en de hotels
reeds twee vermaarde chefs geëngageerd . En heeft een Duitsche
combinatie deze week ƒ io .ooo .ooo voor het Kurhaus geboden ;
maar hierover bij Pytersen informeerend deze gezegd hij van
niets weet, doch dat er iets doende blijkt uit de groote rijzing
in de aandeelen ; ofschoon dat misschien ook een gevolg van
de goede zaken verleden jaar . In stad gegeten, daar mijn vrouw
en Amalia tot 8 uur op een functie voor Eng . geïnterneerden ;
maar mijn eetlust totaal bedorven doordien in de krant zie dat
Eng. ponden maar 10. 5 i, zoodat die valuta mij al vast 70 gld .
kost . Toen om 8 uur naar onzen Huurdersbond, waar tot i i uur
geheime bestuursvergadering; en daar geen thee te krijgen,
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fleschje Rijnwijn besteld . Te ii~ uur thuis komend zie een
inbreker aan het slot van mijn huisdeur peuteren ; waarop de
tegenwoordigheid van geest had stil door te gaan, en spoedig een agent vond . En wij twee stil genaderd, ieder aan een
kant, en den dief besprongen . Maar bleek buurman Rochussen
te zijn, die erg kippig, en naar ik vrees een glaasje op had . Hij
eerst zeer nijdig ; maar later alle drie gelachen en den agent een
handvol van Jacobson's Flor de Simchos gegeven, dewelke
nog had staan, en toch niet rook.
Noen rdag 6 Maart. Met den negen-uurs trein naar Amsterdam, en ter begrafenis . Bijna alle familie van weerskanten in
het sterfhuis ; en ofschoon Oom plotseling zonder lijden heengegaan, toch zeer treurig gestemd, zijnde hij de allerlaatste der
oude generatie van onze familie ; en worden wij onder de hand
de oudjes . Aan het graf veel gesproken, o . a . door bestuurderen der weldadigheidsgenootschappen waarvan Oom vele jaren
lid. En waren allen het eens de overledene een bijzonder braaf
man met vele stille deugden ; en hoorde van neef Adriaan zijn
nalatenschap niet zal tegenvallen, en dat de overledene mij als
petekind zeker ook wel bedacht ; hetgeen mij niet geheel onverwacht . In den middag naar Pieterman, den bankier, over
mijn Russen ; maar kon geen haring of kuit krijgen, behalve
dat het Comité diligent, en thans een volkstelling van alle
Russ . fondsen in ons land aan het houden. En op mijn vraag
hoeveel Pieterman taxeerde, zeide hij i 4 milliard ; maar kan
meer zijn, doch ook minder ; en lijkt P. mij een kwab . Om
S uur terug, met den eenigen sneltrein, die nu nog naar Den
Haag loopt ; en om 6 uur thuis, met eten op mij gewacht,
waarna spoedig vermoeid te bed, in droevige stemming .
Donderdag 7 Maart. Reeds vroeg opgebeld door Kolleman,
dewelke vroeg of wist waarom aandeelen Klompenfabriek
gisteren aan de beurs 18 pct. gerezen ; maar niet wijzer dan hij .
En daarop telefoon van mijn dochter Betsy, of wij nog heden
haar Johan - mijn kleinzoon, naar mij genoemd - konden
hebben, haar bevalling over, dewelke zeer aanstaande . Toen na
de koffie naar stad, alwaar diverse boodschappen ; o . a. naar
den kleermaker om finaal te passen ; zeer tevreden met mijn colbert-costuum; maar de demi leek mij nog al ouwelijk . Zoo
naar de Witte, waar eerst een partijtje van het nieuwe bridgekaartspel, dat thans heelemaal de rage, zoodat er bijna geen
ombre-tafeltjes meer ; en lijkt wel een aardig spel, een soort
whist, maar niet zoo leuk als ombre . Doch buitengewoon goede
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kaarten, en won ƒ 7 .50, bij kwart-cents punten ; hetgeen meer
dan ik in jaren gewonnen ; doch hoor dit een grof spel, en
soms welf 25 in een paar uur te winnen of verliezen . Gebitterd
met Mierders, het raadslid ; dewelke allerlei vertelde aangaande
de stadhuisplannen ; en wil de een zus, de ander zoo ; d. i. bij
het Spui, of waar het station Staatsspoor staat, of aan de Zeestraat, het huis van den millionnair Deen . Des avonds meegetroond door Van den Heuvel naar een politieke vergadering
van den Econ. Bond (Treub zijn nieuwe partij) waar een groote
speech van den jongen Kessler, zoon van August, op wiens
advies indertijd mijn aand . Koninklijke onder pari kocht ; en
trok spr . tegen 0 . W.'ers los, en oordeelde ZEd . verder deze
partij de algemeene welvaart zal bevorderen . Deze gevoelens
geheel deelend denk er over lid te worden ; maar wil eerst informeeren wat zulks kost . Thuis de kleine Johan goed en wel
aangekomen, tot aller vreugd ; en reeds lang te bed . En is 't lang
geleden sinds wij een kleine in huis hadden .
Vrijdag 8 Maart. Andermaal een prachtdag ; en reeds bijtijds
uit met den kleine om hem een bouwdoos te koopen . Maar
vroeg men daarvoor f 6 zeggende het hout thans zoo enorm
duur ; en Johan op eens een locomotief ziende wilde liever een
trein ; hetgeen mij bewijs van ingenieurstalent scheen ; doch ten
slotte liever een verfdoos, hetgeen ook mij beter uit kwam,
daar slechts f 2 . Thuis Kolleman weder aan de telefoon ; onze
Klompenaandeelen weder 12 pct. hooger ; en zeggende wij
commissarissen eerlijk tegenover elkander moesten zijn, vroeg
mij of ik wist of er iets doende ; waarover ik eenigszins geraakt,
maar adviseerde hem Jacobson eens op te bellen, of anders te
wachten tot de vergadering Maandag . Intusschen, met mijn
5 aandeelen, geen reden mij ongerust te maken over een rijzing ;
en compenseert dit tegen mijn ponden, waarop thans reeds
f 8o verlies . Naar stad ; alwaar Blabbers ontmoet, dewelke
bek-af op de Witte kwam, na een lange speech van Mr. Troelstra; doch volgens hem nog de beste en meest bezadigde . En
deelde mij verder mede de Huisbazenwet voor Dinsdag op de
agenda ; maar kwam eerst de Zuiderzeedrooglegging aan de
beurt. Hetgeen andermaal toont hoe weinig besef onze Kamerleden van 's lands belang; de Zuiderzee zal niet wegloopen,
maar i Mei staan duizenden op straat als de Regeering niet
helpt; en was zoo vrij hem dit te zeggen . En hoorde verder
van hem, zijn vrouw een brief van een vriend te Wageningen
dewelke leeraar aan de Landbouwschool, en op eens met 30
anderen professor geworden, doordien gezegde school tot uni40
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versiteit gemaakt ; en schreef diens echtgenoote aan Mevr .
Blabbers : „maar voor jou blijf ik toch altoos Trijn!" En zeide
Blabbers, zeer terecht, vrouwen de ijdelheid in persoon . Thuis
gekomen, mijn vrouw en Amalia uit met het kind ; maar Daantje slecht geluimd, en vertelde Johan een stuk blauwe verf in
het eten van de poes gedaan, en het halve huis beschilderd
overal waar het gewit ; hetgeen vrees ik last met den huisbaas
zal geven . Des avonds naar den Huurdersbond ; van waar
telegram aan Minister Cort en den Burgemeester om hulp ;
doch mijn motie ook een telegram aan den Min . van justitie
met i stem verworpen .
Zaterdag 9 Maart. Omlaag komend naar ontbijt mijn vrouw
huilende ; en Amalia valt mij om den hals, en danst toen de
kamer rond, roepend : „de zaak is af, en wij staan paf!" En was
er brief van tante in Zeeland, met kort bericht haar engagement
af, en zal de reden wel schrijven, maar thans te ziek . Waarover
zelf een oogenblik van streek ; maar een groote uitkomst, en
oprecht dankbaar alles zoo is geloopen, ofschoon het nog niet
geheel begrijp . Daarom naar Mr. Lacouteur, en hem den brief
laten lezen ; en zeide hij blijde was het zoo geloopen, en hij
daarin van dienst had kunnen zijn . Meteen vragend hoeveel
ik hem schuldig, zeide hij dit wel terecht zoude komen ; maar
ik ten antwoord korte rekening lange vriendschap ; en beloofde
hij mij nog denzelfden dag na te zien om rekening te zenden .
Aan de koffie mijn vrouw wederom begonnen over de rest
van mijn winst op Oom's wijn voor japonnen, zeggende deze
wijnkoop haar werk, daar zij mijn plan hem te koopen goedgekeurd ; maar was zulks geheel mijn idee . Doch met het oog op
de heugelijke tijding van Tante toegestaan nog ƒ 400 te geven,
zijnde het restant na aftrek gemaakte reiskosten en anderszins .
In den middag naar stad ; en hoorde daar o . m. dat gisteren bij
ons in de buurt twee detectives met fietsen een huis binnen
waar de deur open stond om te onderzoeken ; en toen terug
kwamen hun fietsen door de inbrekers gestolen . En vernam
nog van een griffier te 's-Bosch, er nooit zooveel misdaden als
thans; en alle gevangenissen in het heele land zoo vol er geen
plaats voor alle boeven, zoodat overal wachtlijsten aangelegd .
Met de avondpost een brief van Mr. Lacouteur, met nota
„voor diverse besognes" ƒ 25o .- hetgeen de meest schandalige
afzetterij waarvan ooit hoorde ; en dat in dezen duren tijd, en
de man geen steek gedaan behalve een geleerd gezicht gezet.
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Zondag 1o Maart. Allerprachtigst weder, en dus in mijn
nieuw costuum, en dito demi, naar de Pier met den kleine ;
waar zoo wat de geheele elite aan het wandelen . En ontmoette
er wel honderd kennissen, waaronder Mr. Lacouteur, die mij
roette alsof hij van den prins geen kwaad wist ; en verder
Jhr. van den Broeck, dewelke mij allerminzaamst staande
hield, en o .m. mijn oordeel vroeg over de oorlogsvooruitzichten ; en al opwandelend zeide hij in den namiddag met
Mevrouw een visite bij ons zoude maken, als wij thuis ; en toen
wij beiden samen te praten Steenema, van de VersnaperingsCommissie, wel viermaal gepasseerd, of Jhr . v. d. B . ook notitie
van hem zoude nemen ; maar deed Z .H.Wel.Geb . zulks niet,
tot mijn groote satisfactie . Later verder wandelend komt op mij
toe de Kriegswitwe met haar hondje, die eerst niet herkende
van wege haar kostuum en hoed ; en zesde zij, Johan streelend,
zij niet wist ik al zulke groote kinderen had ; doch oordeelde
het niet noodig haar te ze gen dat een groot kind soms een
kleinkind kan zijn ; en is zeer opzettelijke vleierij, en lijkt mij
inderdaad een hoogst gevaarlijke vrouw . Maar aan de koffie
Johan aan mijn vrouw verteld ik op de Pier met een tante had
gesproken ; waarop alles moest vertellen . En zeide mijn vrouw
de kerk beter voor mij dan de Pier; en zij of Amalia in het vervolg mede zou. In den middag de visite van Jhr . v. d . B., en
diens vrouw zeer minzaam en charmant, en mijn vrouw
gevraagd voor haarjour, waarmede deze zeer in haar nopjes .
Maandag 11 Maart. Reeds vroeg telefoon, dat Betsy voorspoedig bevallen van welgeschapen dochter ; moeder en kind
wel. Waarop mijn vrouw in overweging gaf te zorgen het kind
naar Tante Arabella genoemd zal worden, daar dit nooit kwaad
kon; maar zeide mijn vrouw een mooie naam beter dan een handvol geld, en Betsy al lang besloten het Gladys zou heeten als het
een meisje. Met den trein io.z8 naar Amsterdam, met Kolleman, voor de vergadering der Vereen . Klompenfabrieken ; en
zeer gewichtige mededeelingen van Jacobson . De aandeelen
eerstdaags in de officieele noteering ; en het dividend kon io
pct. inplaats 9, zooals verwacht, en mijn tantièmes ook al
f 300 meer . Maar van nog meer belang een voorstel tot amalgamatie met de Nationale Klompenfabriek te Raamsdonk ; waar
Kolleman scherp tegen ; maar ik gezegd men altoos kon
onderzoeken, en dus officieel geschreven om verdere bijzonderheden resp . voorstellen . De balans geteekend, en het verslag
onverwijld te publiceeren, alsook de jaarl . vergadering vastgesteld op Donderdag 21 e .k ., te 3 uur namiddag . Daarop Jacob42
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son weder begonnen over de Russische plannen ; maar gingen
in den doofpot, daar commiss . eenstemmig van oordeel Holland reeds geld genoeg laten zitten in Rusland . Terug met den
sneltrein van 5 uur, en hoorde daar twee heeren spreken over
een verwacht tekort van ij millioen op de spoorwegen in
Maart, te dekken door den Staat ; waarop de een zei hij dacht
de tarieven opnieuw hooger ; en de ander wijselijk opmerkend
het precies hetzelfde of dit zoo, dan wel of het op de belastingen
gelegd.
Reeds vroeg op pad naar Blabbers, het
Dinsdag 12 Maart.
Kamerlid, om een kaart voor de gereserveerde tribune, wegens
het huurdebat, waarbij in qualiteit voor onzen Bond tegenwoordig wilde zijn ; en hem door de halve stad achterna geloopen
maar eindelijk op het Binnenhof gevonden . En op tijd aanwezig ;
en ofschoon de zaak nog geen beslag, zeer tevreden met toon
van debat, hetwelk blijk gaf van hooge vaderlandslievende
opvatting bij de meeste leden ; uitgezonderd Jhr . Lohman, die
onzin uitkraamde over schending van 't eigendomsrecht ;
waarop Prof . Visser heel geestig ten antwoord dat het recht
onze knecht en niet onze baas ; en Baron van Sasse van Ysselt,
hetzelfde, in 't Duitsch . Ook de Socialist Mendels en anderen
ijverend voor dit ware volksbelang ; en ten slotte Z . Exc . Min.
Cort nog met tijding dat een nieuwe wet op ruime schaal in
woningnood zal voorzien ; en werden de vier lui van den Huisbazenbond leelijk wit om den neus . Het debat vandaag nog
niet uit, maar goede hoop ; en onze Bond tot laat in den nacht
vergaderd, en besloten opnieuw telegrammen aan alle ministers
te zenden, daar dit blijkbaar helpend .
Donderdag 14 Maart. Gisteren voor het eerst in jaren niets
in mijn dagboek geschreven, en de reden ik absoluut over stuur
door een laaghartigen aanval op ons geheele bestuur van de
Vereen. Klompenfabrieken in de Financieele Peperbus, zeggende hoe het jaarverslag in gebreke blijft de verwachtingen,
verwekt door het prospectus te verwezenlijken, en maar io pct.
dividend, doch 4o beloofd ; en het bestuur niet tevreden zijn
zakken te spekken met dikke tantièmen, maar ook nog op hun
voorwetenschap speculeerende aan de beurs ; daarbij doelende
op de rijzing in onze aandeelen verleden week ; en vuigelijk
geïnsinueerd sommige bestuursleden zich leenende tot diverse
min oirbare praktijken . Een lage en hoogst onverdiende insinuatie, waaraan wij onschuldig als een lam ; en onze aandeelen
bovendien thans 13 i procent ; en erger nog, het blad de aandeel43
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houders opwekkende tot verzet op de vergadering . En wilde
in de eerste opwelling naar een advocaat ; maar vroeg mijnvrouw
of ik na Mr. Lacouteur's hooge nota nog niet wijzer, zoodat
niet weet wat te doen ; zoodat alleen aan Kolleman over de
telefoon gezegd wij een commissarisvergadering moeten beleggen, en repliek overwegen .
Vr dag 1J Maart. Vandaag bijna den heelen dag in de
Kamer ; eerst vanwege de Huurwet, en later om Excell . minister Posthuma's rede . De eerste naar onzen zin aangenomen ; en
Z.Excell ., dewelke in 't geheel 92 uur gesproken, zich zeer
kranig verdedigd, en aan het slot warm geapplaudisseerd en
gefeliciteerd, het eerst door Z .Exc . Minister Cort ; maar zag ook
Min. Treub hem een hand geven, zoodat de praatjes over
vijandschap tusschen de twee blijkbaar geklets . En zeide
Blabbers Posthuma nu wel zal aanblijven . Overal in stad groot
gedoe over een ultimatum van de Geallieerden die onze schepen
willen nemen, waar ieder schande over praat ; en hoorde
ik Kol. Bulders op de Witte luidkeels zeggen wij hun den
oorlog te verklaren, en niet langer met ons mogen laten sollen ;
maar oordeelde een ander wij geen vuist kunnen maken omdat wij geen hand hebben, en ons maar koest moeten houden
opdat ons niet erger overkome . En zeide Mr. Willemse van de
Bank mij later dat alles de schuld van Amerika, dewelken geboren
gauwdieven, en schijnheilige schobbejakken . En Wilson ook
al iemand met mooie woorden maar leelijke daden . Intusschen
wij maar danig in de knel, en weet niet waar het heen moet.
Avondvergadering van onzen Huurdersbond en wij (het bestuur) gehuldigd met een prachtig bloemstuk van dankbare
leden; en het bestuur gepolst of liever een gedenktegel of een
groot diner, z .h.st . het laatste gekozen .
Zaterdag 16 Maart. Eindelijk brief van Tante, in Zeeland
dewelke sukkelende, en schrijft haar einde voelt naderen . Oorzaak: Kapt. Brandelaar, door wien vreeselijk ontnuchterd; en
sedert diens vertrek bezoek van diverse lieden dewelken een zeer
onaangenaam boekje van hem opengedaan ; o.a. een Belgische
uit Vlissingen waarmede B . ook al verloofd was . En zijn wij
allen zeer met Tante begaan, en schreven haar een langen brief,
haar voorstellende zij met Paschen bij ons te komen logeeren,
voor verzet . En in den middag Mr. Snerpers ontmoetend
(Amalia's kennis) door dezen gefeliciteerd met het succes van
onzen Huurdersbond ; en hoorende hij geheel met ons sympathiseert, hem gepolst vanwege mijn huis. En zeide Z .Ed. niets
44

MR. SNERPERS . - SPECULATIE IN PONDEN
hem grooter pleizier zoude doen dan deze zaak con amore voor
mij op te knappen, waarop hem mijn belangen toevertrouwd ;
en zal Z .Ed . dadelijk beginnen met den huisbaas per exploot
aan te zeggen ik mij krachtens de nieuwe wet alle rechten voorbehoud indien geen huis kan vinden .

Zondag 17 Maart . Wilde ter kerke, maar drie trams van
lijn A achter elkaar vol, en te ver om te loopen ; dus met lijn
zo naar Scheveningen, daar een schitterende lentemorgen . En
de Pier, alsook het heele strand, stampvol, en vele notabiliteiten aanwezig, o .m. ook weder Jhr . Van den Broeck, met
wien opgewandeld . En zeide deze mij o .a. ik mij het stuk in de
Fin. Peperbus niet behoefde aan te trekken, daar ieder wist het
een vunzig blad ; en vroeg mij verder of ik zin had Commissaris
te worden van een groote nieuwe zaak dewelke hij bezig was
op touw te zetten, nl . een groote konijnenfokkerij in de duinen,
daar deze beesten zich zeer snel vermenigvuldigen, en zoowel
vleesch als bont thans zeer duur ; en oordeelde hij deze
maatschappij reuzen-winsten te maken . Waarop ik ten antwoord dat principieel op Zondag geen zaken bespreek, maar
t. z. t. gaarne verdere bijzonderheden zal hooren . Verder had
iedereen het over het ultimatum der Geallieerden ; de Ministers
vannacht tot één uur vergaderd, en velen bevreesd voor oorlog ; hetgeen de hemel verhoede . En heden voor het eerst sedert
weken weder versch rundvleesch .
Maandag z8 Maart. Naar Amsterdam voor een spoedvergadering van commissarissen onzer Klompenfabriek, vanwege
de aanvallen in de Peperbus. Eerst veel verwijten over de rijzing
in de aandeelen, waarvan ieder de anderen verdenkt ; doch
schijnt het werk van Jacobson . Maar zeide Mr. Fluik, de voorzitter, wij een goed geweten, ons niets moesten aantrekken en
eendrachtig blijven ; waarop een communiqué aan de bladen
opgesteld dat wij ter vergadering tot volledige inlichtingen
bereid . En terugreizend zag in het Hbl. dat mijn ponden nu
gezakt tot io .3i, zoodat deze grap mij reeds f 20o kost; en
vol t in deze euvele tijden de eene slag op den anderen . In stad
veegedoe over Excell . Loudon's mededeeling in de Kamer dat,
daar Duitschland ons geen Russisch graan kan beloven wij de
voorstellen der Amerikanen en Engelschen, behoudens eenige
wijzingen wel zullen moeten aannemen, en wij onze schepen
geven tegen ioo .ooo ton graan ; en rekende v . d. Heuvel uit
dit maar 16 kilo per hoofd . Maar het algemeen oordeel is, dat
verzet nutteloos en toegeven niet zoo erg als oorlog . In de
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Kamer naar ik hoor teleurstelling over Min . Treub, wiens plan
weinig om 't lijf; en oordeelt Blabbers hij spoedig zal aftreden
om voor de verkiezingen de handen vrij te hebben, en het
heele Ministerie zwak staande .
Dinsdag 19 Maart . In Het Vaderland vanmorgen verslag over
de raadszitting van gisteren, waarin tot mijn vreugde strafbepaling besproken tegen het werpen van sneeuwballen ; hetgeen aantoont onze Raad gaandeweg beter besef krijgend
van onze belangen . In stad vernomen hoe Zaterdag bij vele
slagers van gemeentewege al het vleesch in beslag genomen
daar dezen doen alsof een koe tegenwoordig geheel uit biefstuk
bestaat, à f 3 per Kilo, en heelemaal geen goedkoop vleesch
meer van te snijden. Op het Binnenhof een groote menigte van
belangstellenden voor het debat over het ultimatum ; en vertelde Blabbers mij later de Kamer eenstemmig tegen het toegeven der Regeering, en Excell . Loudon zichtbaar verbouwereerd door de eerste kritiek op zijn beleid ; en later Min .
Treub 50 pct. O.W.-belasting voorspeld, hetgeen mij dermate
pleizier doet mij bij zijn partij - Economischen Bond - denk
aan te sluiten . En in den middag naar de Draadlooze tentoonstelling, alwaar ook H. M. onze geëerbiedigde Koningin en de
Prins ; en een vliegtuig boven in de lucht dépêches gezonden .
De kunstgrepen der techniek worden inderdaad doorloopend
meer wonderlijk ; doch schrok ik terdege van een reuzenvonk
dewelke met helsch geknal om het half uur losgelaten .
U7oensdag 20 Maart . Heden den kleinen Johan teruggebracht naar zijn ouders ; en ik persoonlijk zegende zijn heengaan evenzeer als zijn komst, daar nu de mijnengroot nietlanger
aan kinderen gewend ; en is een jongen die de eene minuut
leeuwentemmer, de volgende tramconducteur, en een oogenblik later een heel orkest, niets voor een rustig huis . Ook met
verf en mes, wel voor ƒ 25 letsel, en is mijn vrees Japikse, de
huisbaas, mij hiervoor zal laten dokken . Later met mijn vrouw
op kraamvisite bij Betsy, dewelke zeer wel ; en troffen aldaar
diverse dames die het nieuwe kind (Gladys, ook al Eng . ziekte!)
een snoes en een engel vonden ; maar heb ik mijn leven zoo'n
leelijk jong niet gezien ; heelemaal geen Goeree gezicht, daarentegen sprekend lijkend op Betsy's man's familie . En in stad
nog altoos veel gedoe over de koopvaardijvloot ; en de indruk
het eenstemmig verzet van ons volk misschien nog wel wat
uitwerken zal ; maar schudde Blabbers, het Kamerlid, hierover
veelbeteekenend het hoofd . En later de Kolonel Bulders op de
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Witte hardop gezegd dat ieder mocht weten dat als de Amerikanen het hart hebben ook maar één vinger naar onze schuiten
uit te steken, hij zich op slag ter beschikking van't Duitsche leger
te stellen, en niet zou rusten eer hun de hersens ingeslagen ;
hetgeen nobel sentiment scheen, maar wilde taal .
Donderdag 21 Maart. Lentedag, en hetzelfde schitterende
weer als nu al veertien dagen; zoodat in den middag in 't Bosch
gewandeld, alwaar reeds anemonen en kweelende vogels . Maar
niemand in lentestemming, daar Amerika volgens bulletins
dewelke alom in stad aangeplakt, onze schepen reeds in beslag
genomen, waarover ieder schande praat ; en hoorde v. d.
Heuvel aan Kol . Bulders vragen of zijn kaartje al genomen voor
het groote Hauptkwartier; doch de kolonel hierop slechts ten
antwoord hij bezig was met brieven aan de bladen, en vorming
van een Comité van Protest en Actie . Op de Witte ook veel
gedoe over toelating van 300 vreemdelingen tot de Tent, waarvoor geen plaats ; en zeide Kol . Bulders het hem in deze tijden van
rechtsverkrachting niet zou verwonderen als iedereen laf genoeg ook in deze voor aandrang te buigen .
Vrjdag 22 Maart . In de bladen bericht dat de Zuiderzeewet er door, hetwelk een triomf voor Min . Lelie, dewelke door
iedereen gecomplimenteerd ; en hoop maar Z .Exc . er meer succes
mee te hebben dan met de stoompont, de Lawaspoor en de
Schev. Haven, van welke laatste de haringlucht vaak onze
Statenlaan inzeilende . En vroeg mij af of het nog ooit zal
beleven dat ik over den dijk naar Piaam rijd . Volgens Blabbers
groot gedoe in de Kamer achter de coulissen, doordien 7o Kamerleden aandrongen op voorrang van de Huurwet boven de
Zuiderzee, hetgeen ook gelukte ; en zal bij de verkiezingen nu
elke partij beweren dat die huurwet aan haar te danken .
Zaterdag 23 Maart. De bladen nog steeds vol met berichten
en artikels over den scheepsroof, en daarover een heel debat
in beide Kamers . Van Minister Cort een kranige rede dewelke
Wilson in een lijstje kan zetten ; maar beter nog leek mij wat de
heer Cremer in de ie Kamer zeide, nl . dat wij Hollanders moeten
zorgen de gentlemen van Europa te blijven ; hetgeen een mooie
gedachte . Ook de socialist Van Kol volgens de bladen mooi
gesproken ; en is het een groote troost ons volk zoo absoluut
eensgezind . Maar zeide Kol . Bulders, dat woorden allemaal
larie, en wij er op los moeten slaan . En ieder zoo vol van deze
zeerooverij, dat bijna niemand gelet op het einde van 't Posthu47
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ma-debat, hetwelk afloopt zonder dat Posthuma of Treub weggaan ; en nog minder op 't ontzettend offensief aan 't Westfront, dat gisteren begonnen . De Engelschen danig op hun jak
van de Duitschers bij St. Quentin, en 16 .ooo gevangenen verloren met 20o Kanonnen ; evenveel als de Franschen bij Waterloo ;
en in den middag kapt . Van Breukelen uit Amersfoort aan de
bittertafel ontmoetend, deze ons met lucifers aangetoond hoe
de Duitschers met een falanx werken ; hetgeen zeer leerzaam ; en
lijkt deze deskundige een uiterst bekwaam man die het ver kan
brengen . Doch oordeelde Kol . Bulders Hindenburg een
reuzenflater begaan door de doorbraak te probeeren bij St.
Quentin, waar B . de streek goed kent omdat hij er altoos langs
gespoord op weg naar Parijs ; en was volgens hem de buurt
van Ieperen de aangewezen plek . Waarop kapt . v. B . rood als
een kreeft, maar mocht een meerdere niet tegenspreken . In de
N. Rotterdammer een stuk van een Engelschman die wegens
den scheepsroof zijn eigen landgenooten danig afkamt ; en
vertelde v . d. Heuvel mij de Eng . officieren hier hun protest
aan hun regeering geseind, hetwelk netjes . Des avonds ons
diner door de huurders aan ons Comité aangeboden, in Hotel
Witte Brug ; en uitnemend verzorgd ; het menu :
Hors d'oeuvre Succes
Potage Justice
Sole à la Député
Pré Salé à la Comité
Salade à la Huurder
Pouding Posthuma
Fromage
Dessert
En heb het recept van dezen pudding gevraagd aan dhr .
Rozen, en medegenomen voor mijn vrouw ; dewelke het lezende
evenwel zeide dat het gewone krentenpudding met slagroom .
Zondag 2¢ Maart. De slag bij St . Quentin nog steeds aan
den gang, maar beweren de Duitschers zij het eerste gedeelte
gewonnen, ofschoon zij nog niet door het front heengebroken ;
en de Keizer in persoon aanvoerend,en een lang en opgetogen
telegram aan de Keizerin ; maar geeft bescheidenlijk de eer aan
God . Doch vind deze slachting zoo ijselijk dat er naar van
word; en dus om mij te verzetten bij het prachtige weder ter
Piere; en voorgenomen dezen zomer zoo lang het weder mooi
des Zondags alleen in den avond ter kerke . De Pier vol ; en
sprak o . a. Dr. Schoffers, dewelke mij gecomplimenteerd over
mijn jong uiterlijk, maar zeide ik te dik werd, en eiken dag
48

SLAG BIJ ST. QUENTIN . - DIKKE BERTHA
3 uren moest loopen, nooit moest trammen, en moest leeren
fietsen. Aan dat laatste reeds zelf meermalen gedacht ; maar
waar den tijd te vinden voor 3 uren loopen is mij een raadsel .
Ontmoette verder d'Arblay de Roosenstruijck en Van Boetzelaar,
en met ons drieën een kop koffie gedronken ; en hoorde de
Duitschers thans een kanon hebben dat over ioo K .M . ver,
dikke granaten op Parijs schiet . En later Van Barneveld gesproken, die er op aandrong ik in de Haagsche afdeeling van
zijn Partij bestuurslid zoude worden ; en zesde Z.Ed . verder ik
moreel verplicht was mij verkiesbaar te stellen voor den Raad,
waarin echter hoegenaamd geen zin . In den middag visite van
Mr. Snerpers . Het exploot van Japikse den huisbaas reeds
Donderdag beteekend ; en garandeerde Mr. S . mij ik niet uit
het huis behoefde . En zeide hij, wie tijdig voor den kantonrechter gaat tot hoogste instantie mocht blijven wonen ; en
kon hij het als het moest wel zoo inpikken dat die instantie
een jaar of vijf duurt . En lijkt toch wel een schrander jonkman; hetwelk later tegen mijn vrouw zeggende, deze lachend
meende Mr. S. wel eens vues kon hebben op Amalia ; hetgeen
mij malligheid schijnt.
Maandag 2 ƒ Maart. Van morgen naar een kiosk gaande en van
wege het offensief een Maandagochtendblad gekocht (io cents!! !)
en meteen naar den winkel van huishoudelijke artikelen, en
mij daar gewogen ; en bevond tot mijn schrik ik thans 76 kilo
wegende tegen verleden jaar precies 70 . Zoodat nu geregeld
zal wandelen, en naar een rijwiel informeeren, alsook lessen .
En dit thuis zeggende, wil mijn vrouw dito, en kunnen wij
drieën dan gezamenlijk tochtjes ondernemen . Maar bij Sluyters
den rijwielwinkel navragend, hoor een goede fiets thans wel
een kleine f 200 kost, dus het paar mij OP ƒ 400 zal komen ; en
kan mij zulks niet permitteeren . Maar wil voor de aardigheid
op advies van Sluyters eens les nemen, zoodat het kan als de
oorlog uit . En wat dezen betreft, de Duitschers danig opschietend, en nu al 25 .000 man gevangen en 6oo kanonnen . En is
het interessant Kol . Bulders over de Geallieerden te hooren ;
volgens hem janboel en snert, en nog erger woorden, met
nederschrijven waarvan mij niet wensch te bezoedelen . Maar
andere militairen weder van oordeel er geen beslissing zal
komen, en de verdediging kranig ; zoodat niet weet wat te
denken . De beurs heden beter, en eene circulaire van Pieterman
om scheepswaarden te koopen ; maar denk er niet aan zoolang
nog zit met mijn strop in ponden, dewelke heden gelukkig
10.32, zoodat mijn verlies nog slechts f 8o .
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Dinsdag 26 Maart . Brief van Tante ; zij aanmerkelijk beter,
maar te oud om te reizen ; doch zoude gaarne Amalia voor
14 dagen bij zich hebben ; aan welk verzoek deze plichtgetrouwe
dochter bereid te voldoen ; en zullen zoo wel te weten komen
hoe de vork in den steel zit met den kapitein, daar afgesproken
zij Vrijdag zal vertrekken, mits Tante dan een rijtuig naar
's Heer Arends Kerke wil zenden . De groote slag voortwoedend, en de Duitschers bijna weder aan de oude Sommelinie; en bij de zoo kanonnen . Heden uit om naar gewoonte
voor mijn vrouw en Amalia chocolade Paascheieren te koopen ;
doch bevond deze razend duur, wel driemaal zooveel als anders .
En in de krant bericht, dat van 4 April af vleeschdistributie,
2 ons p . man per week, dus 2 kilo voor ons heele huishouden ;
en hoorde op de Witte ook suikerdistributie op komst,en nog
voor geen maand koffie meer in 't land . Aldus klimt de nood
der tijden. Opnieuw Bridge gespeeld, en had over ƒ 4 .- gewonnen toen echter mijn maat (Verheul) er mij in één spel
voor over de f S in reed ; en zag nooit in mijn leven zoo'n
stumperig speler. En vertelde v . d. Heuvel van eene dame,
dewelke in een cantine bedient om haar man te verrassen,
Engelsch geleerd van een geïnterneerd soldaat ; en toen Engelsche officieren op visite zij van stal met haar Engelsch, maar
was hetzelve ruwe soldatentaal, zoodat de officieren vreemd opkeken.
Woensdag 27 Maart. Vandaag reeds vroeg ongenoegen in
huis, van wege de werkster, dewelke mijn vrouw danig uitschold omdat zij in het vervolg haar eigen broodkaart moet
medebrengen, aangezien de kaarten voor 14 dagen zullen moeten loopen ; en noemde zij mijn vrouw een inhalige schrok,
waar zij niet langer bij wilde werken . En over een week wij
per man maar 2 ons vleesch per week ; en wil mijn vrouw ons
dan 3 x p . w. vleeschlooze dagen geven ; en vertelde Jaantje
haar, Mokkers, onze slager, zijn zaak aan kant doet . En de
Duitschers nu 70 .000 gevangenen, en i ioo kanonnen ; en blijven er te Parijs den schrik in jagen met hun i2oK .M. geschut
hetwelk met Kapt . v. Breukelen besprekende, deze zeide het
kanon feitelijk een kleiner kanon wegschiet dat op 4o K .M.
weder een kanon afschiet, en dit dan op 8o K .M . eindelijk
het projectiel ; maar vliegen beide kanonnen door dezen schok
terug binnen de Duitsche linie . En stond verstomd van zulk
een wonder der techniek . Voorts van kapt . v. B. het offensief
nu schijnt te verloopen ; en zullen de geallieerden eindelijk één
centrale aanvoering krijgen, onder den Franschman Foch .
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Donderdag 28 Maart. Heden met Amalia naar de Holl . Spoor,
waar zij, een dag vroeger dan vastgesteld, op Tante's verzoek
met den trein naar Zeeland ; en ik met Kolleman en een zwaar
hart naar Amsterdam, voor de jaarl . vergadering der Vereen .
Klompenfabrieken . En stonden beneden voor het lokaal drie
krantenjongens met de Fin. Peperbus, hetwelk een schande de
politie zulks niet belet . Maar op zaal 8 gekomen ook niet één
enkele aandeelhouder aanwezig, zoodat Mr. Fluik alleen ledige
stoelen toesprak ; en natuurlijk de rekening en verantwoording
zonder meer goedgekeurd, alsook het dividend en onze tantièmes ; en hoorde bij navraag van Jacobson wij voor de laatste
reeds dadelijk cheque konden krijgen als wij mede naar kantoor . Hetwelk gedaan, en de gelden geïnd bij de Rott . Bank,
welker reuzengebouw in oogenschouw konden nemen . Zeer
luxueus; en vertelde de portier (wien een sigaar gaf) ons dat
op een geheim teeken in geval van dieven alle deuren in ééns
op slot vliegen ; hetgeen een schrandere uitvinding . Zeer opgelucht vanwege den geheel mislukten aanval der Peperbus,
daarop met Kolleman samen smakelijk geluncht in de Bagatelle ;
en aldaar ook, in verband met den vleeschnood, een mooien
kreeft gekocht - waarvan zeer veel houd - als verrassing voor
mijn vrouw.
Goede Vrijdag 2y Maart. Reeds om 9 uur Mr. Snerpers aan
de telefoon, om mij dadelijk te spreken. En deelde dit actieve
jongemensch mij na aankomst mede de Huuropzeggingswet
gisteravond in de „St.-Ct.", zoodat wij terstond in actie moeten .
En teekende hij diverse notitiën op, belovende de stukken nog
heden gereed te maken opdat dezelve morgen kan inzien .
Doch zeide hij hen eerst heden over 8 dagen om 3 .45 zoude
inreiken bij de Huurcommissie, zullende zij zoodoende boven
op het stapeltje komen te liggen in plaats onderaan, en daardoor het eerst aan de beurt komen ; hetgeen mij verbazend
scherpzinnig leek . En hoorde al pratende hij uit Arnhem afkomstig, en zeer goed bekend met de Darbleu's, met wiens
zoon samen op gymnasium en te Leiden . En toen hij weg
zeide mijn vrouw tot mijn stomme verbazing, zij van Amalia
wist mr. S. ernstig op dezelve reflecteerde ; en de twee het
samen reeds eens, zoodat zeker formeel aanzoek spoedig te
wachten. Hetgeen vervelend vind, daar mij nog zeer wei
herinner Marinus om Betsy's hand kwam vragen, en ik toen
meer onthutst en verlegen dan hij . Doch overlegde met mijn
vrouw de Darbleu's nog heden zouden opbellen om poolshoogte
te nemen ; hetwelk doende slechts het allerbeste vernam ; en
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Mr. S. één van twee kinderen ; en de oude luidjes er zeer warmpjes in.
Zaterdag3o Maart. Het huis op stelten, zijnde heden het toppunt van de schoonmaak, met een nieuwe werkvrouw, en alle
meubels in de gangen ; zoodat mijn vrouw zeide ik maar in
stad moest koffiedrinken. Hetgeen gedaan hebbende, met Bart
den kellner gesproken over het vleeschrantsoen, en vernam
zulks als met het brood op bons zou gaan, en nergens in de
stad voor de koffie meer een vleeschschotel zou zijn te krijgen .
En moet ieder aldus terugkeeren tot de goede ouderwetsche
koffiegewoonte . Blabbers sprekende, deze gezegd iedereen bijzonder tevreden met het kranige stuk van H . H. Exc . Cort en
Loudon tegen Wilson ; maar oordeelde Kol . Bulders dit nog
veel te mak, en wij een paar oorlogsschepen naar New-York
moesten zenden! Doch naar mijn oordeel dit zeer gevaarlijk,
o .a. daar de zee vol mijnen ; waardoor heden een onzer torpedobooten gezonken . En in den middag een kaartje leggende, aan
de telefoon geroepen door Mr. Snerpers, die mij thuis vergeefs
opgebeld ; en kwam deze toen bij mij, met de stukken om door
te lezen en te teekenen, die hij morgen zoude komen halen .
En een briefkaart van Amalia, berichtende Tante redelijk wel,
maar merkbaar verouderd ; en vreest zij dezelve het niet lang
meer te maken .
Paasc osadeg 31 Maart . Na dagen guur weder een mooie
dag, en met mijn vrouw ter kerke, alwaar een zeer stichtelijk
sermoen over opstanding ; besluitende met de bede de wereld
weldra in vrede zal herrijzen . En in den middag de stukken voor
de Huurwet gelezen ; juist naar mijn zin, scherp gesteld en flink
de puntjes op de i ; conclusie duidelijk getrokken en lang niet
voor de poes ; en kwam Mr. S. die om 4 uur afhalen . Waarop
na een kop thee hij vroeg om gelegenheid mij even alleen te
spreken ; en mijn vrouw de kamer uit kwam het hooge woord
er uit; doch liep alles glad af . Het begin van een aardige praktijk, maar ook zonder dat voldoende middelen voor bescheiden
huishouden; waarop hem gezegd ik zijn vereerend aanzoek in
welwillend beraad zoude nemen . En toen hij weg, mijn vrouw
mij huilend om den hals gevallen, zeggende ik nu de eenige
die haar overblijf. Voor diner ossenhaas, zijnde vermoedelijk
het laatste behoorlijke stuk vleesch dat in langen tijd op onze
tafel zullen zien . Daarna mijn vrouw aan Amalia geschreven,
en haar op het hart gedrukt vooral goed met hetzelve te rade
te gaan ; en ik er bij gevoegd hetgeen ik dienstig achtte over
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zulk een gewichtig besluit. En des avonds, alvorens naar bed
te gaan, alle klokken één uur vooruit, conform aan den zomertijd, dewelke morgen officieel aanvangt .
Maandag z April. Naar beneden komend Lucie, het ze meisje,
met bericht een groot stuk van het plafond op de meidenkamer ingevallen; en schrok bij de gedachte aan de reparatiekosten . Maar bleek een hoogst ongepaste Aprilgrap van het
brutale schepsel . Na ontbijt naar stad geloopen om een extrablad, daar er geen aan de kiosk ; maar niets van belang gebeurd ;
alleen de Engelschen een paar duizend Duitschers gevangen,
en de Franschen een bataillon in de pan gehakt . Toen met lijn 8
naar Scheveningen, hetwelk zwart van de menschen ; en de
Pier eivol, maar het publiek meer gemengd dan anders . En
sprak o . m . Pieterman, den bankier, die te 's Hage logeert ;
doch wist mij niets te berichten over zijn Russisch comité ;
maar zeide de Deli Mij. 50 % uitkeert in plaats 25 verleden
jaar ; hetgeen welkom nieuws met mijn twee aandeelen . Maar
mag bok wel, daar Min . Treub alle belastingen gestadig gaat
verhoogen . Ook Van Boetzelaar aanwezig, dewelke mij mededeelde Posthuma in juni beslist weg te gaan, en de voeding
er zoo slecht voorstaande wij nog wel eens zijn bewind zullen
terugwenschen . En zag verder tot mijn groote verbazing kapt .
Brandelaar met een zeer chique dame wandelen, zoodat hij
althans niet lijdend aan gebroken hart ; maar negeerde mij
straal . Later met mijn vrouw in Twee Steden gedineerd, denkelijk het laatst voor langen tijd, wegens den vleeschnood .
Dinsdag 2 April. Reeds vroeg opgebeld door Japikse den
huisbaas, dewelke mij verwittigde hij zijn advocaat zal gelasten
in verzet te komen tegen mijn rekest aan de Huurcommissie ;
maar vroeg of wij de zaak niet in der minne konden regelen
doordien ik het huis alsnog voor 22 duizend gulden kocht .
Waarop antwoordde het gerecht nu zijn loop moet nemen ;
daarbij overwegende wij vanwege Amalia's a .s. huwelijk wel
kleiner kunnen wonen, hetgeen in deze dure tijden een bezuiniging, ook met meiden en belasting . En om elf uur telegram
van Amalia dat Mr. S. haar hartewensch ; waarop, houdend
van snel besluit, ik naar Mr. S., hem en Amalia mijn zegen
gegeven, alsook over Japikse gesproken, in welke zaak hij
adviseert op het gerecht te vertrouwen . Aldus ter Witte ; waar
iedereen met groot leedwezen gesproken over het plotselinge
overlijden van Mr. De Beaufort ; een staatsman van den ouden
stempel, aristocraat in alles, gelijk er helaas niet velen in de
53

APRIL zyz8
Kamer overblijven. En de Kol. Bulders danig gescholden op
Hindenburg, die volgens hem het geheele offensief verbroddeld door een verkeerd punt te kiezen voor den aanval ; en
zeide verder er nooit een oorlog geweest met zooveel gemodder
aan weerszijden.
Woensdag 3 April. Brief van Amalia, 8 pag ., waarover mijn
vrouw een huilbui ; maar het blijde nieuws dat Tante haar
f iooo beloofde voor haar uitzet, alsook een antieke kast . En
gisteren gezien hebbende dat mijn ponden slechts ƒ io .o8, na
de koffie zeer ongerust naar Mr. Willemse van de bank ; en
zeide deze zij heden slechts f 9.93, hetgeen hij een financieel
phenomeen noemde . Maar kwam daar niet verder mede, en
kost die grap mij reeds ƒ 45 o ; en oordeelde Mr. W. dat de daling
veroorzaakt door wantrouwen in de Geallieerden, vanwege
den schepenroof ; maar wist hij niet te adviseeren wat te doen,
zoodat ik den knoop doorhakte, en den rommel verkocht . En
was dit te meer bitter daar gouden tientjes thans te koop gevraagd boven de ƒ 14 per stuk ; en gaat het zoo altijd, hetgeen
men heeft zakt, en wat men niet heeft rijst . Verder in stad veel
gedoe over den komenden nood ; en begint ieder schande te
spreken over de tien duizenden vreemdelingen die ons boeltje
hier opeten, terwijl hun regeeringen ons niets zenden . Nu
ook weer geen kolen meer uit Duitschland ; maar vertelde
neef Van Munnickhuysen mij in vertrouwen onderhandelingen daarover gaande, denkelijk spoedig met goed resultaat .
Donderdag 4 April. Door mij heden den ganschelijken dag
aan mijn administratie gewerkt, hetgeen wegens de Paaschdagen en allerlei drukke bezigheden niet naar gewoonte stipt
op den laatsten kwartaalsdag kon doen ; en de cijfers de treurigste dewelke mij ooit herinner . Mijn vrouw over de f 6oo meer
huishoudgeld in de 3 maanden, en zegt het kan niet minder,
en zal erger worden. Mijn kleeren veel duurder ; en de ƒ iooo
profijt op den wijn van Oom (vrede zijner ziele) geheel weg
aan zinloozen opschik voor vrouw en dochter. Per contra wel
mijn tantième van de Klompenfabrieken, en diverse goede
dividenden op Philips, Deli en mijn bankaandeelen; waartegen
evenwel paraisseeren lagere scheepvaartdividenden, en mijn
strop op Russische coupons en de ponden. Zoodat summa
summarum, ik dit kwartaal slechts f 1378 beter geworden ;
evenwel zonder rekening te houden met de daling in mijn
effecten. En zie met schrik Mei tegemoet, als wanneer mijn
staat voor de Vermogensbelasting zal moeten opmaken, en
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mijn verliezen op Russen onder cijfers brengen, alsook op
andere papieren, die tegenwoordig met den dag zakken . Een
treurige tijd voorwaar ; en laat toeslag op mijn pensioen ook
al op zich wachten . En zal nog heden een brief zenden aan De
Bont op mijn boerderij, dat meer huur moet hebben, o . a. ook
omdat hij dit jaar voor het eerst met Paschen geen 5 0 eieren
zond, als steeds . De eieren nu naar mijn vrouw zegt 131 ets .
(anders 3) maar wil zij 500 in waterglas inmaken tegen den
vleeschnood . Maar vleesch nog steeds volop te krijgen, ofschoon razend duur ; zoodat heden gestoofd konijn gegeten,
hetwelk anders nooit bij ons op tafel .
Vr dag f April.
Reeds vroeg een kwitantie gepresenteerd
van Molberg, in vleeschwaren, voor f 431 ; doch na schrik zag
dezelve voor onze buurvrouw, de Douair . van der Kauwe,
alles ham, rookvleesch en blikgoed ; en weet niet wat dezelve,
alleen met haar nichtje in huis, met al dat goed te doen ; en
toont hetzelve wel hoe groot de paniek der tijden . En met mijn
vrouw ook meenens omtrent de eieren, zoodat naar Slubbers,
den drogist, om mij te renseigneeren; dewelke mij zeide waterglas ƒ i per flesch, en i fl. op io fl . water voldoende voor meer
dan ioo eieren. En volgens hem legt iedereen nu eieren in,
zoodat geen vaten te krijgen . Over al hetwelk rapport uitgebracht aan mijn vrouw ; en wil dezelve nu ook zeep en Kwatta
inslaan tegen den komenden hongersnood ; en in Amsterdam
en elders reeds zware relletjes ; in Asdm. zelfs het werkvolk
gisteren H . M . onze geëerbiedigde Koningin aangeroepen om
brood . En hierover op de Witte sprekend, Blabbers, het Kamerlid, mij gezegd de 14-daagsche broodkaart weder een idioterie
van de Distributie ; het werkvolk eet alles de eerste week op,
en zit de tweede zonder, zoodat veel beter kleinere broodkaarten, maar voor een week ; welke opmerking getuigt van
scherp vernuft . En verder sprekende over den drang der tijden,
iedereen mistroostig en ziet ieder de grootste ellende tegemoet .
Waarop Kapt. v. Breukelen, die heden weder in stad, zegt :
„Wat jullie noodig hebt is een lekkere borrel", en ons medeneemt naar House of Lords Bar, alwaar hij ons vieren trakteerde op i glaasje, genaamd Amerik . kokteel (= Engelsch
voor hanestaart) zeer smakelijk ; en zag hem daar 8o cts . per
glaasje voor betalen! Deze bar zeer vol, heel mondain, Eng . en
Ned. officieren, en ettelijke fleurige dames, mij echter onbekend .
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Zitting der Versnaperings-Commissie ;
Zaterdag 6 April.
maar niets te versnaperen, daar niets te krijgen, en niemand
iets noodig! Zoodat besloten gezegde Commissie voorloopig
op non-activiteit te zetten. En thuis gekomen wil mijn vrouw
f 5oo hebben om allerlei levensmiddelen op te slaan ; zeggende
dat ieder het doet, en zij anders de handen wascht als wij in
het najaar verhongeren. Doch mij verzet uit gemeenschapszin,
terwijl ook in de krant gelezen het Rijk alles in beslag zal
nemen en gelijk-op verdeelen . Maar zal voor de veiligheid ons
tuintje vol bruine boonen zetten, na mij over de zaaimethode
van deskundige zijde te hebben laten voorlichten ; en zegt mijn
vrouw wij ook konijnen en kippen te houden . Des middags
naar stad ; en aldaar twee nieuwe dassen gekocht (zoog . vlindermodel), één donkerblauw en één pruimkleur, passende bij de
nieuwe gestreepte hemden, alsook twee paar slobkousen aangeschaft, dewelke het koopen van nieuwe sokken bij mijn lage
schoenen overbodig zullen maken . Aldus moet men thans in alles
groote zuinigheid betrachten . En lees in de krant de beurs heden
beter, en diverse mijner fondsen hooger ; en de ponden reeds
gisteren ƒ io .o8, nadat hen eergisteren voor ƒ 9.93 verkocht ;
hetgeen echter aantoont nooit zegen rust op speculatie, zoodat
in het vervolg van dezelve zal afzien .
Zondag 7 April. Tegen half twaalf ter Piere gewandeld, in
mijn nieuw pak, alsook een mauve gestreept overhemd en dito
das, en de nieuwe slobkousen ; dewelke mij blijkbaar goed
stonden, daar vriend Van Boetzelaar mij zeide, ik er uit zag
als een jong bruidegom ; en geloof inderdaad niemand mij mijn
jaren aanziende . En al pratende door mij aan Van B . een glas
Madeira geoffreerd, welke drank tegenwoordig uit de mode,
maar in mijn jonge jaren geregelde ochtendwijn ; en dezelve
genuttigd in de nieuwe bar, halverwege de Pier, en de enorme
som van 6o cts . per glas gekost . En al pratende komt ook nog
bij ons neef Van Munnickhuysen, van wien vele interessante
inlichtingen over de hooge diplomatie ; hij o . m. bewerende
dat geheime vredesonderhandelingen reeds sedert een half jaar
onafgebroken aan den gang ; en heeft hij reden te vermoeden
zij thans gevoerd in ons land, op een stil dorp dat hij niet wil
noemen, niet ver van de kust ; en de onderhandelaars des
nachts allen stil per duikbooten gearriveerd . Maar al pratende
werd rillerig, en in den middag scheuten van rheumatique ; zoodat het verstandig oordeelde des avonds niet ter kerke. En in
den middag diverse visites, o . m. ook Mr. Snerpers ; maar het
engagement nog niet officieel, dus aan niemand medegedeeld .
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!Maandag 8 April. Brief van Amalia, die Donderdag weder
terug, en Tante opgeruimd en veel beter, en van plan tegen
Pinksteren een maand bij ons te logeeren ; en schrijft verder
hoe in Zeeland alles nog volop, en de boeren meestal voor een
jaar voedselvoorraad . En op de Witte reuzengedoe van Kolon .
Bulders, wiens vrouw verleden week beboet wegens hoedenpennen in de tram, en hij zelf heden in de Poten door een agent
proces-verbaal, omdat hij met zijn rijwiel den verkeerden kant
reed, hetgeen de schuld van een verhuiswagen . En hierover
het raadslid Mierders door den Majoor in de groote zaal aangesproken; en zeide Bulders de politie in plaats van het geld
der burgerij aan zulke beuzelingen te verknoeien de agenten
liever moest gebruiken tegen de vele inbraken in stad, waar
ieder schande over spreekt, en die door de politie gesust ; hetgeen ik kon beamen, daar pas eergisteren in onze straat ingebroken, zijnde de bewoners voor één dag uit stad ; en voor
f i 2 .000 ontvreemd . Maar dhr. Mierders heel leuk opmerkend
de aangelegenheid niet bij hem ressorteerend . Mijn a . s . schoonzoon opgebeld in zake Huurwet ; en deze van oordeel mijn
rekest nog lang niet aan de beurt, en alleen in Februari over
23 .000 gevallen voor de Commissie in Den Haag, en 33 .000
in Rotterdam . Thuis gekomen mijn vrouw gezegd het nu te
laat voor eieren inleggen, daar slechts io per klant worden
afgegeven ; en kwam de slager een bus corned beef aanbieden
voor f 20, ik denk 3 of 4 kilo, dewelke mijn vrouw mij liet
zien ; doch oordeelden beiden de slimmerd achter wat 0 . W .
heen zit .
Dinsdag y April . Reeds vroeg een persoon ten mijnent om
mij te spreken, en vroeg mij of Frau Liebermann, de Kriegswitwe
wel goed voor het geld, en zij in zijn winkel voor f 2300 kostuums etc. gekocht, maar niet betaald, en mij als referentie
opgegeven, zeggende ik familie van haar . Maar hem gezegd ik
de dame nauwelijks kende ; en getuigt deze geschiedenis er van
hoe juist mijn oordeel over dit gevaarlijke mensch . In stad zeer
veel gedoe over Mr. A. Philips, onzen gezant in Amerika, die
plotseling besloot tot terugkeer om redenen van gezondheid ;
hetgeen echter niemand gelooft, en allerlei geruchten de ronde,
o .m . dat onze regeering den Yankee-gezant zijn paspoorten zal
sturen . Maar hierover neef Van Munnickhuysen opbellend zegt
deze het een mal praatje . En voorts vernam van Geuterman
deze een koerier gesproken dewelke gisteravond met een convooi uit Engeland aangekomen, het eerste in drie weken ; i6
schepen, en wel 30 torpedojagers, alsook diverse vliegtuigen,
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ter begeleiding ; doch niets van duikbooten gezien . En verder
sprekende over de duurte en de schaarschte, ieder het eens dit
het gevolg van woeker en O.W. ; en iedereen alle maat kwijt
aangaande de waarde van het geld . Sommige winsten ongelooflijk ; en vertelde er één dat het Café Central alhier in 1 91 7
f 6oo .ooo zuivere winst gemaakt, naar hij van een der commissarissen wist; en een ander hoe een kleine manufacturenwinkel
in de Wagenstraat in twee jaren bij de twee ton had verdiend ;
hetwelk schande .
1Voendag 1o April. Jaantje al vroeg met bericht dat eieren
thans 2o cts. ; waarop na overleg met mijn vrouw ik er op uit
om zelf te onderzoeken ; en vond ergens in een zijstraat een
eierwinkel met grooten voorraad, gehouden door een fleurige
jongedochter. En dezelve vragend of het waar eieren thans
20 ct. Zij ten antwoord ik er voor i S ct . zooveel van haar kon
krijgen als zij te koop had ; waarop ik, de daad bij het woord
voegend, gelijk het spreekwoord zegt, Zoo stuks kocht, dus
voor ƒ 30 . Maar dit thuis rapporteerende mijn vrouw mij een
onnoozele genoemd, daar zij pas met Landbouw getelefoneerd,
en de eieren daar 131 cts . ; zoodat de onbeschaamde juffer in
den winkel mij te pakken voor f 3 . En hedenmiddag voor het
eerst in vier maanden brief van mijn zoon Johan uit Indië ;
zeggende hij welvarend, maar alles daar schreeuwend duur, en
zaken slecht ; doch hij sedert januari stil vennoot in een Kongsi
die voor de Amerikanen inkoopt, en daaraan reeds een aardigen
stuiver verdiend . Doch gaat het met de suiker slecht, en robusta
zoo goed als onverkoopbaar .
Donderdag 11 April. Heden Amalia uit Zeeland terug, en
haar aan het station afgehaald, alwaar tot mijn vreugde ook
zwager Hendrik uit Middelburg, dewelke met haar gereisd ; en
Mr. Snerpers ook aan het station, en thuis van hem een bouquet.
En Hendrik bij ons te logeeren gevraagd, van wien nu allerlei
bijzonderheden vernam in zake tante en Kapt . Brandelaar ; hoe
hij diens overplaatsing naar Terschelling heimelijk bewerkstelligd, en had verder diverse lieden gehuurd, o .a. een Belgische
juffer, om bij tante kwaad te spreken van den kapitein, en meer
andere dolheden, waarvan met schrik kennis nam ; en wilde mijn
zwager nu, ik de hem geleende f 2000, waarvan het eerste
accept ad f 500 over eenige dagen vervalt, kwijtscheld ; zeggende
hij een groot schandaal uit de familie had gehouden, en vermoedelijk een groote erfenis voor ons gered ; hetgeen niet
geheel kon ontkennen ; en overwegende H .'s salaris in deze duur58
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te maar nauwelijks genoeg, en hij toch niet kan betalen, ik gezegd hem f 500 zal kwijtschelden, maar voor de rest hij een
obligatie teekent ad 4 procent ; dewelke hij wel nooit zal betalen,
maar kan dienen tot afweer van verdere aanzoeken om voorschot . En Daantje om half elf terug van haar avond uit, bericht
in stad allerwege oproer ; de winkels overal geplunderd, de
straten door militair met mitrailleurs schoongeveegd, twintig
dooden, en gekwetsten bij de honderd. Waarvan geheel onthutst, en is dit voorzeker de revolutie .
Vr~dag .I2 April. Zeer vroeg op voor het ochtendblad ;
echter het bericht van gisteravond schandelijk overdreven .
Maar toch op vele punten relletjes en het militair er bij te pas ;
helaas ook een paar onschuldigen doodgeschoten, en een
twintigtal lieden gewond, en heel wat geplunderd bij bakkers
en andere winkels . Evenwel alles nu weder rustig, ofschoon
eenproclamatie van den burgemeester, krachtens dewelke samenscholingen verboden. En in spijt van verzet bij mijn vrouw naar
stad om er het fijne van te hooren . De Kol. Bulders aan het
razen over de slapheid der overheden, die dadelijk met kanonnen op het gespuis hadden moeten schieten ; doch alle anderen
van oordeel de politie veel tact ; en dacht Blommerse dit een
waarschuwing zoude zijn voor afzettende winkeliers . Maar
allen het eens de nood der tijden met den dag stijgend ; en volgens de courant dezer dagen te Heusden f 30o betaald voor
een ham van tien kilo 1 En maak mij ernstig bezorgd over de
openbare veiligheid, en over de bange dingen dewelke ons
zekerlijk te wachten in deze hoogst zorgelijke tijden . Naar den
winkel om 2 p. sokken om te ruilen, mauve, waarvan de kleur
niet geheel past bij mijn nieuwe overhemden ; en bevond de
vensters en het magazijn vernageld met planken, tot afweer der
oproerlingen ; en overal in de stad de winkelramen met planken
betimmerd ; en vernam de timmerlui de planken niet willen verkoopen, doch alleen verhuren, ad f ioo per venster per maand .
Zaterdag z3 April. Nog steeds relletjes in bepaalde buurten,
doch zelf niets gezien behalve de blindeering voor de winkels .
Maar de stad vol onrustbarende berichten ; o.a . dat voor den
middag een opstand aangekondigd in Duinoord, met een aanval
op Minister Posthuma zijn huis ; diens straat nu verdedigd met
loopgraven en kanonnen, en de buurt verder afgezet met
eskadrons cavalerie . Waarop subiet naar huis om mijn vrouw
bij te staan ; maar bevond de tramconducteur van niets wetend ;
en met lijn A . aangekomen nergens een kip op straat, en niets
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te zien van paardevolk of artillerie, zoodat het geheel snood
verzinsel . En vertelde Van Boetzelaar, dewelke ook op de tram,
van een winkelier die zelf barricaden vastspijkerde, en eenen te
langen spijker insloeg, en daarmede zelf zijn eigen ruit . Te
Amsterdam het gerucht Mr. Philips reeds in 't land, heimelijk
met de Nieuw Amsterdam aangekomen, belast met vredezending; maar zulks weder tegengesproken ; en Z .Ed . werkelijk
ernstig lijdende aan slapeloosheid .

Zondag 14 April. Een zeer koude dag na een zeer koude
week; en met een lichte verkoudheid aan de Pier geen denken,
en kon helaas ook niet ter kerke ; maar den geheelen dag binnenshuis, met de kachel brandend . Des morgens de krant gelezen, en het oproer gelukkig geheel bedaard, maar gisteravond
op bevel der overheid geen markt gehouden . En de bladen vol
lof over het kranig gedrag onzer zeelui, met de N . Amsterdam
terug, van de geroofde schepen . Maar zal Amerika dan nu toch
wat graan zenden ; en neemt de regeering maatregelen om van
den komenden oogst voor ieder een rantsoen van 250 gr. per
dag te verzekeren . In den namiddag diverse visites ten onzent,
alsook mijn dochter Betsy, het eerst na hare bevalling ; en dezelve
in lang privé gesprek met Amalia . En vertelde Mevr . Van Boetzelaar, dat thans vele dames zaken doen in leeftocht, zeggende
zij vriendinnen heimelijk aan allerlei waar kunnen helpen,
waarop zij dan zelf grove winst leggen ; en werd gesproken
van één dame dewelke aldus over drie mille verdiend ! Des
avonds Mr. Snerpers bij ons te dineeren ; en bespraken diverse
familiezaken, o .a. ons besluit zijn ouders bij ons te logeeren te
vragen, waarna A. met haar moeder bij hen ; en dan het engagement officieel bekend te maken .
Maandag 1 f April. Heden naar stad, waar alles rustig, en op
vele plaatsen de betimmering voor de winkels reeds weder
geheel of gedeeltelijk weg ; en hierover op de Witte sprekende
met Mierders, het raadslid, zegt deze wijselijk een winkelier
als een kat die het muizen niet kan laten ; en vertelt mij diverse
voorbeelden van de reuzenfortuinen door de winkels verdiend,
vooral in de mindere buurten . Waaronder één kruidenier die
drie jaren geleden op punt van failliet, maar thans zijn nering
verkocht, en rentenier geworden, met electrisch licht . En zeide
Mierders verder over de stemming in onzen Raad, dat een meerderheid voor inbeslagneming van alle gehamsterde voorraden, doch de burgemeester er tegen ; en dit aan mijn vrouw
verteld als bewijs hoe verstandig mijn oppositie tegen haar
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voorstel voorraad op te slaan . Waarop zij ten antwoord ik goed
praten, maar ik de eerste met een lang gezicht als het eten niet
behoorlijk ; en het laatste inderdaad slechter dan mij herinner ;
heden slechts bruine boonen met aardappelen en bokking,
zonder soep, en ook geen toetje . En heb toen gezegd ik mijn
handen wasch, en mijn vrouw kan hamsteren zooveel zij wil,
mits op haar verantwoordelijkheid ; en afgesproken ik haar
morgen f zoo extra huishoudgeld te geven voor voorraden .

Dinardag i6 April. Antwoord van De Bont, mijn pachter op
Beveland, en weigert deze brutaal meer pacht te betalen, alsook
met November weg te gaan ; zeggende hij zich zal beroepen op
de Huurwet, en bovendien de boeren thans in nood, met de
regeeringsvoorschriften . Waarop mijn vrouw zegt de Huurwet
voor iedereen ; maar ik Mr. Snerpers opgebeld ; en oordeelt
deze er niet veel aan te doen, daar de wet op dit punt niet
twijfelachtig ; en zal hij zien wat te bedenken . En lijkt het mij
weder een bewijs van de verwording der politiek dat te veel
rekening gehouden met het verschil tusschen stadswoningen
en boerderijen, die toch lang niet hetzelfde . Aan ons tafeltje
op de Witte v . d . Heuvel gevraagd of wij reeds gehoord dat
Van Bramendonck zoo leelijk in de modder zit ; waarop Van
Barneveld zegt hem dit niet verwondert, daar deze zoo groot
leeft. Maar zegt v . d. Heuvel neen, dat zit hem zoo : dat Van B .
nu modderbaden neemt te Rockanje; en leek mij dit de geestigste
mop dewelke ik in langen tijd gehoord . En over die baden
sprekende, vernam de modder te Rockanje vol radium, dat
als het ware de rheumatique uit het lichaam weg bombardeert;
en scheen mij dit een der grootste wonderen der wetenschap, ofschoon ik niet begrijp hoe men belet dat het radium
ook andere binnendeelen wegwerkt .
lVoetasdag 17 April. Hedenochtend meer dan f zoo betaald ;
ioo pond pronkboonen à 9o cts ; 30 flesschen slaolie à f 2. 5 0;
alsook zo pond macaroni en een kistje zeep ; en zegt mijn vrouw
er nog wel zoo gulden bij moet voor vleesch in blik, en dan nog
maar eventjes gevrijwaard tegen den meest nijpenden hongersnood . En hebben wij inderdaad nooit zulke tijden beleefd,
waarin ieder totaal dreigt te verarmen ; en lijkt het mij crimineel
dat de Keizers maar brieven schrijven en telegrammen zenden
inplaats vrede te sluiten . En volgens sommigen de misère pas
beginnend, hetgeen de hemel verhoede ! 's Middags in stad
Mierders mij gevraagd of ik geen lust mij dit jaar candidaat te
stellen voor den Raad ; zeggende mijn succes tegen de huisbazen
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mij zeker maakt van verkiezing en ieder even vol bewondering
voor mijn helder politiek inzicht ; hetgeen voorzeker vleierij,
ofschoon wel bemerkt hoe tal van personen van invloed en
standing mij laatstelijk met zeer groote consideratie bejegend .
En wees het aanzoek niet dadelijk af, daar het openbaar belang
inderdaad onafhankelijke lieden in den Raad vereischt, alsook
wegens de duurte meerder inkomen privé gewenscht ; doch
weet niet waar tijd te vinden voor het Openbare Leven .
Donderdag z8 April. Het weder koud maar helder zijnde,
wandelde heden na de koffie langs den O . S . weg en trof bij
Promenade neef v. Munnickhuysen, met wien groot discours over
diverse staatszaken ; voornamelijk hoe reactie allerwege de
overhand verkrijgend . In Oostenrijk Czernin weg als zondebok
des Keizers, nu Baron Burian aan 't bewind, ennaarM .'s oordeel
verlengstuk der Alduitschen; en in Duitschland ieder veel
brutaler nu zij weder een veer van den mond kunnen blazen,
en de vuurvreters uit op annexatie en oorlogsschatting ; en zeide
M. hij ook niet heel gerust was over Duitschland en Nederland,
maar mocht er niet meer van zeggen ; en daar een sneeuwbui
opdook per tram van den Tol verder . En hoorde ook Van
Sypelaer op de Witte zeggen er met Duitschland iets broeiende,
daar hij van twee gevallen wist van plotseling vertrokken
Duitschers . Waarop Blabbers, het Kamerlid, opgaf van Mr.
Troelstra's sombere rede Dinsdag ; en verheugde mij zeer over
Minister Treub's gezegde dat ƒ 500 millioen zal worden terugverlangd van de huisbazen wier eigendommen gestegen . Naar
huis willende tram op tram vol ; zoodat met Van Boetzelaar
samen een fiaker gehuurd, dewelke hij met recht een vlooienkast noemde ; maar het tarief dubbel, wegens duurte van paarden-leeftocht, en hield men zijn hart vast zoo snel het plaatje
één dubbeltje verder sprong . Thuis slechts bokking voor diner ;
waarbij om den geest op te frisschen echter i fl . Moezel naar
boven haalde .
Vr~dag r9 April. Volgens de krant nog voor hoogstens
3 maanden koffie ; maar weet mijn vrouw van een dame
dewelke 4 pond thee wil verkoopen ad f 8, en daar sommigen wel
f 12 betalen besloten dit in 's hemels naam maar te nemen . En
Jaantje met wel zes slagers getelefoneerd over vleesch ; maar
niets te krijgen voor Zondag . En hierover sprekende met v . d.
Heuvel en anderen zegt er een, hij pas een week in Gelderland
geweest, waar alles volop, en de boeren de stadsmenschen uitlachend, die met Zoo gr. oorlogsbrood verhongeren . Zij zelf
62

SLUIKHANDEL . - CRISISMAATREGELEN
volop tarwebrood, en alle andere benoodigdheden ; er worden
's nachts steeds varkens en runderen geslacht, en het vleesch
clandestien naar de steden gesmokkeld, en de veldwachter en
burgemeester met opzet vroeg te bed . En had bedoelde persoon
zelf een koffer vol vleesch en meel medegebracht, maar duur
van belang . En verder discours over den oorlog ; de Kol . Bulders zeggende het offensief weder op niets uitdraait, hetgeen
geen wonder, daar Hindenburg's plan niet deugend ; en wist
men er alles van als er inplaats nieuws van overwinning cijfers
van duikbooten kwamen, of de gevangenen van verleden jaar
werden geteld . Maar de Geallieerden volgens hem heelemaal
snert, en verder niets doende dan snoeven op gevechten in de
lucht, en zooveel kilo's bommen geworpen. Hetgeen alles
misschien wel juist ingezien .

Zaterdag 2 o April. Zeer veel gedoe over het stelen van handgranaten, waarvan vermoed zij bij den volgenden opstand
zullen worden gebruikt ; maar de stad thans geheel rustig . Doch
bij ingewijden veel zorg over de houding van Duitschland, dat
nu eischt onze sporen en kanalen te gebruiken omdat Amerika
onze schepen heeft. Waarop Maj . Bulders zegt wij daaraan zelf
schuld, en hadden wij de Amerikanen op den kop moeten slaan ;
maar merkte Blabbers wijselijk op dat als jan u de portemonnaie
ontrolt, dit Piet nog geen recht geeft u het horloge af te nemen .
En sprekend over Amerika, kennis gemaakt met een heer Van
Rine, (Van Rijn) uit Kalamazoo die met de „Nieuw Amsterdam" terug ; en zegt in Amerika alles janboel en rommel ;
groote woorden maar weinig om 't lijf, en ieder tuk op oorlogswinst; en Nederlanders, met de „Nieuw Amsterdam" aangekomen, als gevangenen behandeld, en mochten de stad niet in ;
en verslijten de meeste Amerikanen Hollanders voor Duitschers, omdat zij Dutch heeten . Thuis gekomen vernam wij
voor morgen vleesch ; en des avonds voor het eerst in maanden
met mijn vrouw naar de komedie, Adam, Eva en de Slang ;
maar was een gewoon stuk vol liefde en malligheid ; en hier en
daar op 't kantje af, zooals de meeste moderne stukken .
Zondag 21 April. De bladen vol van nieuwe crises-maatregelen . Vet op rantsoen, 250 gr. per week ; normaalmargarine
op komst, en geen zeep meer te vervoeren . En chocolade door
de fabrikanten zelf weder opgekocht om bonbons van te maken !
Maar heden kalfsvleesch op tafel, hetwelk ƒ 2 per pond gekost,
en hebben daarvan zuinig gesmuld . In den middag naar mijn
zuster Hortense, dewelke jarig (48) en had zij gehoord van
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Amalia, waarop zij, met haar 4 dochters ongetrouwd, jaloersch .
En zeer veel aanloop ; o .a. ook Mr. Willemse, de bankier, die
mij vertelde de Ned . Bank thans het goud van ƒ 165o op 18oo
het Kilo gezet, en dit volgens hem gelijk aan een goud-agio ; en
zal de Bank nu misschien wel 50 of 6o millioen winst maken op
haren goudvoorraad . En een ander met een verhaal van de
politie ; hoe detectives hoorden van een geslacht varken, en
huiszoeking deden, maar het varken bleek de spaarpot van een
kind !
Maandag 22 April. Heden na overleg met mijn vrouw in
den boekhandel geïnformeerd naar engagementskaarten ; en
kosten dezelve, goed maar eenvoudig, thans j'6 per dozijn, zoodat dit met onze vele kennissen wel OP ƒ 50 zal komen! Verder
Mr. Snerpers over de huur ; maar heeft deze nog niets gehoord
van de Commissie, en ik maar kalm te blijven wonen alsof niets
aan de hand . Op straat vele elegante jonge dames met bloemetjes
a io cents voor de teringlijders, waarvan eerst niet wilde weten,
daar tegenwoordig geen week voorbij zonder een bloempjesdag ; maar op het Plein vlak over de Witte, v . d . Heuvel's dochter,
een aardig kind ; en drie van haar gekocht . En in stad iedereen
gedrukt over de verhouding met Duitschland, waarover allerlei
booze geruchten, zelfs van een ultimatum ; en weet zeker er
heden ministerraad ; en in de bladen ook al donkere aanwijzingen .
Zoodat geen eten, een ijzingwekkende duurte, belastingen
dewelke niet te dragen en misschien ook nog oorlog! Hetgeen
de hemel verhoede !
Dinsdag 23 April. Heden brief van de ouders van Snerpers
zij a.s . Zondag op bezoek te komen, en wij besloten hen alsdan
ten eten te noodigen, en hun aldus geschreven ; waarover groot
gedoe, van wege de etenskwestie ; en besloten ik morgen het
Westland in en er op uit voor eenige kippen, alsook een ham,
of anders wat anders. En nog erger, mijn vrouw en Amalia,
beiden weder begonnen over japonnen, hetwelk niet begrijp,
daar zij pas ƒ iooo besteed, afkomstig van oom's wijn ; en gaan
wij mannen ons gelukkig niet op die dwaze wijze te buiten .
Doch moest als gewoonlij k toegeven, ofschoon niet weet hoeveel
zulks mij te kosten . En in stad nog steeds zeer veel gedoe over
de kwestie met Duitschland ; de Kol . Bulders niet te houden, en
zegt wij op het eerste gerucht 500 .000 man België moeten
inzenden om de Duitschers op de rechterflank aan te vallen, en
wij Antwerpen binnen 6 uren kunnen bezetten ; en onze waterlinie toch niet te nemen . Waarop Blabbers, het Kamerlid, den
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Kolonel een heethoofd genoemd, en deze daarop woedend uitgevaren over kletshannesen . Maar de meesten vertrouwend
op het beleid der regeering .
Donderdag zJ April. Gisteren een dag van avontuur weswege zelfs mijn dagboek er bij in schoot . Reeds vroeg met de
Westlandsche Stoom Tram naar Monster, alwaar rondneusde
zonder iets te vinden ; waarop den polder in, en onderweg
overvallen door een bende koeien, die tegenkwam en dewelke
mij zeer woest aankeken, edoch gelukkig geenerlei letsel deden .
Daarop een boerenwoning in, een glas water gevraagd, mij
door een stevige boerin verstrekt ; waarop de boer binnenkomend deze zeer norsch en een bullebak . Maar geprobeerd
een praatje te maken, en toen gevraagd hoe men kippen of
ham kon koopen ; waarop de boer gezegd hij niets had, maar
wel een boer drie kwartier verder . Aldus daarheen, maar ook
al niets ; en intusschen zeer hongerig, daar twee uur . En ten
einde raad terug naar het dorp, maar geen broodkaart bij mij ;
waarop na veel rondvragen in een herberg eenige koude aardappels met twee gekookte eieren en glas bier voor de koffie.
En de vrouw in de herberg mijn doel mededeelende, deze mij
verwezen naar een Israëlietisch koopman, Aarons bij naam ;
dewelke mij zeide hij mij wilde helpen als hij Mozes en de
Profeten kreeg, waarmede hij doelde op geldelijke belooning;
waartoe besloot, daar hij zeer betrouwbaar scheen ; maar adviseerde hij tot donker te wachten, van wege de politie . En aldus
gedaan, en wij om 8 uur ergens bij het dorp, alwaar drie kippen gekocht à f 4, dezelve over een uur af te halen . En inmiddels met Aarons eerst naar een boer die voor een ham f 1 5 0
vroeg, dewelke mij echter te duur ; en toen naar een k einen
slager, waar voor f 3 5 een geitenbout, die buiten alle distributie ;
en volgens Aarons niet van reebout te onderscheiden, op zijn
woord van eer ; en dus gekocht . Maar nu de laatste tram weg ;
en ten einde raad Aarons zoontje met de fiets voor f z .5o naar
stad gereden met een briefje aan mijn vrouw ; en ik zelf, moede
en hongerig, naar de Spaansche Vloot, een zeer goed en zindelijk hotel; alwaar Aarons gevraagd hebbende hoeveel hem
verschuldigd, hij zeide io procent van den omzet ; en hem dus
uitbetaald . Toen gegeten, vier eieren, kaas, aardappelen
fen4.70flesch
; en zeer vermoeid naar bed, kort en ouderwetsch,
2
doch warm en zacht . En 's ochtends geen thee, daar verboden,
en geen brood, daar geen broodkaart ; en dus alleen een kop
koffie, en zoo met de vroege tram, een ledige maag, drie doode
kippen en een geitebout naar huis . En mijn vrouw zeer ver6
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baasd over mijn avonturen, en spraken af voor Jaantje alleen
van reebout te spreken. Na ontbijt gedut tot de koffie ; en toen
naar stad, teneinde mij te oriënteeren over den politieken toestand met Duitschland; dewelke zeer ernstig, hetgeen ook geconstateerd door Min . Loudon in de Eerste Kamer. Maar
vertelt ieder iets anders ; volgens den een wil D . sporen door
Limburg overnemen en aanleggen, en deswege een ultimatum ;
en volgens den ander vrije uitvaart langs den Rijn voor loo
duikbooten, te Duisburg gebouwd . Maar de Minister gezegd
het voornamelijk over zand en grint gaat . En zal Baron Gevers,
onze gezant te Berlijn, hierheen komen, en de Duitsche gezant
hier naar Berlijn ; en de laatste, volgens ieders oordeel, een
groot vriend van ons land, en werkende voor een goede oplossing ; waarvoor Z .Exc . voorwaar ieders erkentelijkheid verdienende .
Met de pakketpost van tante in Zeeland
aan Amalia die haar over ons diner geschreven, 4 jonge ganzen ;
dewelke, had ik zulks vooraf geweten, mij een akelige reis en
over de f 50 in geld zouden hebben bespaard ; doch daar mijn
vrouw gisteren ook 1 zalm besproken zal nu een fijn diner
worden; de kippen volgens Jaantje zeer oud en taai, weswege
alleen goed voor soep ; maar de reebout veelbelovend wanneer
nog een paar dagen gehangen . Over al hetwelk zeer content,
daar nu de fam . Snerpers vorstelijk zullen kunnen regaleeren .
Aldus naar stad, waar groot gedoe van wege de politieke
situatie. Neef v . Munnickhuysen wel vier keer opgebeld, doch
was telkens in conferentie. En de ze Kamer in Comité-Generaal .
Ieder wachtende op de leden ; en middelerwijl interessant discours met den heer De Vos, financieel expert der Haagsche Post ;
dewelke mij een zeer lang verhaal gedaan over het bankroet
van Erdmann en Hethey in Amsterdam, waarmede misschien
wel 70 millioen fondsen gemoeid, alle te executeeren . En
gisteren op de beurs groote opwinding, daar juist bij begin der
executie bulletins kwamen met mr . Loudon's rede . Om kwart
voor vijf tal van Kamerleden binnen komend om te bitteren
daar Comité-Generaal afgeloopen ; waaronder ook Blabbers .
Maar geen woord uit hem te krijgen .
Vrydag 26 April.

Zaterdag z7 April. Het geheele huis op stelten, met een
werkvrouw, om voor morgen alles in orde te maken ; en op
raad van mijn vrouw voor de koffie naar stad . En in de tram
V. d. Heuvel, en met dezen afgesproken samen te gaan koffiedrinken. Doch in de Vette Hen beiden zonder broodkaart ;
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waarop naar Van der Peyl, alwaar omelet, gestoofde nieren,
appelmoes, met fleschje bier (f 0 .75 !) en koffie, komende op
de kolossale som van ƒ 3 .25 per man . En is de goede tijd voorbij
men wel op tien plaatsen in stad een uitstekende plat met potje
bier voor f o .9o kon krijgen . De kellner deelde V . d. Heuvel
mede dat den vorigen dag bij zijn patroon voor ƒ iooo vleesch
in beslag genomen, en in een ander restaurant voor f 2ooc,;
en zou wel willen weten wie gezegd vleesch oppeuzelt, en
waarom gewone menschen het niet kunnen krijgen. En het
weder prachtig, V. d. Heuvel mij voorgesteld mede naar de
wedrennen op Duindigt, het Goed van den heer Jochems,
waar de heele elite, veel Eng . officieren en tal van Haagsche
schoonen. En vele notabelen mij allerminzaamst gegroet, en
diversen hunner mij zelfs voor een praatje staande gehouden;
o .a. jhr. V. d. Broeck, Baron van der Tacque, en de heer
Pijtersen de Viroflay. De sport goed en de paarden mooi ; en
vertelde Baron v . d . T. mij zijn paarden aan haver thans f 40
per mud kosten ; maar gaf Z .H.Ed. Geb. hoog op van den
goeden geest in het Parlement, hetwelk eergisteren de paardenfokkerij tot Staatszorg gemaakt . Na de courses met V . d. H .
nog even ter Witte, waar ook Blabbers, dewelke mij mededeelde naar zijn oordeel de horizon wel wat lichter, ofschoon
militaire verloven ingetrokken . Ook legde Z .Ed . mij uit hoe
na i Mei al het vleesch in den lande verwerkt tot eenheidsworst, en geen ander vleesch meer te krijgen ; waarop V. d.
Heuvel gezegd, men worst waarin rund, kalf en varken dooreen
verwerkt liever Mengelworst te noemen .
Zondag 28 April. Een heerlijke Mei-dag ; en de jonge Snerpers reeds om i i uur bij ons om Amalia voor de Pier af te
halen, waarheen ook zelf met lijn io, en toen met de jongelui
opgewandeld. Om 3 uur met Snerpers naar het station S.S.,
per rijtuig, om de ouders af te halen ; en was terstond zeer gecharmeerd, en zijn moeder zeer knap, en nog jeugdig . En S .
Senior een degelijk en gemoedelijk man ; en tot mijn genoegen
onze politieke inzichten geheel dezelfde, hij zelfs misschien
nog zwarter op het punt der dreigende belastingen dan ik .
Om 6 uur ter tafel ; en was trotsch op dezelve, hebbende mijn
vrouw en Amalia met ons beste linnen en zilver keurig gedekt,
als ook bloemen ; en ik de beste wijnen aangesproken . Chateau
Loubens, dan mijn Chateau Laffite i89o, en later nog een
flesch Irroy 1904, alles hoogelijk geprezen door Senior, die een
echte kenner . En de kippensoep, zalm en z jonge ganzen hoogfijn; maar hield mijn hart vast toen de reebout moest aan67
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snijden, en ontwaarde een luchtje . Ik zelf gepast, zeggende de
dokter mij van wege neiging tot rheumatique alle wildbraad
streng verboden; waarover later op onze slaapkamer veel moest
hooren van mijn vrouw, dewelke mij egoïsme verweet ; en
volgens haar de bout inderdaad heerlijk malsch, en de Naut
gout precies goed, gemaskeerd door Jaantje met scherpe saus .
Verder pudding, kaas, en ieder eenige aardbeien (f 0 .20 per
stuk!). En vlei mij ons onthaal een goeden indruk maakte . Na
diner de verloving besproken, dewelke nu officieel dadelijk na
de Pinksteren zal worden afgekondigd ; en Senior zeggende de
jongelui maar niet te lang moesten dralen met in 't bootje te
gaan, waarop Amalia heftig gekleurd . Na de thee met den
Senior gediscussieerd over politiek, de duurte, belastingen en
wijnen, en geloof wij beiden stevige vrienden te worden ; en
zijn uitgenoodigd te logeeren den Zondag vóór Pinksteren .
Aldus tot 2 i i zeer genoeglijk bij elkaar, waarop de oude lui
naar hun hotel, begeleid door mijn a .s. schoonzoon . Deze dag
was voor mij een zeer blijde, en gaf de gelukkige Amalia mij
een extra hartelijken zoen aleer zij te bed .
Maandag 29 April. Zeer pijnlijke scheuten van rheumatique,
en ietwat hoofdpijn, dewelke toeschrijf aan de lange en drukke
conversatie gisteren . Maar zegt mijn vrouw het de wijn is,
inzonderheid de roode en de champagne ; doch beschouw dit
als steek onder water, daar beide vertrouwde merken, en in
keurige conditie . Doch maakte een wandeling het bosch in, het
keurige lentegroen bewonderend ; en op de Wittebrug een kop
koffie genuttigd, waarna de hoofdpijn weg, en ik huiswaarts,
waar de overgebleven zalm koud bij de lunch . Vervolgens naar
stad . Baron Gevers weder terug naar Berlijn ; geen verder
nieuws over den gespannen toestand, maar de algemeene indruk het er nu beter voor staat . De hemel geve het! Mr. Willemse, van de Bank, insgelijks van oordeel dat de politiek
beter moet zijn, daar de beurs vaster . Maar volgens hem het
financieele kwaad van het groote faillissement nog niet van de
lucht, en staan diverse kleine firma's op springen. En vertelde
hij mij ook de heer Hethey te Nijmegen als een koning geleefd,
met eigen lijfarts en chef, denwelken hij tegen ƒ 12 .000 per jaar
van een groot Haagsch hotel weggehuurd . En heele kasteelen
gebouwd, en dan weder afgebroken als zij niet bevielen . Te
huis bij diner heerlijk gesmuld van i jonge gans, dewelke
gisteren niet aangesneden ; en persoonlijk aan tante mijn dank
geschreven, met bijzonderheden over de nieuwe familie .
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Dinsdag 3o April. Over de geschiedenis met Duitschland
geen verder nieuws, maar wordt de spanning minder, hetgeen
op zichzelf gunstig ; en de stad vol van allerlei verhalen, het
één zus, het ander zoo . Bijvoorbeeld, de gezant van Oostenrijk
te Noordwijk per telegraaf kamers afbesteld, en door dien van
Duitschland voor zijn gezin drie maanden op Zandvoort gehuurd ; de eene diplomaat de koffers en papieren pakkend, en
de ander zeggende het wel zal los loopen . En wordt beweerd
de Duitsche gezant bij vergissing een vertrouwelijk stuk van
den Rijkskanselier inpakte bij een bestelling aan den poelier,
waardoor al het gedoe ontstond ; maar de meesten gelooven
D. alleen boter en vleesch wil, en ons met soldaten bang maakt
om ze te krijgen . Hetwelk, de Kol. Bulders zulks vernemende,
deze danig opspeelde en zeide wij ons niets moeten laten aanleunen, daar ons land met zijn millioen versche soldaten thans
feitelijk over het lot van Europa zal kunnen beslissen . En sprak
hij er verder schande van Min . Posthuma de banketbakkers
nog meel zal blijven geven . In de krant bericht, de Koninklijke
verleden jaar meer verdiende dan in 1916, en een interim dividend ad 1 5 procent ; hetwelk de eerste lichtstraal sedert lang .
Woensdag z Mei . Griezelig koude Meidag, en mijn dikke
overjas aan, en denk er over volgend jaar toch een nieuwe te
nemen daar deze bijna op, en mij dik en oud maakt . Van de
overheden een kaart ter invulling voor ons vetrantsoen, en
wordt aldus de nood eiken dag nijpender . En Daantje binnen bij
mijn vrouw met een eenheidsworst op eenbord, heden voor
het eerst verkrijgbaar ad 5 5 cts . ; en zag er ingedroogd en onoogelijk uit ; maar dacht Jaantje ze in 't koken kon meevallen .
En gisteren de beurs zeer vast, naar beweerd op telegrammen
uit Berlijn dat met Duitschland alles geregeld ; maar volgens
Van Peissel een truc van Min . Treub om hooge koersen te
hebben voor de vermogensbelasting, dewelke op de koersen
van gisteren uitgerekend ; en zeide Van P . onroerende goederen
verleden jaar met over het miljard in waarde toegenomen . En
druk gesproken over Colijn's reis ; volgens sommigen naar
Roemenië voor de olie der Koninklijke, waarvan hij commissaris; en volgens den ander naar Londen ; maar zegt de een hij
met het laatste convooi, en de ander met een torpedoboot ; en
een derde hem gisteren in de Boschjes zien wandelen . Zoodat
niet weet wat er van aan is .
Donderdag 2 Mei. Komt heden bij mij een koopman, Van
Donk bij naam uit Middelharnis, met een groot pak in een
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deken, om mij te spreken, en blijkt bij zich te hebben twee
antieke portretten, (achterop in rood krijt 1542) van Johan
van Gouree Barendszoon en Vrouwe Gesiena Gouree, geboren
Van der Slooth welke namen in den hoek der portretten om
een familiewapen op een guirlande ; en twijfel niet deze schilderstukken afbeeldingen van voorouders, ofschoon onze stamboom slechts na te speuren tot anno 1684. En vertelde de
koopman hij deze twee doeken bemachtigd op een uitverkoop
bij een boerderij, niet ver van Dirksland op Overflakkee ;
waarna hij zoolang gezocht tot mij als afstammeling der portretten gevonden, en biedt mij nu dezelve aan voor duizend
gulden . Maar was mij deze som veel te hoog voor deze tijden,
en oordeelde niet zulk een bedrag aan mijn piëteit te mogen
offeren ; zoodat, hoe gaarne ook deze herinnering aan mijn oud
geslacht in mijn eetkamer zoude willen, niet op den koop inging, te meer waar de schilderijen niet geteekend . En aldus
den koopman weggezonden ; maar mijn vrouw later thuiskomend zegt het erg dom van mij, ik zulks deed, daar het
misschien wel Rembrandt of Frans Hals of zoo iemand . Hetgeen waar, doch mosterd na den maaltijd . In stad nog geen
nieuws van Duitschland; maar lees in de bladen bericht dat
onderhandeld wordt ; zoodat het wel geen vaart zal loopen .
Vrijdag 3 Mei . Naar Amsterdam met Kolleman, voor de
commissaris-vergadering der Vereen . Ned . Klompenfabrieken ;
en het eerste kwartaal volgens Jacobson het beste sedert de
oprichting, en onze vooruitzichten prachtig, daar Jacobson
doende met de Regeering over klompen voor het leger, wegens
den schoenennood ; en wil verder verkooplokalen in alle groote
steden. Volgens hem als de oorlog voortduurt het zeker wij
nieuwe fabrieken moeten bijbouwen, en na den oorlog ons
arbeidsveld onbegrensd. Al hetgeen voor kennisgeving aangenomen, maar adviseerde Kolleman de grootste voorzichtigheid in deze tijden . En over visitekaartjes voor verloving informeerend bij Jansen, onzen boekhouder, zegt deze Amsterdam veel goedkooper dan Den Haag, en de Fakkel het erkende
adres . Waarheen mij nog dienovereenkomstig begeven ; eene
ruime keuze, en monsters medegenomen naar huis, daar mijn
vrouw en Amalia in deze moet kennen . De lunch zeer poover ;
garnalen en daarna lever, volgens Kolleman hondelever, hetwelk voor mij een naar idee, zoodat er niet van kon eten . Thuis
gekomen, de koopman er weder geweest, en de portretten
daar gelaten, met den prijs op ƒ 8oo verlaagd, alleruiterst ; en
komt Maandag bescheid halen ; waarop met mijn vrouw over70
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leggend besloten hen eens te laten taxeeren door een expert .
En volgens de N. R. Ct. alles met Duitschland geregeld, maar
volgens het Hbl. niet; maar weet niet wie gelijk, en oordeel de
waarheid in 't midden.
Zaterdag 4 Klei . In de N. Ct. een stuk over den janboel in
Amerika van iemand die er geweest ; en klopt hetzelve met
berichten van een ander deze week op de Witte ; en zegt van
Boetzelaar met recht het wel lijkt de heele wereld geteisterd
door een epidemie van incompetentie ; waarop Kol . Bulders
uitgevaren, en ligt alles aan de verkeerde inrichting van alle
tegenwoordige regeerstelsels, en moet er een wet komen dat
alle groote staten afgeschaft, en alleen provincies, en dan onder
dictatuur . En vaart verder uit over den verkoop van Hotel
des Indes aan de N . U. M., bewerende er een millioen voor
betaald ; hij van oordeel het schandelijk aldus met het geld der
belastingbetalers gesmeten, en konden dergelijke kantoren wel
op minder kostbare punten ; hetwelk het verstandigste B . in
langen tijd gezegd . Verder in stad door V . d. Heuvel geïntroduceerd bij mijnheer Van Tast, den Antiquair, dewelke morgen mijn voorouders zal komen bekijken, en dezelve taxeeren,
voor f io . En thuis overlegd in zake verlovings-kaartjes, en
ioo paar besteld, zeer fijn, met couverts, ad ƒ 30 . En wederom
geen vleesch; voor diner alleen schelvisch, en bruine boonen
met eieren .
Zondag J Mei . In de bladen heuglijk nieuws, dat onze geschillen met Duitschland bijgelegd ; en hierover zoo innig dankbaar
dat in de kerk een Rijksdaalder in 't zakje gedaan . Maar de
preek kennelijk nog over de spanning gesteld, en wijzigingen
geïmproviseerd, doch zeer handig ; en niet te lang . In den namiddag Van Tast ; en zeide deze dadelijk de stukken valsch,
en denkelijk afkomstig van een bekende voorouders-fabriek,
sedert jaren dicht bij Laren met succes werkzaam ; de methode
oude waardelooze stukken opkoopen, de verf er af, en dan
voorouders gephantaseerd voor lieden die men denkt ze zullen
koopen ; en aangelapt met praatjes van vondst in oude boerenhuizen, zooals Van Donk . En volgens Van Tast er honderden
per jaar zoo ingeloopen ; van welke geraffineerde schurkachtigheid versteld stond, en zal er beslist de politie in mengen . Doch
zeide Van Tast de meeste familieportretten op die manier de
wereld ingekomen . In den middag visite, o .m. mevr . Verzwicht ; dewelke vertelde zij ergens in een krant een stuk gelezen van een dame, met voorstel insecten te eten, vooral
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meikevers, die uitstekenden stamppot maken ; welk idee wij
allen zeer griezelig vonden . Voor diner gelukkig een stukje
kalfsvleesch, door Jaantje opgediept, en daarvan gesmuld .
Maar zoude men zeggen alle koeien de wereld uit, ofschoon
persoonlijk vorige week bij Monster met eigen oogen een heele
kudde tegenkwam .
Maandag 6 Mei . Reeds te 9 uren de koopman Van Donk ten
mijnent ; en hem behoorlijk de les gelezen over zijn boozen
toeleg ; waarop de schobbejak zeide hij alleen gezegd de doeken
oud, maar van verf niet gesproken ; en het verhaal van den
uitverkoop rechtmatig in zaken, en het er niet op aan kwam
hoe hij er aan gekomen, al had hij ze op straat gevonden . En
mij toen de twee voor ƒ ioo aangeboden ; en ik eerst f 5o biedend, later de beide voorouders voor ƒ 65 gekocht voor achter
in de gang ; Van Donk zeggende mijn kleinkinderen het verschil niet zullen weten, hetgeen misschien waar . En in stad
veel gepraat over de crisis met Duitschiand ; volgens ieders
oordeel de zaak sterk overdreven, door de diplomaten, en
wichtigdoenerij ; maar zegt Kol . Bulders Duitschland benauwd
werd toen wij de legerverloven ingetrokken, die nu weder
hersteld ; en roemt hij zeer de vaste hand onzer Regeering . En
ook met Engeland allerlei zaken geregeld, zoodat er nu ineens
goed voorstaan ; en kreeg eenwenk van Neef v . Munnickhuysen
dat Colijn met een torpedoboot naar Londen om daar namens
Duitschland vrede aan te bieden; en hoop innig Z.Exc . moge
slagen . Mijn vrouw heden over de f ioo betaald voor allerlei
voorraden, waaronder pronkboonen ad ƒ i per pond ; en vind
dit alles zeer dwaas, aangezien uit goede bron verneem een wet
op komst dat ieder zijn voorraden moet opgeven.
Dinsdag 7 Mei. Reeds om 9 uren de Israëliet Aarons uit
Monster ten mijnent, met een heele lijst van allerlei leeftocht
denwelken hij ons heimelijk kan bezorgen. Dochliet zulks geheel
over aan mijn vrouw, op haar verantwoording, aangezien persoonlijk alle gehamster in strijd met mijn gemeenschapszin,
welke laatste bij vrouwen veel minder ontwikkeld dan bij
mannen . En vraag mij in verband hiermede af waar het heen
moet als de dames die elke partij behalve de rechtschen, hoog
op de kieslijst zet, in de Kamer . Maar hierover later aan ons
tafeltje sprekende de meesten van oordeel dat vrouwen nooit
erger warboel dan mannen, en lager belastingen om meer over
te hebben voor huishouden en opschik ; en voorts dat de
vrouwen op de lijst gezet om stemmen te krijgen, aangezien
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veel mannen in politieke zaken door hun vrouwen beïnvloed .
Waarop Mierders gezegd het er mannen naar zijn .

y Mei (Hetnelvaartdag) . Aangezien reeds lang geen maandpaard meer dit jaar voor 't eerst op Hemelvaartsdag niet naar
Wassenaar en den Deyl om de natuur te aanschouwen ; want
aan een rijtuig niet te denken, daar zulks welf zo zoude kosten .
Dus naar de Pier gewandeld, via O . Schev . Weg; en trof het
mij hoe de lente kennelijk de liefde aanwakkerend, daar wel
iooo paartjes gezien, op fietsen strandwaarts . En denk er toch
sterk aan ook nog les te nemen, voor gezondheid en bewegingsvrijheid. Het strand stampvol, maar op de Pier weinig kennissen ; o.a . Mr. Willemse, van de Bank, dewelke hoog opgaf van
de onverwachte emissie der Vorstenlanden, groot tien millioen ;
zijnde dit geld noodig om den oogst te financieren daar suiker
onverkoopbaar, en de banken niet scheutig . En volgens Mr. W.
het uitzicht voor Indische fondsen maar leelijk ; hetgeen ook
voor mij een zware slag, ofschoon zooveel met winst opgeruimd dat restant niet veel meer kost . En thuis de eenheidsworst ter tafel ; en vond dezelve goed en pittig, als Geldersche ;
maar volgens mijn vrouw niet goed, hetgeen andermaal bewijst
dat smaken verschillend .
Vr dag i o Mei. Zeer verheugd drie brieven te krijgen van
onzen Johan in Indië, alle van januari ; zijnde een Eng . convooi
binnen gekomen, het eerste in drie weken . De berichten goed,
ook van J .'s belang bij diverse zaken dewelke naast restant van
traktement hopelijk mettertijd aardig potje zullen vormen ;
maar overigens in Indië iedereen maar klagend, en de goede
tijden voorbij wegens gebrek aan afscheep ; en iedereen woedend dat hiervoor door Nederland niet beter gezorgd . En
heden nieuwe broodkaarten gehaald, met veel gedoe ; en dezelve kleiner dan vroeger, hetwelk mij symbool scheen van
't schraler rantsoen . Waarover aan ons tafeltje, op de Witte,
ieder het eens het dwaasheid thans een Duitsch circus toegelaten
vol hongerige roofdieren dewelke het land kaal eten ; en zeide
Kol . Bulders met recht dit geen tijd om wilde beesten den kost
te geven, en velen zelfs hun hond moeten afschaffen . En thans
ook de geiten onder de distributie ; ad ƒ i per kilo ; ook naar
beweerd gestolen katten allerwege in blikjes als wildbraad verkocht.
Zaterdag ii Mei. In de Ochtendbladen een stuk van Min .
Loudon, dewelke aan Mr. Dresselhuys antwoordt over de
crisis ; en ziet men nu Duitschland veel vroeg, met een dreige73
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ment, maar slechts kreeg waar het recht op had ; en bewonder
de standvastigheid der regeering . En om half drie met mijn
vrouw, en Amalia naar Arnhem ; waarvoor reeds te 2 ure aan
't station, en dus goede plaatsen . En de weiden vol lentetooi,
en veel grasland gescheurd, waarop thans boonen en andere
leeftocht . Te A. afgehaald door Snerpers senior, met rijtuig
(geen eigen) en zeer hartelijk ontvan g en, zijnde natuurlijk ook
mijn schoonzoon aanwezig . En de fam . S. zeer ruim en wel
behuisd met fraaien tuin ; en diverse mooie oude kasten, en
massa's Delftsch ; zoodat S . er blijkbaar warmpjes in . Na den
eten de jongelui uit wandelen, waarop ook ik met Senior naar
Sonsbeek, en onderweg gesproken over financieele aangelegenheden van 't jonge paar . En zeide ik Amalia evenals Betsy
io.ooo zoude medegeven, op huwelijksvoorwaarden, maar
mij overigens voor mijn kinderen niet uitkleedde aleer naar
bed ging; hetgeen S . zeer voldoende vond, en hij zijnerzijds
het dubbele, zoodat het jonge paar, de praktijk medegerekend,
behoorlijk kunnende beginnen ; waarop verder geopperd het
misschien wel mogelijk door connecties een mooie rijksbetrekking te krijgen . En rekende in mijn hoofd uit de bruidschat
ad S pct. mij wel f 5oo rente per jaar kost, maar zulks in deze
dure tijden minder dan het onderhoud eener dochter .

f

Zondag 1 .2 Mei . In den ochtend gewandeld, ofschoon het
weder niet vriendelijk, en precies voor den regen thuis . Middelerwijl de beide moeders samen overlegd over de bruiloft, en
deze voorloopig vastgesteld op September . Den geheelen middag visite, en verblijd te zien de fam . S . uitstekende conversatie,
en blijkbaar zeer in aanzien. En ontmoette er o .a. Karel Brand,
dewelke nog van vroeger ken ; en heeft meer dan een millioen
in cultures verdiend, waarvan nu renteniert . En hoorde hoe
vorige week met de politieke spanning diverse vermogenden
voorzichtigheidshalve uit Arnhem naar binnen de waterlinie;
maar waren het niet de besten . En een zeer goed diner met
volop kalfsvleesch en malsche gebraden kip alsook asperges ;
de wijnen passabel, maar niet als de mijne . En na den eten per
rijtuig wij vier oudjes naar den Tafelberg gereden, alwaar het
lentepanorama konden bewonderen ; en na thee den avond
verder gesleten met conversatie, en door Senior een werkelijk
fijne Bourgogne open gemaakt . Hij echter zeer zwart op de
politiek, en volgens hem alle partijen met rare candidaatslijsten,
zoodat hij alsnog niet weet hoe zal stemmen. Aldus te i i ure
zeer vergenoegd te bed, en mijn vrouw zeer in haar schik met
Amalia's uitstekende partij .
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Maandag 13 Illei. Met den elf uurs trein terug, en met 2 uur
vertraging in Den Haag ; waarop aan het station koffie gedronken. En thuis komend een telegram ; hetwelk openmakend
tot mijn schrik van Notaris Blom, dat tante Vrijdagmiddag
geheel plotseling overleden, en mijn overkomst dringend gewenscht; en een tweede telegram begrafenis Woensdag . En
woedend op Jaantje mij hetzelve niet nagezonden ; maar zeide
deze ons adres en inhoud telegrammen haar onbekend . En
mijn vrouw en Amalia zeer ontdaan, en zelf ook ontroerd;
maar kalmeerde beiden door aan te voeren tante op zeer hoogen
leeftijd en zonder lijden gestorven, hetgeen wèl beschouwd
een genadig einde . Aldus de laatste der oude generatie heengegaan, en mij afgevraagd hoe lang het nog duurt aleer onze
ure slaande . Overigens besloten morgen naar Zeeland te gaan ;
en wel met den sneltrein van half negen naar Roozendaal, en
van daar aansluiting per lokaal, zoodat om één uur te 's Heer
Arends Kerke . En neef v . Munnickhuysen opgebeld, dewelke,
wetende wij te Arnhem, geen bericht zond om ons feest niet
te verstoren ; hetgeen zeer gevoelvol vond ; en afgesproken
saam te reizen, en hij reeds voor advertentiën gezorgd, heden
in de avondbladen, dus tijdig voor de begrafenis .
Dinsdag z4 Mei. Met neef v . M. volgens afspraak in den trein;
en met dezen discours over nieuwe moeilijkheden met Duitschland dat nu onze schepen zonder meer wil gaan torpedeeren
tenzij zij een geleibrief. En in Roozendaal diverse andere
familieleden getroffen, dewelken allen mede ; en de lof over
tante eenstemmig, ofschoon slechts aangetrouwd ; neef Bernhard inzonderheid gevischt naar vermogen en wilsbeschikking,
maar deed alsof zulks niet begreep. Te 's Heer Arends Kerke
met ons vieren een sjees gehuurd, waarmede naar 't sterfhuis .
Aldaar reeds alles voorbereid ; maar onvoldoende logies voor
allen, en ik aldus Notaris Blom vragend of er een herberg,
door dezen uitgenoodigd ten zijnent te logeeren, hetwelk in
dank aanvaard . Maar overigens mij gruwelijk verveeld, en de
dag zeer lang wegens zomertijd ; en veel geboem aan de lucht
van de kanonnen in Vlaanderen . Maar des avonds een glas wijn
met den Notaris, en van dezen een wenk ik in het testament .
Woensdag z y Mei. De begrafenis te elf ure en alle neven
present, uitgezonderd Boudewyns, dewelke ziek ; ook alle
notabelen van het dorp, waarvan enkele cylinderhoeden van
30 jaren herwaarts . En in 't rijtuig met v . Munnickhuysen en
de beide neven Bardersteyn, welke laatsten zeer nieuwsgierig
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naar het testament ; en een hunner voorgesteld den notaris te
vragen hetzelve in 't sterfhuis voor te lezen, waartegen geen
bezwaar. En dienovereenkomstig Notaris Blom daartoe uitgenoodigd, dewelke om half drie verscheen . Ten eerste aan
mij een legaat van ƒ io .ooo voor onderhoud en verzorging van
haar hondje Azor, welk bedrag echter na diens overlijden door
mij af te dragen aan de Ned . Vereen . tot Bescherming van
Dieren . En dacht ik dit een teleurstellend begin, en ik verder
met ledige handen zoude zitten, te meer aangezien hierop 5
ad ƒ io .ooo aan de kerk en diverse zendingen ; _ƒ 25 .000 elk aan
2 nichtjes, dewelke tante's eenige familie ; f iooo aan elken neef,
behalve v . Munnickhuysen, dewelke ƒ io .ooo ; maar de rest aan
mij, en v . Munnickhuysen en ik samen executeur . En rekende
globaal uit mij ruim i 2 ton zou resteeren . Maar een codicil
met een legaat van ƒ ioo .ooo aan kapt . Brandelaar, waarvan
dermate schrok dat bijna flauw viel ; en daarop verder een
codicil hem alles gevende, behalve de legaten aan de kerk en
de nichtjes . Doch gelukkig nog een codicil, cod. i en 2 royeerend, en daar oor in plaats f 5 ooo aan Amalia . En had nooit
in mijn leven zooveel emoties in 5 min, tijds . Velen van de
familie woedend, ook jegens mij, ofschoon hun niets gedaan ;
en allen weg voor den 4 uurs trein, behalve ik, daar blijven
wilde om verder te zien; en v. Munnickhuysen verzocht mijn
vrouw op de hoogte te stellen . Maar met Notaris B . wandelend,
deze mij gezegd voorloopig niets te doen, en aangeboden mij
met zijn koets naar het spoor te brengen ; waartoe besloot . En
zeide hij de boedel, nu het land zoo duur, wel 3~ ton op zijn
minst waard ; het jaarlijksche inkomen over 15 mille ; en oordeelde Z .Ed . het het beste thans alles te verkoopen, nu p rijzen
hoog, en anders een deel, om geld voor de diverse gaten
los te maken . En rekende nu uit mijn portie misschien wel
2 à 2~ ton waard te blijken, na betaling der successie . En
aan 't station allen verwonderd mij nog te zien ; doch gingen
allen in andere coupé's, behalve v. Munnickhuysen ; en zesde
deze hem zijn legaat medeviel, daar hij Tante nooit gezien
en nooit geschreven . En om half tien thuis, hongerig en
wel, daar onder weg weinig te krijgen, en met chocolade en
een appel gedineerd . Waarna, gegeten hebbende, nog lang
met mijn vrouw en Amalia zitten praten .
Donderdag z 6 Mei. De bladen vol van het gedoe met de
Boeren in de Haarlemmermeer, dewelken zwaar gehamsterd ;
doch moet zeggen er nu een anderen kijk op heb, sedert door
omstandigheden, behalve mijn oude eigen boerderij, nu ook
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land op Beveland, en mijn welzijn voor een groot deel afhankelijk van welvarenden landbouw ; en ben van oordeel hier wijze
politiek het nuttige met het aangename moet vereenigen, en
de boeren zoo goed betalen dat zij zooveel mogelijk leveren;
hetwelk later opperende aan ons tafeltje, Kol . Bulders opgevlogen en gezegd hij alle boeren zoude ophangen indien hij
iets te zeggen. Een zeer heftig man . En verder veel te doen
over gestolen stukken op Oorlog ; volgens den een ons geheel
verdedigingsstelsel ; volgens den ander waardelooze paperassen . En zeide v . d . Heuvel men elkaar maar alle plannen cadeau
moest doen, voor de zuinigheid, aangezien ieder dezelve nu
toch krijgt, maar voor duur geld ; maar dat dit de spionnen
van den kost zoude berooven die nu allerwege door vrienden
in vette baantjes gezet . Waarop Bartels verhaalt van een
Engelschman die hier in een prima hotel zeer chique leeft, als
Duitsch spion, om de Eng . pers van valsch nieuws te voorzien
dat Duitschland kwijt wil ; en betaalt een groot Engelsch blad
hem inderdaad vele ponden voor dit nieuws . Maar zeide hetzelve op waarschuwing van een vriend zeer goed te weten
welk vleesch in de kuip ; maar er wel geld voorover had te weten
wat de Duitschers de Engelschen wijs willen maken . Thuis
andermaal eenheidsworst, zeer smakelijk, en volop ; en ook
mijn vrouw er nu beter over te spreken . Maar zegt zij deze
worst zal worden gediscontinueerd ; hetgeen opnieuw bewijst
onze Regeering zelf niet wetende wat zij wil .
Vr dag 17 Mei. Heden naar Bultman, een fietswinkel, en
aldaar gesproken over mijn plan . En kon een rijwiel koopen
voor f 15 0, met 4 gratis lessen, en gegarandeerd ik het leer .
Maar oordeelde het onvoorzichtig dadelijk te koopen, en dus
de afspraak eerst 4 lessen en dan de fiets, of anders ƒ 6 voor de
lessen, naar mijn keuze, waartoe Bultman bereid . En in den
avond de eerste les op Zorgvliet, de leeraar naast de fiets loopend ; en diverse brutale straatjongens gejouwd, maar reeds
eenige vorderingen; en zegt de leeraar, het geheele geheim is
balanceeren en zelfvertrouwen . En in stad veel gepraat over
de verkiezingen, en diverse lijsten besproken ; doch het oordeel
geen er van veel om 't lijf . En zeide v . d . Heuvel geestig, van
mijnheer Treub's nieuwe partij : men noemt geen partij Bond
of er zit een vlekje aan . Waarop Bulders een lange tirade tegen
mr. T., zeggende Z . Exc. een koe, die zeer veel melk geeft,
maar telkens den emmer omtrapt als hij bijna vol . Vroeg naar
huis, daar voortaan om sli 6 moeten dineeren wegens gasnood ;
zijnde het heele land nu op klein rantsoen .
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Zaterdag 18 Mei . Des v.m. met Lijn io naar Scheveningen,
alwaar mij voorzien van Abonnement Kurhaus ; hetgeen wel
een groote uitgaaf, maar tevens een hoog noodige verpoozing
in deze bedrukte tijden ; en ook een kaart genomen, als cadeau
voor mijn a.s. schoonzoon, als blijk mijner goede gezindheid,
en door kleine geschenken vriendschap onderhouden . En aanvankelijk wel grondig overlegd of zulks wel correct na Tante's
overlijden ; doch dezelve slechts aangetrouwde familie, en
bovendien ver in de 8o; en zetelt ware rouw niet in uiterlijk
vertoon, doch in innerlijk gemoed . Onder Rotonde een kop
koffie ; en zal dit naar de kellner dacht een zeer druk seizoen
worden, met al de Engelschen, en Vieux Doelen nu de zaak
gekocht van Fisselthaler, dewelke dezer dagen overleed . Terug
met de tram, gezeten naast Blommerse, den journalist ; dewelke
zeide eerlang alle couranten op de helft, wegens den gasnood ;
en op mijn vraag wat gas met een krant te maken, hij een
heele uitlegging gegeven aangaande lood in de zetmachines ;
dewelke echter niet begreep . En des avonds opnieuw een les
op het rijwiel, en groote vorderingen, zoodat Dinsdag, als
alles wel is, samen op en neder gaan rijden ; en zeide de leeraar
ik veel talent, en een der beste leerlingen dewelken hij ooit gehad .
Pinkrter~ondag 1 .9 Mei. Hevige stijfheid in mijn kuiten ; en
zoude niet ter kerke zijn gegaan ware het een gewone Zondag ;
maar wilde niet verzuimen, daar Pinksteren, en bovendien de
dierbare overledene in het gebed wilde herdenken . Dus een
rijtuig besteld, hetgeen mijn vrouw verkwisting oordeelde ;
maar had zij zelf een nieuwen hoed dewelke nog nooit gezien,
en buiten mijn weten gekocht . Doch zeide terecht zij zoo
spoedig na Tante's dood niet met een bonten hoed kon worden
gezien. En moest zeggen zij er keurig en jeugdig uitzag . De
preek stichtelijk, maar tamelijk lang ; en ƒ 2.50 in het zakje
gedaan, dankbaar voor het vele goede mij beschoren in deze
zware tijden . In den middag geconfereerd met mr . S. over de
erfenis, en vernam met schrik ik dezelve in de vermogensbelasting zal moeten aangeven, op het biljet . En verder maar
afwachten totdat van den Notaris hoor ; maar deze volgens
Mr. S . alleen tot verkoop van al het land geadviseerd om
procenten op te strijken ; en volgens Mr. S. verstandig hypotheek te nemen tot betaling der legaten . Verder diverse condoleance-visites ; maar leken de meesten mij nieuwsgierig naar de
erfenis, waaromtrent mij evenwel van den domme hield . En
des avonds een koud diner, waarna voor het eerst aardbeien;
en wil mij toeschijnen mijn vrouw wel royaal, onder den invloed
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der erfenis ; en zal haar hieromtrent bij de eerste gelegenheid
onderhouden, daar niet van zins ben zoo gewonnen, zoo geronnen te spelen .
Pinkstermaandag 20 Mei. Dit een bijzonder prachtige dag
zijnde wilde mijn vrouw ik een rijtuig bestelde, naar den Devl en
Wassenaarschen Slag ; waartegen evenwel door mij opgekomen,
daar veel te duur, en haar tevens onderhouden dat zuinigheid
noodzaak . Waarop zij onder verwijzing naar erfenis gezegd wij
het er nu van konden nemen, en oppotten geen doel, daar de
kinderen verzorgd, en wij er goed hij ; maar wilde niet toegeven, en dus met lijn A en 7 naar het Bosch ; en van daar gewandeld naar Kasteel Oud-Wassenaar, Amalia en Mr. S . mede ;
alwaar thee gedronken, hetgeen over f i per persoon. En later
met de Electrische naar Scheveningen, alwaar gepleisterd bij
Berenbak ; en aldus bij de f 8 kwijt, hetgeen aantoonend hoe
hoog de duurte der tijden gestegen . En een bulletin koopend
van de ,,N. R. Cƒ." daarin gelezen van een reuzenaanval op
Londen door Duitsche vliegers ; en dank den hemel wij van
zulke calamiteiten verschoond . Al pratende met Mr. S . deze
mij gezegd Den Haag op i jan . 344 .000 zielen, tegen 209.000
i9oo ; maar heugt mij nog ik op school geleerd ioo .ooo, en
kan op dien voet nog wel beleven 500.000 inw. En spijt het
mij maar, ik niet tijdig huizen gekocht, daar nu niet van uitbreiding profiteer, ofschoon veel hooger belasting betaal .
Dinsdag 21 Mei. Per dringend telegram opgeroepen voor
spoedvergadering van Commiss . der Ned . Klompenfabrieken
zoodat hals over kop om io.28 met Kolleman naar Amsterdam .
Alwaar Jacobson verslag deed van de gasbeperking door de
gemeente, waardoor onze gasmotoren niet verder kunnen ; en
had J . reeds een optie op een electr . machine, hetwelk zeer
actief, en besloten dezelve te koopen en met spoed te installeeren, hetgeen een maand vereischt ; doch middelerwijl het bedrijf gestoord . En daar smoorheet een koude lunch, en toen te
3 ure terug, waarna direct huiswaarts . En in den avond in de
koelte mijn fietsles, en heusch alleen gereden, maar met den
leeraar naast mij . En deze van oordeel om het heel fijn te kunnen nog 3 lessen noodig, waartoe besloot ; alsook tot i les in
de mekaniek, dewelke nog al ingewikkeld ; volgens dezen deskundige iedere fiets bestaande uit over 250 stukjes, hetgeen
overdrijving lijkt ; en bedrevenheid in bandafnemer en oppompen absoluut noodig aleer tochten te wagen . Vernam
voorts de wielen op kogels loopen, ter vergemakkelijking ; en
79

MEI ryr8

vele andere ingewikkeldheden, dewelke in zulk een eenvoudig
ding niet had vermoed. Maar bij het afstappen mijn scheen
danig geschramd, zoodat dezelve ter voorkoming van infectie
door mijn vrouw liet verbinden .
Woensdag 22 Mei. Andermaal smoorheete dag, en lijkt wel
Augustus ; zoodat mij gerechtigd achtte mijn winterondergoed
te vervangen door zomerdito, en mijn stroohoed opgezet .
Doch mijn been zoo pijnlijk, van verwonding en spierpijn, dat
niet kunnende loopen ; zoodat per tram eerst naar Scheveningen, en van daar per dito naar Witte Brug, waar onder de
boomen gezeten . En sprak daar Blabbers, het Kamerlid, met
wien veel over politiek gediscussieerd ; en zegt hij er een 25
partijen zijn, en als Kamerlid in vertrouwen een ontwerp van
het nieuwe stembiljet gezien, hetwelk over i M. lang ; en
maakt, met i .5oo .000 kiezers, een strook van Den Haag naar
Marseille ! En heeft B . mij ook werking der nieuwe kieswet
uitgelegd, dewelke echter nog ingewikkelder dan een fiets, en
denkelijk niet zoo glad loopt ; zoodat begin van B .'s toelichting
reeds vergeten voor hij bij het einde, en zal nu maar afwachten .
Donderdag 23 Mei. Aan de telefoon reeds vroeg Blabbers, het
Kamerlid ; vragend om geldelijke contributie tot zijn partijkas .
Hetgeen lastig geval, daar politiek mij geen rooden cent waard,
en zijn partij mij niet sympathieker dan andere . Maar per contra
van Blabbers vaak zeer waardevolle politieke informatie ; al hetgeen bliksemsnel overwogen hebbende besloot hem te zeggen
wel wil doen wat bescheiden middelen toelaten, en hem eerstdaags zal laten weten . Doch hem later op de Witte gesproken,
hij mij gezegd hij hoopt ik mij voor f 500 over het hart zal
strijken ; waarvan danig geschrokken ; maar hem met groote
tegenwoordigheid van geest gezegd thuis reeds een briefje
klaar hij mij voor f 6o kon opschriJjven ; hetgeen de hemel weet
veel meer is dan mij mag veroorloven. Hierop discours over
de politiek ; en vernam er over de 500 candidaten, maar de
meesten klein goed. En onder hen z2 vrouwen; hetwelk hoorend Kol. Bulders van leer, zeggende ons land heelemaal aan
het verwijven, en op weg naar de maan . Maar v . d. Heuvel
geestig gezegd eenige aardige dames een goede afwisseling
tusschen de tegenwoordige oude wijven van 't Binnenhof . En
is volgens Blabbers onder de leden het groote bezwaar dat de
anecdoten in de koffiekamer er niet beter op zullen worden ;
van dewelke hij twee der nieuwste vertelde, zeer humoristische,
vooral een van een schoonmoeder . En thuis opnieuw visch,
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dewelke mij de keel uithangt ; en daarna fietsles ; zelf zonder
Benige hulp wel zo X alleen opgesprongen en af .
Vr~dag 24 Mei . Brief van Notaris Blom, in zake wijlen
Tante's hond Azor, denwelken geheel vergeten ; en zit aan dit
beest ƒ S oo per jaar voor mij vast zoolang hij leeft, maar wil
mijn vrouw per se geen hond, van wege de viezigheid . Waarop
overlegd hem uit te besteden bij een veearts, en dezen ƒ z per
week gevende zoolang hij leeft ;enonze Jaantjeeenneefhebbende
dewelke van deze faculteit, dezen laten schrijven hier te komen .
Aldus aan deze erfenis vele beslommeringen verbonden ; edoch
heeft alles een schaduwzijde . En in stad groote discussie over
een luchtpost met Londen, alsook Groningen ; doch zal volgens
Bulders weder op janboel uitloopen . Voor eten andermaal visch,
maar zegt mijn vrouw overmorgen eenheidsworst ; en verlang
dermate naarvleesch dat ik zeer goed begrijp hoe wildenin nood
kannibaal worden . Ook kennisgeving van de wasch dat andermaal io proc. opgeslagen . Om 8 uur fietsles, alwaar ook een
knappe Belgische aan het leeren van een soldaat, met veel
pleizier . En met den leeraar naar den O . S .weg, waar buitengewoon druk verkeer ; en doodsbenauwd toen een tram achter
ons bellende . Doch hield mijn hoofd koel, en zoo naar huis,
langs Frankenslag, waar mijn vrouw met Amalia tegenkwam, en
beiden hoogelijk verbaasd, daar mijn les geheim had gehouden .
En zeide mijn vrouw aan de thee zij 't nu ook zou leeren, en
wij dan samen toertjes konden maken . Hetgeen mij al weder
geld te kosten en heelemaal niet de bedoeling !
Zaterdag z J Mei. Andermaal brief van Notaris Blom en is
hem een exploot beteekend namens neef Bardersteyn dat Tante's
testament ongeldig, zijnde zij non compos mentis ; hetwelk zoude
blijken uit haar legaten aan den hond Azor en de Brandelaarcodicillen, alsook uit het legaat aan Amalia, bewijzend zij onder
derzelver invloed gestaan, en tijdens A .'s bezoek bijna alles
aan mij vermaakt; weshalve Bardersteyn in rechten zal opkomen
voor zijn wettig deel . En heb ik nooit in mijn leven zulke
schurkachtige aantijgingen gehoord . En met mijn vrouw overleggend achten het niet geraden Snerpers in deze intieme
familie-geldzaken te mengen, doch kunnen hem ook niet passeeren; op welke moeilijkheid wij eerst zouden slapen . En geen
lust naar stad te gaan, met mijn vrouw naar de Witte Brug
gewandeld, en de zaak verder van alle kanten bekeken . Voor
eten eenheidsworst met pronkboonen, dewelke heerlijk gesmaakt ; en in den avond Peters, Jaantje's neef, over den hond ;
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maar moest eerst zien hoe groot, aleer kostgeld kon bepalen,
daar hondenleeftocht duur . En daarop met mijn vrouw overlegd ik ten spoedigst andermaal naar Zeeland, voor ruggespraak
met Notaris Blom over Bardersteyn's schurkenstreek, alsook
om den hond te halen ; en schreef aan zwager Hendrik te Middelburg of bij hem kon logeeren, aangezien zoodoende de
reis minder vermoeiend .
Zondag 26 Il-lei ..lei
Een zeer onrustige nacht, en met mijn
vrouw uren gepraat over de erfenis ; en meenden beiden dezelve
ons kon ontglippen . Pas om io uur op ; en met het mooie weder
ter Piere, waar vele kennissen present ; en is het treffend te zien
hoeveel vrouwelijk schoon Den Haag oplevert, en hoe allen
tuk op de Eng . officieren, tot ergernis onzer eigen gewapende
macht ; en spreken alle dames thans Engelsch van belang . En
vertelde Jhr. van den Broeck deze officieren meestal rijke jongens en van goeden huize ; en diverse verlovingen op til met
freuletjes. En vernam verder de Hotels van de Regeering matig
vleesch zullen krijgen, samen iooo K.G . per week voor het
seizoen ; en verder gratis baden voor het volk des avonds . En
neef Van Munnickhuysen over de onderhandelingen met
Duitschland inzake invoeren ; en wil D. wij de kolen met f ioo
per ton betalen, en schepen bouwen, en wie weet wat meer nog ;
doch zal de Regeering zien zelf rond te komen, en zoo weinig
mogelijk invoeren . En met v . M. in privé sprekend over onze
erfenis zegt deze mij niet moet laten intimideeren, en op hem
kan rekenen ; hetgeen een kleine lichtstraal . En later door hem
voorgesteld aan Mevrouw Klappers-van Krakebeke, de welbekende vrouwenbeweegster ; en hoorde nooit zulk een radde
tong, maar moet zeggen een helder hoofd, en beter thuis in de
politiek dan ik zelf . Zij rekende op minstens tien dames in de
Kamer, waardoor onze politiek op hooger peil. Waarop ik
zeggende de politiek het kan gebruiken, zij dadelijk ten antwoord zij hoopt ik op een vrouw stem ; hetgeen inderdaad wel
eens kon probeeren . Kalfsvleesch voor diner, en 's avonds ter
kerke ; waarop vroeg te bed, ietwat gekalmeerd .
Maandag 27 Mei .
Brief van Zw . Hendrik, en schrijft deze
goedgezinde zwager hij Woensdag e .k. vrij en mij den Dinsdag
tegen lunch wacht ; zullende hij mij als steeds in alles bijstaan ;
en hoop maar hij zal helpen het Bardersteyn nog harder in te
peperen dan kapt . Brandelaar . En des middags naar de werkplaats van Bultman, den fietshandelaar, alwaar i 2 uur les in de
mekaniek ; en begrijp nu hoe een fiets werkt, ofschoon verbaasd
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men geen electriciteit toepast ter vermijding van het trappen ;
en leerde de theorie van het banden opleggen, alsook de practijk van het oppompen ; hetwelk echter een corvee . En vertelde
Bultman onderwijl eiken dag in Den Haag gemiddeld 3o rijwielen gestolen ; en de dieven het ijzerwerk wegwerpende in de
kanalen en alleen de banden verkoopen . En besloot een fiets
te koopen, merk Vitesse; doch de prijs sedert de vorige week
opgeslagen tot f 16o, en zadel en lantaarn extra ; doch de schel
als speciale gunst cadeau, zoodat deze zaak mij ƒ 176 kost . En
zegt Bultman rijden iemand jong en pittig houdt . En hem
besproken voor lessen aan mijn vrouw, aan dewelke voor onzen
trouwdag een rijwiel zal vereeren, mits zij het alsdan heeft
geleerd .
Dinsdag 28 Afei. Reeds om 2 9 met den trein naar Middelburg zijnde dit de eenige sneltrein ; en om iz uur aangekomen,
en zwager Hendrik aan het station . En dezelve welbehuisd, en
reeds candidaat voor den Raad . En voor de lunch eieren met
ham; welke laatste hem, naar hij zegt in huis valt, zijnde hij
niet om niet inspecteur van de Bloemkoolcommissie, waaronder ook zuurkool ressorteerend . Daarop, aangezien hij conferenties met de Provinciale Commissie, ik op zijn advies met
de stoomtram naar Domburg, hetwelk in oogenschouw genomen ; en was zeer voldaan over de heerlijke bosschages,
zoodat er over dacht hier dezen zomer 14 dagen te slijten, en
met mijn vrouw op Walcheren te fietsen . Tegen etenstijd terug,
andermaal afgehaald door H . En met dezen naar huis, waar heerlijke vleeschsoep en een verrukkelijke biefstuk . En hierover
verbaasd, zeide H . die overal te krijgen voor wien slechts van
wanten weet ; zijnde de weg bij den slager ossestaart te bestellen
(dewelke vrij van distributie) met instructie den staart zoo lang
mogelijk te snijden; waarop de slager er een biefstuk aan laat .
Na den eten een zeer goede fiesch, en mijn zorgen bloot gelegd .
Waarop H. zegt Bardersteyn's poging kennelijk chantage, en
hij dit varken wel zal helpen wasschen . De afspraak wij morgen
samen naar den notaris, en dan ook overleggen wegens den
hond . Door deze toespraak zeer opgebeurd ; en tot 2 i samen
gebabbeld, waarbij talrijke anecdoten vernam, en goedsmoeds
te bed .
Woensdag 29 Mei. Om 2 io met den trein naar Goes, hetwelk volgens Hendrik de beste weg ; en van daar per sjees . De
notaris zeer voorkomend, en ons ter koffie genoodigd ; waarbij
tarwebrood, eieren, kaas en rookvleesch . En hebben de platte83
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landers thans veel op ons voor . Daarna discussie . Notaris van
oordeel Bardersteyn het maar probeert, en afgekocht wilde
worden ; waarop Hendrik vragende of zulks mij ƒ io .ooo waard,
de notaris hetzelve sterk ontraadde, daar anders de heele bende
neven op mijn hals ; hetgeen zeer spitsvondig . En besloten de
notaris zoude procedeeren via een pienter advocaat te Middelburg, voor wien Hendrik instaat, en ik er officieel buiten blijf ;
hetgeen mij ook redt in zake bemoeienis van Snerpers . Daarna
over den hond ; dewelke volgens Hendrik aftandsch, en geen
half jaar meer leeft ; doch nochtans medegenomen . En over dit
beest in den trein met Hendrik sprekend zegt deze hij wel
zal zorgen voor een verjongingskuur, zoodat Azor nog wel
25 jaren leeft ; waarbij opmerkende Zeeland vol dergelijke
bruine honden, de een lijkend op den ander, en vermaard om
hun langlevendheid; en hij op zich nam het beest te verzorgen
voor halve winst, met garantie het mij overleeft . Welk voorstel aannam, ofschoon de zaak niet begrijp, maar van allen last
af ben, en in geen geval veel kan verliezen . Gedineerd met
eend en kalfskarbonade ; en daarna Mr. Blikkers bij ons gekomen ;
een scherpzinnig advocaat, die beloofde de zaak op te knappen
maar minnelijke schikking aanbeval mits mogelijk voor niet
te veel geld . Waarna lang gediscussieerd over Zeeuwsche toestanden ; en na Mr. B .'s vertrek nog tot i uur opgezeten met
Hendrik, wiens offervaardigheid en gastvrijheid boven allen
lof, zullende hij ook 2 ham medegeven voor mijn vrouw .
Waartegen ik hem met fijne sigaren zal verrassen .
Donderdag 3o Mei . Terug, op advies van Hendrik met de
Middelburgsche boot tot Rotterdam ; en daarover niet rouwig,
daar nu de breede wateren van Zeeland aanschouwd, en door
den hofmeester met groote onderscheiding bejegend ; hebbende
deze voor mij een puike zeetong doen bakken, alsook de eenige
kalfskotelet aan boord voor mij gereserveerd . En een heel
gezelschap Zeeuwsche boerinnen medegereisd tot Zierikzee ;
waarvan er één armen had gelijk beenen, maar ook zeer leuke
verschijningen er bij . De Moerdijksche brug van het water uit
gezien, waardoor eerst recht beseft welk wonder der bouwkunst ;
en een veekoopman te Ooltgens laat aan boord gekomen, met
wien gediscussieerd aangaande landbouw en veeteelt ; hij verhalende van een Belgischen hengst, door een combinatie
gekocht ad f 6o.ooo ; en paarden ad f 3000, koeien ad f 8oo, en
geiten ad 8o thans geen zeldzaamheid . Zoodat er over denk,
mij zoodra de erfenis beredderd toe te leggen op veefokkerij .
Maar te Dordt begon al het water mij te vervelen ; zoodat van
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daar per trein . En thuis gekomen mijn vrouw in de wolken
met Hendrik's 2 ham, en haar rapport uitgebracht van al mijn
wederwaardigheden; maar meende Amalia zwager Hendrik
doelde op hoog spel met den hond Azor ; hetwelk echter buiten
mij omgaande .

Vr dag 31 Mei. Naar Bultman, den rijwielhandelaar, ter
fine van afrekening ; en voor mijn vrouw ook een fiets besteld,
daar volgens B . de Bond van Rijwielhandelaren besloten de
prijzen eerstdaags weder te verhoogen, en Min . Posthuma
zwanger van fietsdistributie . En wordt nu vrijwel alles gedistribueerd, het laatste ook kaas ; en zoodra iets onder de distributie,
alles verdwenen, en alleen nog ter sluiks te krijgen tegen ongehoorde prijzen . En over de laatste sprekend op de Witte vertelde Mierders, het raadslid, hoe vele kleine winkels die anders
drie mille per jaar verdienen zich zelf thans aangegeven voor
4o en 50 .000 gld . en sommigen de gewoonte eiken avond na
slot aan het werk, en op alles nieuwe prijzen gezet met io pct.
opslag ; en geen klant die er om wegblijft . En verder tijdens
mijn afwezigheid de Duitschers Parijs meer en meer genaderd ;
en volgens Kol . Bulders Gen . Foch lijdende aan hersenverweeking, en hij mij duidelijk op de kaart aangetoond hoe de
Duitschers door een flankaanval te vangen . Waarop echter de
Belgische Baron Beaume de Castagne ons gezegd hij in het
bezit van zekere informatie, en men over een dag of acht iets
épatants te zien . Maar kon niet uit hem krijgen wat . En thuis
komende mijn vrouw overstuur ; Jaantje ruzie met de werkster,
de laatste weggeloopen, en Jaantje den dienst per i s Juli opgezegd. Waarop ik mijn vrouw gekalmeerd, zeggende er nog even
goede visch in de zee als er ooit uit is gekomen ; maar zij mij tot
antwoord ik mijn knapheid moet laten zien en dezelve vangen .
Zaterdag i Juni . Mijn vrouw mij uren lang wakker gehouden in zake Jaantje, en daarna slecht geslapen. En de vogels
in de tuinen mij van af 4 uur gesard met hun gepiep, zoodat ten
einde raad om S uur op; en kreeg het idee uit op mijn fiets,
hetwelk doende, en langs de haven naar 't strand, en toen langs
Wittebrug door de Boschjes . En aldaar aangehouden door een
agent, dewelke vroeg van waar kwam, alsook naam en adres ; en
kon mij gelukkig legitimeeren door brieven, en Bultman's
kwitantie ; waarop de agent : nu, ik zal het u maar zeggen, ik
verdacht u van wege de fiets op dit vroege uur! En mijn naam
lezende hij in eens eerbiedig ; en bleek zijn moeder vroeger
werkvrouw bij wijlen de mijne, en herinnerde zich ook mijn
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vader . Waarop huiswaarts ; en niets te doen vindende op onze
logeerkamer op het bed gelegen, en daar geslapen tot i i . Waarop een annonce opgesteld voor een meid, en dezelve na de
koffie in stad bezorgd, op hoop van zegen ; doch adviseerde de
redaxie in plaats dienstbode te zetten juffrouw, goed kunnende
koken en genegen eenig huiswerk; zijnde dienstboden schaarsch
en zich thans allen juffrouw noemende . En ik hierover ietwat
schamper, de Redacteur mij ten antwoord zij in Frankrijk al
honderd jaren met Mademoiselle aangesproken .
Zondag 2 Juni.
Ter Piere, dewelke propvol, maar een gure
zeewind ; en is deze volgens gerucht een nieuwe uitvinding der
Duitschers, dewelken dien nu eiken voormiddag maken, ongetwijfeld met strategische bedoelingen. Het badseizoen gisteren
geopend, veertien dagen vroeger dan anders ; maar geen feest
wegens het honderdjarig bestaan, met het oog op de benarde
tijden . Daarna opgewandeld met Jhr . van den Broeck, dewelke
mij morgen wil spreken over een project, hetwelk hij bezig tot
rijpheid te brengen . En met hem aanzittende aan een glas
madeira op het nieuwe terras aan de rotonde, passeert ons een
wondermooie dame met een Eng . officier, waaromtrent het
volgende verhaal . De officier verliefd op de dame (dewelke
gehuwd) en haar man toen ƒ 300 .000 geboden voor een scheiding, hetwelk aangenomen, en het paar daarop gehuwd ; maar
bleek later beiden reeds een scheiding aangevraagd, zoodat een
goed zaakje. En later Mr. Willemse sprekend, deze mijne
financieele schranderheid geprezen aangezien ik indertijd de
Eng . ponden weggedaan, daar deze nu maar f 9.40. Voor het
eten kalfsvleesch met Hendrik's ham ; in den middag diverse
visites gemaakt, en des avonds ter kerke, alwaar de preek mij
uit het hart gesproken over de wuftheid en oneerlijkheid der
tijden .

Maandag 3 Juni. In den ochtend het bezoek van Jhr. van den
Broeck ; en deze met een uitgewerkt plan voor een groote
konijnenfokkerij onder Wassenaar, alwaar pacht op een groot
terrein in optie . En volgens v . d. B . schatten aan te verdienen,
de konijnen minstens f S per stuk ; en vermenigvuldigen deze
beesten zich razend snel, zoodat elk konijn binnen 't jaar 40
wordt, is f Zoo . En kon dit alles met klein kapitaal, en wil v. d.
B. ik hetzelve fourneer, en hij directeur op halve winst ; hetgeen
beloofde te overwegen. En liet hij mij een stuk uit de N. Crt.
lezen meldende te Utrecht 2 mannen en i vrouw gearresteerd
omdat honden gestolen en het vleesch als schapenvleesch ad
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f 1 .75 per K .G. verkocht ; hetwelk, als aantoonende hoe hoog
de vleeschnood gestegen, een gunstig licht werpt op de konijnenzaak. En vrees nu ook voor onze kat, die van nacht niet
thuis gekomen . Op de Witte Blabbers, het Kamerlid, dewelke
in 24 Drentsche dorpen moet gaan spreken voor de verkiezingen ; en weet volgens hem geen mensch hoe de nieuwe kieswet zal werken . En vertelde verder het plan alle krijgsgevangenen
op parool naar hun land terug, hetgeen voor den Haag een
zware slag . En aan het bureau brieven afgehaald op de advertentie (4) maar dezelve aan mijn vrouw gevende vernam met
Jaantje alles weer in orde, zoodat dit geld wel had kunnen
sparen .
Dinsdag 4 Juni . Met de post een waarschuwing van het gas,
wij 18 M 3 te veel gebruikt ; en van plan Jaantje hierover te

onderhouden, wilde mijn vrouw zulks niet gedoogen, zeggende
ik weder zoude bederven hetgeen zij pas goed gemaakt . Waarop
echter Amalia op zich genomen te spreken ; en liep zulks goed
af, blijkende het gas thans zoo slecht er meer noodig voor hetzelfde werk ; en vermoed de gemeente er kunstgas in doet, gelijk
ieder ander slechter waar leverende voor meer geld . En later
opgebeld door Jacobson, dewelke opnieuw wil doorgaan met
de Flor Simchos sigaren ; zeggende wij reeds een vermogen
verpast door niet tijdig met hem in zee te gaan, en synthetische
sigaren thans algemeen de rage, en in jaren geen tabak meer op
komst. Waarop beloofde morgen ter vergadering te gaan, en
hem zooveel mogelijk te steunen ; en heeft de man eigenlijk
gelijk, aangezien nu geen enkele sigaar onder 6 cts . meer te
krijgen dewelke van tabak gemaakt . In den middag mijn vrouw
haar eerste fietsles, en alles goed afgeloopen ; en zegt zij het in
een week zal kunnen . En ik zelf voor het eerst met mijn fiets
naar stad ; maar van het Vredespaleis geloopen, en ook tot daar
terug, daar het verkeer mij alsnog te gevaarlijk .
Donderdag 6 Juni . Naar Amsterdam, ter vergadering van
commiss . der Vereen . Ned. Klompenfabrieken, alwaar door
J acobson een stuk voorgelezen over de fabricage van kunstsigaren, waarin nadruk gelegd op noodzakelijkheid van spoedig
besluit, daar hoofdbestanddeel gedroogde bloemkoolbladeren
gedrenkt in synthetisch tabakssap, met oud krantenpapier dito ;
en de eerste thans in seizoen, terwijl het laatste dagelijks opslaat ;
en oordeelde J . de sigaren ons f 14 per iooo zullen kosten, en
à f 40 te verkoopen . En stelde hij voor met io millioen een proef
te nemen ; waarop, Kolleman zeggende dit veel te veel, Jacobson
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voorgerekend het slechts 4 sigaren per mannelijk Nederlander,
en slechts ƒ 140 .000 in geld ; zoodat aldus eenparig besloten,
alsook drie merken in verschillende prijzen . Flor de Simchos,
Noblesas, en Populario, doch alle dezelfde sigaar, Jacobson
zeggende massafabricage en standaardiseeren geheim van
industrieel succes . En daarop met Kolleman samen koffiedrinken; onder weg naar Hajenius, waar van mijn oud merk
Alhambras zoo wilde koopen als tegengeschenk voor zwager
Hendrik . Doch vernemende deze opgeslagen van 7 cts tot 20
cts, besloot te wachten ; doch oordeelde deze stijinwel pleit
voor vooruitzichten van ons eigen fabrikaat. Bij - -lgeen
man
lunch te krijgen, daar geen vetkaart had medegebracht,
Po
en ook
bij Kras en Polen nul op 't rekest ; zoodat eerst met Kolleman's
broodkaart bij een bakker broodjes gekocht, dewelke restaurants niet mogen verkoopen, onder geen enkel beding ; en toen
bij Van Laar op 't Damrak ieder een spekbokking ad ƒ 0 .25, met
een fleschje bier . En eloof aarne het Hbl., volgens hetwelk
schaarschte spoedig in- gebrek- zal overslaan, daar nu ook lees
van schade door nachtvorsten . En de Koningin Regentes in de
Noordzee op een mijn gezonken ; met aan boord een Britsche
delegatie, zoodat de „Zeeland" hoe langer hoe meer schepen
kwijt.

Vr dag 7 Juni . Onze gemeente het proces gewonnen over
den Hofvijver ; maar geloof niet dit de belastingen lager zal
maken, ten ware het Rijk den Vijver nu koopt . Verder groot
gedoe over de Koningin Regentes, dewelke blijkbaar getorpedeerd,
en waaromtrent zonderlinge verhalen, met name hoe de Eng .
gedelegeerden op 't laatste oogenblik voor het vertrek overgebracht naar de Sindoro, mede in het convooi ; volgens velen
op een geheimen wenk, maar naar Van Binderen hoorde wegens
een droom van een der Engelsche gedelegeerden, en zullen nu
g een Ned. schepen meer uitvaren voor gevangenen . En in de
b laden een lang stuk van Mr. Dresselhuys betoogende dat
Nederland andermaal als vredesbemiddelaar moet optreden ;
waarin aanleiding vond Kolleman op te bellen of het niet
wenschelijk wij nu ons sigarenplan voorloopig opschorten .
Doch kreeg ten antwoord, dat Mr. Dresselhuys zelf annex aan
sigarenfabrikanten, en in Deli de aanplant verminderd . Maar
zal toch mijn oog op de zaak houden in 't belang van aandeelhouders. En thuis verrast op goelasj, het Hongaarsch vleeschgerecht uit geconserveerde busjes ; zeer smakelijk in deze tijden,
ofschoon er vroeger niet naar zoude hebben omgekeken . Daarna met het rijwiel naar Wittebrug, en toen verder naar den
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Watertoren, en terug langs de zee ; en zeer voldaan over mijn
toenemende vaardigheid . En thuis gekomen mijn biljet voor
de Rijksinkomstenbelasting gevonden, hetwelk bestudeerd, en
met bekwamen spoed zal invullen .
Zaterdag 8 Juni. In den ochtend bezoek van Jhr . v. d. Broeck
in zake konijnenfokkerij, en deze voorgesteld er ook den Belgischen baron Beaume de Castagne in te halen, dewelke in
België voor den oorlog bestuurslid der Kleinveefokkerij ; en
rapporteerde verder hij démarches gedaan in 't Westland voor
groente-afval voor voedsel ; doch niets te krijgen, daar alle afval
duur verkocht aan de groentedrogerijen, of gepekeld voor
Duitschland ; en zullen nu eerst naar voedsel moeten omzien,
daar in de duinen niet voldoende voor massaproductie . En in
de stad allerlei geruchten over vrede ; en wordt beweerd er
zoowel onder de Duitsche als Engelsche gevangenen diverse
groote staatslieden onder valsche namen ; verder Troelstra op
26 deze naar Londen, in spijt van de verkiezingen, en de Regeering op het punt Hotel des Indes te herstellen als hotel, hetwelk
noodeg voor een vredesconferentie, daar in Den Haag geen
hotels meer. Over een en ander neef v . Munnickhuysen opbellend, van dezen echter geenerlei uitsluitsel . En thuis gekomen
verblijd door het bericht, dat van den slager een groote rundermilt als bijzondere gunst, waarvan morgen hopen te smullen .
In den avond de fietsles van mijn vrouw op derzelver verzoek
bijgewoond, en haar vorderingen bewonderd, zoodat zij de
volgende week met mij uit mag . Waarop samen per tram naar
Scheveningen, onder de Rotonde, en aldaar diverse kennissen
ontmoet.
Zondag y juni.
Een Engelsche post binnen met twee brieven
van Johan uit Indië, en een van onzen neef Otto uit Amerika,
welke laatste vol nieuws over de oorlogsopwinding ; en loopt
ieder er rond in uniform, ook vrouwen ; en elk huis vlaggen met
sterretjes, één voor elk soldaat die dient . Maar ook daar alles
duur en schaarsch, en zegt hij Amerika vast besloten den keizer
af te zetten . Hetwelk aan mijn vrouw voorlezende deze zegt
Amerikanen er altijd op uit iemand af te zetten . Daarna met
haar en Amalia naar de Pier, waar ook Snerpers, en moest dezen
telkens uitleggen, wien wij zoo al groetten . En zagen we ook
weder voor het eerst de Kriegswitwe, omringd door jongelieden dewelken haar het hof maakten ; doch negeerde haar, mede
vanwege mijn vrouw . Later Jhr . v. d. Broeck met den Belgischen Baron de Castagne, en van dezen treurige verhalen over
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de verwoesting van zijn goed bij Aalst ; waarop allen te zamen
een glas madeira genuttigd, en de dames koffie . In den middag
vroeg gedineerd van wege het gas ; en de milt weinig naar mijn
zin . In den middag diverse visites en Mevr . de Roosenstruijck
verteld zij gisteren in een winkel een paar handschoenen gekocht ad ƒ 6 .5 0 ; waarop een Eng . officier eenzelfde paar voor
een dame koopend, het meisje ƒ 15 .50 vroeg ; en Mevr . R . na
het vertrek van den officier vragende of er geen vergissing, ten
antwoord : o neen, die Engelschen kunnen het best betalen!
Des avonds ter kerke, en voor het eerst geen licht op, daar tot
10 .45 schemering, en het rantsoen deze maand slechts 9 eenheden.
Maandag zo juni . Brief van notaris Blom dat neef Bardersteyn nu met eenige andere neven samenwerkt, en tante's
testament samen zullen bestrijden op grond van ontoerekenbaarheid, en twee nieuwe exploten beteekend ; en zijn advocaat van oordeel een tegemoetkomende houding aan te bevelen,
weswege hij wil confereeren . Maar hierover ook een brief van
zwager Hendrik, dewelke een harde hand aanbeveelt, zoodat
niet weet wat te doen ; en vrees andermaal naar Zeeland zal
moeten, terwijl verder hooge proceskosten voorzie . En zegt
mijn vrouw de erfenis ons nog best kan ontglippen, en wij maar
moeten schikken, daar anders dood en begraven aleer het
proces uit . Waarop den notaris geschreven, hem een en ander
uiteenzettend, alsook zwager H ., hem verzoekend met den
advocaat te spreken . In de bladen nog veel te doen over de
Koningin Regentes, en beweren deze het schip vast en zeker getorpedeerd, ofschoon niemand weet waarom . En ieder schande
sprekend van de ontzettende prijzen, die thans in hotels voor
kamers berekend, ƒ25 per dag voor kamer met bad . Maar zegt
Mierders dit slechts dubbel het tariefvan vóór den oorlog, en geld
nu slechts de helft waard van vroeger, waarvan wel iets waar ;
doch oordeelt iedereen de regeering hier moet ingrijpen .
Dinsdag ii juni . Heden reeds vroeg opgebeld door Pieterman, den Amsterdamschen bankier ; gisteren een wilde rijzing
van over 6o Proc . aan de Beurs in onze aandeelen Klompenfabriek, waarvan mij nog niets bekend ; en vroeg wat er gaande,
daar allerlei geruchten over reuzenwinst . Waarop mij van den
domme hield, zeggende hij wel wist ik in elk geval ambtsgeheim
zoude betrachten, en in beginsel steeds speculatie afraad . Maar
overlegde later bij mijzelf of het raadzaam mijn aandeelen te
verkoopen, dan wel nog wat bij te koopen ; en besloot, aangego
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zien van winst nemen nog niemand verarmd, om mijn io aandeelen 5 te limiteeren ad zoo, en 5 ad 225 ; hetgeen per telefoon
gedaan bij de Bank ; en was ook Mr. Willemse zeer nieuwsgierig,
zeggende hij zich steeds aanbevolen houdt voor een tip,
vooral nu zoo weinig te verdienen . En oordeelde het dienstig
hem te zeggen ik om privé redenen geld wilde maken . Ook op
de Witte door diverse vrienden aangeklampt ; en van één vernomen het gerucht wil ik in weinig dagen aan de aandeelen
4 ton verdiend!!! En verder groot gedoe omreden de geheele
Keuken-Commissie van de Witte ontslag genomen, daar de
klachten over het slechte eten overweldigend, maar niet te verhelpen . En in den middag om een onderhoud aangezocht door
Baron v . Grootesteyn, namens het Bestuur ; dewelke mij gevraagd
of ik lust lid van gezegde commissie te worden, daarbij aanvoerende mijn gedrag en succes in zake Huurcommissie algemeen de aandacht getrokken als bewijs van tact en doortastingsvermogen. Waarop ik, vermeenende mijn diensten niet aan het
openbaar belang te mogen onthouden, dit aanzoek aangenomen .
Maar v. d . Heuvel, nadat ik hem zulks had medegedeeld, gezegd
ik gek was zulk een ondankbaar baantje te aanvaarden, en het
Bestuur wel bij 20 lui bot gevangen . Volgens de courant de
Vereen. Klompen aandeeles heden z6o ; zoodat niet weet of
wel verstandig gehandeld .

Woensdag 12 Juni. Heden naar stad, ter bijwoning van de
onthulling van De Witt's standbeeld . En op Kneuterdijk en
Vijverberg een reuzengedrang, zoodat weinig zag ; alleen onze
Geëerbiedigde Koningin duidelijk herkend, daar ad ƒ 0 .4o een
stoel gehuurd als staanplaats. Later, tegen 4 uur het standbeeld
op mijn gemak bezichtigd, en oordeel hetzelve een sieraad onzer
gemeente ; en tegenover in een boekwinkel een plaat in 't venster, de beide Gebroeders naakt en zonder hoofd bij de beenen
opgehangen ; hetwelk mij zoowel ruw als uitermate onkiesch
scheen, en hoop maar er geen mijner stamvaders part of deel
aan had. En dit aan v . d . Heuvel zeggende, deze ten antwoord,
ondank der wereld loon ; en voorspelt hij ik zulks spoedig zal
ondervinden met mijn keukencommissie, dewelke morgen door
het bestuur wordt geïnstalleerd . Thuis gekomen vraagt mijn
vrouw naar mijn dasspeldje ; en hetzelve weg, volgens mijn
vrouw zeker gerold, en zij zeggende wat men ook in het gedrang doet . Volgens de krant onze V . K. F. aandeelen tot 28o
gerezen ; en zoek hierachter een of andere schurkerij ; doch lees
tevens de Regeering denkende over een eenheidssigaar ad 5 cts .,
hetgeen ons plan in duigen zendt . Maar indien even goed als de
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eenheidsworst kan dezelve verkapte zegen blijken, en zal er
mij in het openbaar belang bij nederleggen, aangezien dit toch
boven het belang onzer Mpij . moet stellen .
Donderdag z j Juni . Heden de Keuken-Commissie door Brn .
van Grootesteyn in persoon met een dejeuner à la Fourchette
geïnstalleerd, en Z .H.Ed.Geb . ons voorbereid op onze zeer moeilijke taak ; en zeide dezelve inzonderheid over mij nog eenige
zeer vleiende opmerkingen, daarbij gewag makende van mijn
gemeenschapszin als betoond in den Huurdersbond, en o .m.
ook wijzende op mijn tact . Daarop naar de keukens, en met
chefs, keldermeesters, ook overlegd ; en geloof door deze
relatie op het spoor kan komen van adressen voor privé leeftocht ; hetgeen ook wel noodig, aangezien nu al in io dagen
geen kaas meer op ons brood, en mijn vrouw in allerijl aardbeien-jam gemaakt, dewelke echter duur en slap . En thuis gekomen Jacobson 4 x dringend uit Amsterdam opgebeld, en
Kolleman elke 5 min . Aan de beurs een groote paniek in onze
aandeelen V. K. F., dewelke gister 28o, heden 150, op bericht
over de Regeerings Eenheids Sigaar. Maar zeide Jacobson
dat de regeering niet tegen ons op kan, en wij nog met groote
winst i ct . lager kunnen laten verkoopen . En hij morgen hier
ter bespreking .
Vrijdag z4 Juni . Jacobson reeds vroeg ten mijnent, en met
hem en Kolleman in conferentie ; welke laatste van een vriend
bij de Distributie gisteren vernomen, aldaar niets bekend omtrent eenheidssigaar, zoodat na rijp beraad besloten met plan
door te gaan, en wil Jacobson nu ook sigaretten er bij doen .
En over de paniek in de aandeelen geenerlei uitsluitsel, maar
volgens J . manipulatie ter verkrijging van controle ; waarop
na zijn vertrek, de Bank opgebeld, en terugkoop mijner aandeeles ad 175 gelimiteerd ; waarin tot mijn vreugde à 16o slaagde,
maar slot i 8o . Daarop ter Witte, alwaar terstond aangeklampt
door Kol . Bulders, dewelke bezwaar maakte over de kaas op
zijn broodje, en hoopte ik met sterke hand den stal zoude
schoonmaken, hetwelk beloofde . Maar zegt de chef volvette
kaas nergens meer te krijgen . In den middag door Snerpers
uitgenoodigd met ons vieren per Westl . Stoomtram te gaan
eten inde Spaansche Vloot te 's-Graven Zande, dewelke beroemd
om zijn primeurs ; en per fiets terug daar de wind zwaar uit het
Z.W. En het eten goed, o .a . asperges, kalfsgehakt met doperwtjes, en reuzenaardbeien ; maar zesde de waard ervan 't jaar
geen piepkuikens . Daarop te 8 uur terug ; en inderdaad allen
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voor den wind aangevlogen, nagenoeg zonder trappen ; en
mijn vrouw uitstekend gereden . Maar nauwelijks op weg begon
zware regen, en kwamen daardoor allen druipnat in Den Haag ;
waarbij opmerkte hoe door nat worden het formaat van vrouwen veel meer inkrimpt dan dat van mannen . Evenwel daar de
regen broodnoodig na 5 weken droogte, legden er ons bij neder,
en na thuiskomst ter voorkoming van euvele gevolgen allen
dadelijk omgekleed, Snerpers in kleedij van mij, dewelke hem
koddig wijd ; en verder door mijn vrouw warme pons gemaakt.
Zaterdag z J Juni . Vergadering der Keuken Comm ., en wel
ioo klachten van leden over dit en dat ; en vrees inderdaad v . d.
Heuvel gelijk krijgt en de reuzentaak ons zal overweldigen . En
o.m . de chef over den voorraad suiker, dewelke zeer klein, en
distributie op komst ; zoodat eenstemmig besloten bij de koffie
slechts i klontje, in plaats 3, waarin Kol . Bulders aanleiding nam
mij aan te blaffen, zeggende hij met de nieuwe Comm . van den
regen in den drup, en wij allen Posthuma's in 't klein, waarop
hem bijna zeide hij zelf maar in de Commissie moest . In den
avond met mijn vrouw naar het Kurhaus, en geloof dit nu meer
dan 3 0 jaren ik nooit bij deszelfs opening mankeerde ; en was
er o .a . ook Verkeuteren met zijn vrouw, waarmede iets nuttigde,
en lang discours over vredeskansen, alsook Troelstra's reis naar
Londen ; en volgens hem dezelve machtiging van den Keizer
tot bepaalde voorstellen, en de oorlog uit eer wij een maand
verder. Maar is hetzelve reeds vaak beweerd . En sprekende over
onze Keukencommissie zegt mijn vrouw de Witte maar dames
moest toelaten en dezelven met de keuken belasten ; en is dit
niet de eerste maal ik haar betrap op nieuwerwetsche vrouwenideeën . En thuis wederom pronkboonen krijgend, denderden
keer deze week, kon niet nalaten te zeggen onze eigen keukencommissie ook niet je dat.
Zondag z6 Juni. Ter Piere, alwaar wederom Jhr . v. d. Broeck
en Brn . de Castagne, en noodigde deze laatste mij tot een diner
Zaterdag bij de opening van het Schev . Restaurant van de Oude
Doelen, hetwelk gaarne aannam ; en met Jhr . v . d. B. afgesproken Dinsdag te confereeren in zake konijnenfokkerij . Verder
mijn dochter Betsy ontmoet met Johan, mijn kleinzoon, en
dezen laten visschen, waarop hij wel ioo jonge vischjes opgehaald ; en moest toen een kogelfleschje koopen, waarin hij er
wat medenam . In den middag diverse visites, waaronder Mierders, het raadslid ; enverhaalde deze vanzijnbuurvrouw dewelke
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zwaar gehamsterd, en twee slaapkamers vol als magazijn .
Waarop haar dienstmeisje haar terroriseert, dreigend met aangifte bij politie ; en verlangt eiken avond vrij, en moet haar
moeder eiken Zaterdag over Zondag bij mevrouw logeeren,
hetgeen deze niet durft weigeren. En staan volgens Mierders
in Den Haag thans dozijnen mevrouwen onder de plak van
dienstboden, dewelken zij niet durven ontslaan uit vrees voor
aangifte! Des avonds ter kerke, maar de preek niets bijzonders, en vermeen dezelve jaren geleden ook al eens te hebben
gehoord .
Maandag 17 Juni. Reeds vroeg zwager Hendrik ten mijnent,
dewelke op het Departement moest zijn ; met bericht Mr. Blikkers van plan, behoudens mijn goedkeuring het proces te
te schikken voor f iooo extra aan de drie neven ; waarin toestemde, overwegende het gewenscht ik erfenis toucheer en
bovendien nog renteverlies alsook proceskosten vermijd . En
aangaande den hond Azor zegt H . ik denzelven niet zoude herkennen, daar hij geheel verjongd ; en gelooft H . wel hij nu nog
goed voor minstens io jaren. En stemde mijnerzijds toe H .'s
2e accept worde uitgesteld zonder bepaalden datum, met het
oog op de duurte, dewelke ook in Zeeland zeer voelbaar .
Waarop H. naar den Minister gaande, ik bezig met den aanslag
Inkomstenbelasting ; en het formulier weder anders, en invullen
moeilijk . En wacht nu af hoeveel hooger de aanslag zal zijn ;
en is het ergerlijke belastingen juist toenemen nu alles zooveel
duurder. Te 5 uur volgens afspraak met Hendrik gebitterd in
Atlantiek Bar ; alwaar de prijzen meer Bar dan Atlantiek, doch
stampvol . En zat er ook Blommerse, de journalist ; dewelke mij
verhaalde de Eng . officieren officieel aangeschreven zij niet met
dames in bars mogen zitten. Waarop met H . huiswaarts, alwaar
gedineerd, met visch ; en daarna naar de Kurhaus Bar, waar
echter weinig publiek, aangezien de avond kil . Vervolgens naar
huis, en tot 2 12 discours, met diverse nieuwe anecdoten ; en
vormde het plan, mits erfenis dan binnen, met mijn vrouw en
Amalia 2 à 3 weken naar Domburg te gaan.
Dinsdag 18 Juni . In den morgen mijn vrouw en Amalia
bezig met het fabriceeren van aardbeienjam, en is hun plan
zulks op groote schaal te doen met het oog op den komenden
winter; en een deel voor Amalia's huishouden, maar afgesproken mijn vrouw dit later met haar zal verrekenen . En terwijl het
heele huis rook als een banketbakkerij laat Jhr . v. d. Broeck
zich aandienen, waarvoor mij geneerde en excuus maakte ;
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doch verklaarde Z .H.Ed. Geb. deze reuk hem vanouds bijzonder aangenaam . Waarop overleg gepleegd in zake konijnen ;
en wat betreft het voedsel, een agent een contract met diverse
groote hotels voor groentenafval, en met drie groenteboeren
dito, en volop te krijgen ; en alles nu in orde, wij elk ƒ 3 3 3 3 .3 3 te
fourneeren, zoodat met f io .ooo beginnen, waarvoor hokken,
zoo konijnen (io mannetjes zoogen . rammelaars)eneenabattoir ;
en rekent v. d. B . op minstens zo.ooo konijnen p . jaar = 400
per week als begin, dewelke gemakkelijk te verkoopen; en door
tijdelijk stopzetten der afslachting de veestapel tot elk willekeurig cijfer te verhoogen, behoudens voedselkwestie . En een
deskundigen knecht te nemen, v . g. g. v ., en tal van andere
besognes . In den middag met mijn vrouw en Amalia naar
Hotel des Indes ter bezichtiging des inboedels, voor welks verkoop thans kijkdagen ; maar vernam verkoop afbesteld, en hotel
voorloopig voortgezet . Waarvan niet weet wat te denken, of de
verkoop aan N . U . M. er niet door, dan wel of Regeering een
wenk gegeven er voor de Vredesconferentie meer hotelruimte
moet zijn .
Donderdag zo Juni. Met de post een brief van een aandeelhouder in de Ver . Kl . Fabr . met navraag omtrent oorzaak van
rijzing en daling ; en wil dezelve ook weten of geruchten aangaande fabricage sigaren waarheid, en oppert verder wij er ook
tabak bij doen ; en deze rescriptie ter afdoening aan Jacobson
doorgezonden. En verder een invitatie van de Vieux Doelen ter
bijwoning der inwijding van hun Pavilion op Scheveningen,
morgenavond met mijne dames, en beschouw zulks als een van
diverse blijken mij laatstelijk geworden van toenemende consideratie, dewelke toeschrijf aan mijn diverse Functiën ten
Openbare Nutte . Maar overleggende of ook Amalia mede kunnende nemen dan wel alleen mijn vrouw, besloot tot het laatste ;
zijnde het wijs beginsel zich ietwat gereserveerd te houden . Maar
mijn vrouw zeggende zij voor de gelegenheid een nieuwen hoed
noodig, vrees het zaakje mij nog duur zal komen . Op de Witte
vele beslommeringen in onze Commissie, staande Kolonel
Bulders op mij te wachten met een kalfsnier in een papiertje,
bewerende dezelve van een hond, en de keuken volgens hem
sedert ik in de Commissie, nog grooter janboel dan te voren,
en wil hij een urgente ledenvergadering beleggen en over de
heele zaak de ploeg halen . Waarop ik hem zeggende officieele
zaken zijnerzijds schriftelijk, hij bijna een beroerte van woede,
zeggende ik nog geen Minister, maar met bureaucraten nooit
iets te beginnen en zal volgens hem alles een misselijke boel
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blijven totdat op militaire leest geschoeid . Waarop het door
mij beter geoordeeld niet te repliceeren .

Vrijdag 21 Juni . Heden oproeping ontvangen voor de verkiezing van 3 Juli ; een lap van belang, en wel tweehonderd
namen, om duizelig van te worden . En hierover veel gepraat
aan ons tafeltje, vooral over de bedreiging onderaan dat wie
zich voor een ander uitgeeft de kast in ; waarop v . d. Heuvel
zeer terecht opmerkt dat daar alleen een gek aan zou denken;
en is er groot verzet tegen dezen stemplicht, en zullen velen
zich liever laten berispen dan stemmen. Des avonds te 7 uur
met Lijn io in smoking naar Pavilion Doelen op Scheveningen
met mijn vrouw, dewelke er keurig uitzag ; en heb nooit van
mijn leven mooier en gezelliger gelegenheid gezien . Een zee van
bloemen, en vele notabiliteiten, zooals diplomaten, reeders,
bankiers, de adel, industrieelen, allen met dames in de meest
schitterende toiletten en juweelen . En vermeende ook Min .
Posthuma onder de genoodigden op te merken, maar zeide mijn
vrouw ik mij beslist verkeek . En eerst een Amerikaanschen
borrel (kokteel) doch weet niet waarom deze aldus genaamd, en
bij den kellner informeerend deze brutaal gezegd hij het nu te
druk voor taalles . Het eten meest buitengewoon en superb ;
h. d'oeuvre o .a. sardines, dewelke sedert jaren niet meer gezien ;
soep met echten ossestaart ; en verder forel, en met ons tweeën
een heel piepkuiken. En denkende aan ons diner vorige week
in de Spaansche Vloot te 's-Graven Zande, waar dit jaar geen
piepkuikens, zegt mijn vrouw zeer ad rem men vaak dichtbij
vindt hetgeen men vergeefs ver gaat zoeken . De wijnen exquis,
en hebben wij voor het eerst in een jaar eens echt volop te eten
gehad, zoodat mij bij voorbaat verheug op morgen ; als wanneer
te dezer plaatse de gast van Baron Beaume de Castagne . En
ieder vol lof over alles ; en is het geen overdrijving te zeggen dit
Pavilion volmaakt gelijk aan het beste ooit te Parijs vertoond .
Te 10.30 zeer voldaan naar huis ; maar ofschoon dit de langste
dag, leek mi' veel vroeger donker dan recentelijk, van wege
bewolkte lucht.
Zaterdag 22 Juni. Hedennacht ontzettende storm, en een gat
in het dak waardoor veel regen naar binnen ; en hierover den
huisbaas opgebeld deze ten antwoord hij zich niets aantrekt,
daar ik tegen zijn zin in zijn huis, en mij maar tot Huurdersbond
moet wenden . Waarover Snerpers opgebeld, en zal deze hem
sommeeren. Verder van zwager Hendrik telegram dat met de
3 neven alles door Mr. Blikkers geschikt, met zijn felicitatie en
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hoop nu maar de erfenis spoedig loskome . En oordeelt mijn
vrouw het goed wij een paar weken naar Domburg, en vandaar
den notaris aanporren om spoedige afdoening . Hetwelk mij verstandig toeschijnend, aan Notaris Blom een missive verzonden,
houdende mijn verzoek alles medio juli gereed zij, en ik dan 14
dagen ter plaatse voor afdoening. En bij de koffie Amalia uit de
Haagsche Post voorgelezen hoe de wereldberoemde schrijver
Cyriel Buysse mij daarin voluit met naam noemt, wegens miJ n
dagboek ; en wil mij niet ontveinzen zulks mij met trots vervult ;
en heb laastelijk herhaaldelijk in de openbare pers van mijn
Dagboek gewag gezien, en vlei mij hetzelve niet zonder invloed
op de Openbare Meening. In den avond ingevolge Baron de
C's invitatie naar het Pavillon Oude Doelen . Het gezelschap
zes personen, Jhr. v. d. Broeck, Z . Exc. Senor Don Terranova
de Velosquaz y Castilhano (gezant van Paraguay), de bankier
Mollemans, Van Grotenhuysen (ie Kamerlid), de Baron en
mijn persoon. Het discours zeer opgewekt en intellectueel,
meestal hoogere diplomatie en politiek, zoodat zeer veel vernam van achter de coulissen ; o.m. dat de Koning van Bulgarije
onlangs incognito in Den Haag over vrede en een leening onderhandeld met den heer Morgan, dewelke ook in het geheim
gekomen. En het diner en de wijnen meest precieus en boven
allen lof, zijnde de zalen en halls stampvol van de élite. En
onder meer een vischgerecht, kreeft met zeetong, waarop mijn
vrouw zal wijzen . En zeide Z .Exc . Terranova (gelukkig aldus
kort aangesproken) het geheele pavillon mooier dan iets hetwelk
hij ooit te Parijs, Londen, New-York, Chicago of Tokio bijgewoond, en volgens hem alleen Hotel de Paris te Monte
Carlo mooier ; waarover echter niet kan oordeelen . Maar is
dit Restaurant zeker buitengewoon smaakvol en luxueus, en
wel vreemd zulks juist in deze benarde tijden kon ontstaan .
Waarop de heer Mollemans opgemerkt, men in Den Haag
thans meer geld verteert dan ooit, en Scheveningen bestemd tot
grootste internationale badplaats . En zoo tot 12 uur bij elkaar,
waarop zulk een regenbui dat een open bakje moest nemen met
tochtige kap, waarvoor de koetsier ƒ 3 rekende . Doch was dit
mijn eenige uitgaaf dezen avond ; evenwel zal een tegenprestatie
moeten aanbieden.
Zondag 23 Juni . Met hoofdpijn en rheumatiquescheuten
opgestaan, volgens mijn vrouw van z x achtereen uitgaan ;
maar weet zeker het open bakje en de regen de schuld. En wilde
eerst niet ter kerke, maar mijn vrouw zeggende ik verslapt als
een 8o-jarige, toch gegaan, zij met haar nieuwen hoed . En de
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preek buitengewoon goed, over den ernst der tijden en hoe
het iedereen betaamt thans sober te zijn en zich ter wille zijner
medemenschen alle luxe te ontzeggen . Hetgeen mij geheel uit
het hart gesproken, en mij voorgenomen op de grootste zuinigheid bij Jaantje te insisteeren, en ook persoonlijk dezelve te
betrachten. In den middag diverse bezoeken, maar dicht in de
buurt, daar de regen geweldig, en geen zin had geld aan rijtuig
te besteden. En deelde v . Boetzelaar mij mede de Witte den
Prins van Wied zijn Paviljoen afgekocht, voor de somma van
J 375 .000, voor zomersociëteit ; en hoopt men hetzelve na
verkoop van bouwgrond om niet te hebben . En ben hierover
verheugd, daar zulks mij zeker geld zal besparen, en Scheveningen den laatsten tijd nog al duur . En vernam verder het
Hotel des Indes zal blijven, zijnde door het Rijk weder aan
Mons . Rep verhuurd ; en wordt dit door mij opgevat als voorteeken van Vredesconferentie .
Maandag 24 Juni. In den morgen besprekingen met Jhr . v.
d. B. en den Baron de C. in zake onze konijnen, en naar de
Duinen geloopen om het terrein in optie te bezichtigen . En
hoorde onderweg de hokken over 4 weken gereed, en reeds de
io rammelaars besteld ad f 20, zijnde zoogen . Belgische Reuzen .
Maar de wijfjes geen reuzinnen, doch gewone konijnen ; en is
het plan om telkens de kleine wijfjes af te slachten totdat
alleen reuzinnen gefokt ; hetgeen mij zeer ingenieus en zakelijk
lijkt . Terug geloopen en zeer vermoeid thuis gekomen ; en zegt
mijn vrouw mijn beenen niet meer zoo jong als 30 jaar geleden ;
doch weet positief zulks niet aan mijn jaren kan liggen, daar
overigens nog zeer krachtig ; maar is het bepaald afmatting door
mijn drukke bezigheden, privézaken zoowel als Openbare
Functies, zoodat verlangend uitzie naar een welverdiende
vacantierust. En met de post 3 kistjes sigaren uit onze eigen
klompenfabriek ; alle dezelfde, maar divers gemerkt, en de etiketten zeer fraai, de sigaar uiterlijk keurig, maar innerlijk????
Doch zal probeeren vanwege de zuinigheid er aan te wennen,
temeer daar als commissaris vrij rooken voor de controle . Op
de Witte in onze Commissie i-,' uur over het Klachtenboek vergaderd, en willen de leden nog even goed en goedkoop eten
als voorheen, als ware er geen Posthuma, hetgeen hoogst onredelijk . Veel discours over het Paviljoen Wied, waarmede ieder
ingenomen ; maar wil het gerucht de Socialisten als de verkiezing
Troelstra premier maakt in verzet zullen komen, en het terrein
door den Staat willen doen opeischen voor een Arbeidersclub
aan Zee, een onzin zooals nog nooit van mijn leven gehoord . En
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thuis boonen met visch, waarna drie in de pan met jam, zeer
smakelijk ; maar deelde mijn vrouw mij mede haar maandgeld
geheel op, waarvan schrok, daar het pas de 24e; en zij de schuld
gevende aan de duurte, ik bij haar aangedrongen op groote
zuinigheid ; waarop ten antwoord kreeg zij het huishouden zal
nederleggen, en ik maar met mijn keukencommissie moet
komen zorgen voor het eten.

Dinsdag 2,F Juni . Daar sigaren thans opgeslagen tot 1 2, 1 5,
ja 2o cts ., besloot die van Jacobson te probeeren, hetwelk deed
na kamer donker te hebben gemaakt, daar beweerd wordt smaak
en reuk geheel verbeelding, hetgeen proeven in het donker uit
wijzen. En bevond werkelijk geen verschil met andere merken,
doch bleek na i S minuten de sigaar koud en slechts even had
gebrand . Waarop aangezien toch niet altoos in het donker kan
gaan zitten rooken, besloot cordaat op straat en op trambalkon
te probeeren ; waarvan gelukkig geenerlei nadeel ondervond, en
3 sigaren zonder letsel gerookt, maar ook zonder genot ; waarmede echter zal voortgaan, om financieele redenen ; en zal
misschien wel aan onze merken wennen . In stad groot gedoe
over Min. Rambonnet's ontslag ; en zegt Mierders de andere
Ministers zich op eens bedacht in zake convooi, en hetzelve
afgezegd, maar wilde Rambonnet niet terug ; waarin Kol .
Bulders hem gelijk gevend, zeggende wij ons niet langer moeten
laten knoeien en er liever op los schieten ; en hij zóó misselijkvan
de regeering dat hij zich na den oorlog te Brussel zal vestigen,
doch overweegt hij zeker niet dat aldaar belastingen nog minder
voor de poes dan hier. Het weder koud en vinnig, zoodat in
een krant bericht van oogstschade ; dewelke de laatste druppel
kan blijken .
Woensdag 26 Juni. Aan huis groot gedoe, daar gisteren
diverse motschaden ontdekt ; het eerst in de piano door den
stemmer, en belde diens patroon op, zeggende onverwijld ingrijpen en schoonmaak noodig, hetwelk f 150 zoude kosten .
Maar dit aan Snerpers vertellende, deze met groot verstand
van mechaniek gisteravond met Amalia de piano losgemaakt,
en de reiniging begonnen . En mijn vrouw mot ontdekt in de
eetkamergordijnen, en daardoor vandaag alles op stelten met
schoonmaak ; en vernam van mijn vrouw nooit zooveel millioenen motten in de stad als thans . En zoodoende koffie gedronken op de Witte ; en bevond de porties inderdaad klein .
En aangaande het convooi vernomen hetzelve inderdaad opgegeven, en zal de „Noordam" niet naar Indië, maar naar
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New-York; en aan boord groot tumult ; de passagiers als
haringen opeengepakt, en het schip ongeschikt voor tropische
reizen; maar het eten beter dan aan wal . Thuis gekomen het
geheele huis euvel riekend van kamfer, alsook het middageten ;
en van wege de lucht naar het Kurhaus ; maar het strand afgezet wegens aanspoelende mijnen, en het terras guur en koud ;
zoodat naar de Kurhaus Bar, dewelke geheel gerestaureerd,
op de meest vorstelijke wijze . Doch ook hier weinig publiek ;
waarover met den kellner sprekende deze terecht beweerde
Scheveningen moet zon hebben .
Donderdag 27 Juni. Dit mijn verjaardag, dewelke op betamelijke wijze herdacht . Op de ontbijttafel een groote ruiker, en
van mijn vrouw een kistje sigaren (zoo) zeker duur, en waarvan het beste hoop ; van Amalia een paar eigenhandig geborduurde pantoffels, waarop door haar uit haar hoofd een denkbeeldig familiewapen voor mij gefantaseerd en hetzelve bovendien zeer keurig met waterverf geteekend in een lijstje . Dan

verder nog van mijn dochter Betsy een das, stemmig blauw met
witte puntjes ; dewelke oordeel zeer goed zal staan bij mijn
grijs pak ; en van Snerpers jr. een sigarenkoker . Voorts een
lang telegram van mijn trouwen zwager Hendrik, dewelke
daarin beloofde hedenavond mijn gezondheid te zullen drinken ;
alsook tal van kaartjes, wel 15 . En op de Witte door v. d. Heuvel gecomplimenteerd en ons tafeltje getrakteerd ; maar ergerde
mij aan Kol . Bulders, dewelke sprak van „wij oudjes" . En de
door mij ontvangen geschenken vermeldende, door Van der
Schalk gezegd hij altijd met Sinterklaas van zijn vrouw sigaren
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krijgt, en van zijn dochter een das; en het geen verschil maakt
welke van de twee hij oprookt ; over welke anecdote daverend
gelach . En Blabbers in privé met mij gesproken over mijn
stem, en hem beloofd dezelve aan zijn partij te geven, op zijn
verzekering deze de ware welvaartspartij, en zuinig beleid der
rijks financiën haar eerste zorg . En in zake het convooi vernomen hetzelve nu toch zal uitvaren, maar zonder de Duitsche
verfstof, waartegen de Engelschen bezwaar ; en Rambonnet af
wegens verzet tegen H . M . de Koningin, die per se het convooi naar Indië wil hebben, maar R . niet van zins verantwoordelijk te zijn . Thuis diner, onder de omstandigheden zeer goed,
daar mijn vrouw ossestaart en gerookte rundstong opgediept .
En verder een gezellige avond, zoodat zeer vergenoegd te bed .

Vrijdag 28 Juni. Bericht van de nieuwe gasrantsoeneering,
dewelke al weder minder ; maar electriciteit hetzelfde voor juli ;
doch de meters nakijkende bevonden reeds 3 M . gas en i M .
electriciteit te veel, zoodat vrees voor bestraffing, hebbende de
autoriteiten dit per circulaire onverbiddelijk aangezegd . En de
bladen nu vol van de verkiezingen ; lange hoofdartikelen en
veel advertenties ; zoodat mij verheug mijn principe gisteren
voor goed gevestigd . In den middag voor het eerst in weken
weder gesproken met neef v . Munnickhuysen ; maar volgens
dezen geen nieuws, behalve onderhandelingen met de Mogendheden over aanvoeren ; en allen pogende zooveel mogelijk van
ons te krijgen, en zoo weinig mogelijk terug te geven, en dat
weinige zoo duur mogelijk ; o.a. kolen ad ƒ zoo per ton ; maar
zullen daarvan 50 .000 ton krijgen, tegen nieuwe aardappels .
Al dit nieuws later aan ons tafeltje berichtend, Kol . Bulders
woedend wij door iedereen met ons laten sollen, en volgens
hem beter het Haagsche Bosch kappen, en het geld voor de
kolen aan de gemeente geven tot verlichting der belastingen ;
waarin veel waars . En ook v. d. Heuvel van oordeel de ruil
van aardappelen tegen kolen principieel verkeerd, aangezien
het beter te bed met koude voeten dan met een ledige maag .
Thuis gekomen verneem onze kat sedert gisteren zoek, volgens
mijn vrouw wegens de lucht der kamferballen . Maar laat zulks
mij koud, daar de kat laatstelijk veelvuldig uithuizig alsook
onzindelijk, en dan des nachts met andere den tuin bedervend
en veel lawaai .
Zaterdag zy juni . Brief van Notaris Blom, met bericht de
nalatenschap nu spoedig kan worden geregeld, en Z .Ed. mij
in juli zal wachten ter voldoening, en zal alsdan hypotheek
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verstrekken ter betaling der legaten en kosten . Waarop zwager
Hendrik geschreven voor ons en Amalia te bespreken in een
hotel te Domburg . En met de post verder brieven van diverse
lieden die allerlei aanbevelen, alsof zij mijn erfenis ruiken; en
zegt Amalia dit inderdaad het geval en welbekend dat een geheime organisatie tegen provisie bericht zendt over erfenis,
verhuizing, overlijden, engagement en dergelijke, aan neringdoenden. In den middag met Johan, mijn kleinzoon, naar het
Duitsche circus van Hagenbeck, en mij zeer goed geamuseerd .
z Kleine clowns om te gieren, en een kunstenares in blauw,
zeer slank van figuur, op het slappe koord ; doch noteerde hoe
de kleine niet bevreesd voor de leeuwen en tijgers, maar wel
bang voor de leelijke clowns .
Zondag 30 Juni. Ter Piere, en aldaar jhr . v. d. Broeck ontmoetend, en voorgesteld aan Lord Jollifex, een Eng . geïnterneerd officier, en een zeer aangenaam man, dewelke mij veel
verhalen deed van zijn bevindingen in Duitschland en Den
Haag. De gevangenen in de kampen een hondenleven, maar
zulks de schuld van een klein percentage ; en wat Den Haag
betreft, de meeste officieren last van te veel attentie en klagende
over de algemeene afzetterij in de winkels, waarmede echter
hun overheid zich thans bemoeiende . En nog al werk met toezicht op de minderen ; waarvan diversen met dienstmeisjes getrouwd, niet zonder reden . Voorts veel vernomen over den
aanvoer van hun benoodigdheden uit Engeland, waaronder
whisky en tennisballen . Aan de laatste volslagen gebrek in dit
land zoodat alle wedstrijden uitgesteld ; en hoe alle meisjes op
Leimonias coquetteeren met de officieren wegens de tennisballen, terwijl de whisky hun prestige bij de mannen vergroot .
Voor diner de rundertong (koud) met een koude sla van pronkboonen en peultjes, door Amalia bedacht, en Daantje den geheelen dag uit . Des avonds ter kerke, en de preek niet vrij van
politieke tint . Waarop gedeeltelijk naar huis gewandeld, en
aan de Witte Brug een anisette gebruikt, en den nieuwen weg
door Zorgvliet in oogenschouw genomen .

Maandag i Juli . Den ganschen voormiddag druk met mijn
administratie, zijnde gisteren de laatste dag van kwartaal en
halfjaar ; en bevond tot mijn schrik dat voor het eerst sedert
mijn trouwen niets overgelegd, en zelfs enkele guldens ingeteerd . Hetgeen deels gevolg van lage scheepsdividenden en
de Russische coupons in gebreke, alsook van mislukte speculatie in ponden ; en anderdeels aan de groote duurte en de extra
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uitgaven voor 2 rijwielen, reizen naar Zeeland, en diverse kosten verbonden aan Amalia's engagement . En acht het noodig
het evenwicht te herstellen door zuinigheidsmaatregelen, welke
op staanden voet beraamd, en in concept op schrift gesteld .
Voor Jaantje instructie alle uitgaven zooveel mogelijk te besnoeien, en zij zelf geen bier meer, nu hetzelve 15 cts. per
fleschje ; mijn vrouw slechts 70 pct. voor opschik, en Amalia
6o pct. ; en wat mijzelf aangaat meer intooming en diverse
weldadigheden opzeggen, hetgeen onverwijld per brief gedaan .
Maar zegt mijn vrouw verdere bezuiniging onmogelijk, en wij
de duurte maar moeten trotseeren met het bespaarde van vroegere jaren ; en verwijst zij o .a. naar de komende erfenis, dewelke
echter volgens mij vooreerst nog een vogel in de lucht, en in
elk geval de daaruit voortspruitende recette geheel verslonden
door de meerdere duurte . Maar kon mijn vrouw niet verder
krijgen dan belofte van grootst mogelijke zuinigheid, en zij
in geenen deele van plan zichzelf in kleeding of het huishouden
in voedsel te kort te doen, daar zulks voor ons niet geboden,
nu alle kinderen verzorgd . En wilde zij inzonderheid niet
afzien van de reis naar Domburg . Waarop ik, den stand van
mijn kapitaal nagaande, bevond hetzelve een klein accres aanwijst, dank zij voorzichtig beleid ; en zal nu daaruit het deficit
zien weg te werken .
Donderdag ¢ Juli. Een danige schrik van den barbier, dewelke
mij onder het scheren mededeelde er een gerucht dat Troelstra's
Socialisten met bij de 6o zetels uit de verkiezing gekomen, en
nu een socialistisch ministerie op komst, met belastingen uitsluitend op inkomens boven 3 mille, oploop end van 50 tot 90
procent der inkomsten ; en daarop naar stad om te informeeren .
Maar wist niemand nog iets, en dus mismoedig voor de koffie
terug. Waarop andermaal naar stad, en ontmoette Blommerse,
den journalist, op het trambalkon, en van dezen alles vernomen. De cijfers voorloopig van zijn vereeniging ; maar rechts
al 50 zetels vast, en nog 3 of 4 los misschien er bij ; en de
Socialisten Goddank maar 25 bij elkaar, doch de andere linksche partijen tot gruizelementen . En hierover op de Witte veel
te doen, en zag wel 2o Kamerleden, de meesten erg verbleekt ;
waaronder ook dhr . Blabbers, dewelke op mijn vraag zeide hij
zelf niet wist of hij politiek levend dan wel dood . En de algemeene opinie wij nu een rechtsch Ministerie krijgen ; en geloof
velen, dewelken vrijzinnig, dit keer op Dr. Kuypers partij gestemd, uit vrees voor de Socialen, en de Kol . Bulders zulks
openlijk bekennend . En mijn eigen meening dat het jammer
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onze partij geslagen, maar daarentegen goed het aldus geloopen,
uit het oogpunt van belasting ; hetwelk andermaal aantoont alle
rampen op de wereld hun goeden kant . En in den avond naar
het Palace-hotel, alwaar mij vermaakte met den aanblik der
danserij, waaraan ook Amalia met Snerpers lustig deelnamen;
zijnde naar ik hoor deze Donderdagsdansen het allerlaatste
mondaine snufje der hooge élite; en het toekijken voorzeker
de moeite waard, wegens de vele aardige verschijningen .
Vr dag J Juli . Heden veel gevlagd wegens de wet op de
Zuiderzee ; maar de mijne willende uithangen (voor het eerst
sedert den oorlog) bevond dezelve totaal geruïneerd door mot .
Met de vroegpost kennisgeving van een aangeteekende, dewelke tusschen hoop en vrees afgehaald, met vermoedens van
advocatenbrief. Doch bleek honorarium der Haagsche Post voor
de uittreksels uit mijn dagboek, daarin opgenomen, met een
zeer vleiend schrijven der redaxie ; en dezelve mijn kwitantie
zendend niet nagelaten H .Ed . mijn dank te betuigen voor den
grooten tact waarmede mijn aanteekeningen gedirigeerd, hebbende zij met helder oordeel des onderscheids alleen datgene
opgenomen hetwelk in 't Openbaar Belang, maar wijselijk alle
zoodanige informatiën, vooral politieke, geschrapt, dewelke
niet ter algemeene kennisse kunnen worden gebracht zonder
nadeel voor het Staatsbelang, of onaangenaam voor talrijke
nog levende personen, in deze zware tijden op den voorgrond .
En wat mij nog meer verheugde was een groot getal brieven
van lezers met ingenomenheidsbetuiging ; waarvan er diverse
aan mijn vrouw voorgelezen, inzonderheid die welke mijn
politiek inzicht of mijn stijl roemen . In den middag op de Witte
verder groot discours over de verkiezingen . Meer dan i6o .ooo
nalatigen niet gestemd, en zegt Mr. Bik zij allen met f 25 te
beboeten, waardoor ƒ 4 .000 .000 in de schatkist, hetgeen mij een
goed idee lijkt. Diverse van politiek levende leden zitten nu
zonder bestaan, en oordeelt v . d. Heuvel het maar hard dat
lieden waar anderen vroeger bij kwamen om baantjes, thans
zelf met den hoed in de hand rond moeten gaan solliciteeren.
Maar Blabbers tot mijn groot genoegen er precies in, naar aanleiding waarvan hij ons tafeltje op Port getrakteerd . En het
nieuws thuis Daantje verloofd met den slager; en als resultaat
daarvan heden mooien zwezerik gegeten, en oordeelt mijn
vrouw onze vleeschzorgen thans uit . Doch adviseerde ik haar,
Daantje een haastig huwelijk af te raden, niet vóór den vrede,
van wege de onzekerheid der tijden .
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Zaterdag 6 Juli . Groot gedoe met mijn vrouw en Amalia,
dewelken mij benaderd met verzoek hun mijn Dagboek-honorarium af te . staan voor kleedij, met het oog op Domburg ;
waartegen mj met alle macht verzet, onder verwijzing naar de
j ustificatoire bescheiden in zake mijne precaire financiën ; maar
zeiden beiden zij er zich niet aan zullen storen, met het oog op
de erfenis, en ik anders maar alleen moet gaan, en zij ook dan
voor Scheveningen nieuwe japonnen noodig ; en weet niet waar
zulks heen moet . En in stad nog altoos veel te doen over de
politiek, en H . M. de Koningin reeds met diverse staatslieden
in beraad; doch spreekt men van een nieuw ministerie met
Heemskerk, Treub, Troelstra, Nolens en Kolkman, onder meer,
en Jhr . Loudon gezant in Amerika . Maar het vreemdste thans
een vrouw in de Kamer, Mevr . Groenewegen, hetgeen niet
dacht ooit te zullen beleven ; en volgens Blabbers kunnen er
nog 3 bij als er maar genoeg doodgaan . Des avonds mijn tegenprestatie-diner in het Palace hotel, wij weder met ons zessen ;
doch nu genoodigd door Jhr . v. d . Broeck voor volgende week
en zullen vervolgens de anderen contrapresteeren ; zoodat de
kosten grooter schijnend dan de werkelijkheid . Zaal en tafel
zeer aangenaam, en het publiek uitgelezen ; en het menu boven
allen lof in deze tijden, met z pracht kreeften . De nota naar
omstandigheden redelijk, en de wijnen goed ; en later tot ~ z2
in de hall gezeten, alwaar een groot publiek, inzonderheid uit
handel, nijverheid en financiën ; en veel anecdoten uit de diplomatie van den Senhor, in het Fransch .
Zondag 7 Juli. Na wel 6 weken Noordenwind eindelijk een
warme dag ; en dus in mijn licht grijs pak en bruine schoenen
met mijn witte slobkousen ter Pierre ; dewelke dermate vol dat
naar Jhr . v. d. B.'s oordeel verlening noodig, of anders een
tweede Pier. En met den kijker veen te zoeken naar het convooi, dat nu eindelijk weg ; maar was zulks een truc van den
impresario, daar de schepen reeds sedert Vrijdag in zee . Met
neef v . Munnickhuysen opwandelend dezen voorgesteld aan Senhor Don Terranova, den gezant, en met beiden lang discours
over den politieken toestand . Van den Senhor vele bijzonderheden over de a .s . scheiding van den Oostenrijkschen Keizer
en Zita, diens gemalin, zijnde de laatste een geboren Parma,
en geweldig anti-Duitsch . En de Duitsche gezant in Moskou
vermoord, maar de Czaar nog inleven, en waarschijnlijk weder
op den troon te zetten door de Duitschers ; dewelke doelend
op bondgenootschap, om millioenen Russische soldaten te
krijgen tegen de Amerikanen; en de Geallieerden daar weder
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tegen in, met plannen voor Japansche soldaten ter verovering
van Rusland ; en lijkt alles mij hopelooze warboel, hetgeen de
Senhor met mi, eens . Thuis een sappige biefstuk, denwelken in
geen zes maanden op mijn tafel gezien ; en dezelve ons bezorgd
door Jaantje's galant, met belofte van meer ; zoodat derzelver
trouwplan een ware uitkomst . In den middag gedut, daar ietwat vadzig van de warmte ; en des avonds ter kerke, alwaar
een buitengewoon mooie preek, vergelijkende de hooge waarde
van genot des gemoeds en des geestes met dwaze ijdelheden
der wereld ; en hierop onderweg naar huis nadruk leggend,
mijn vrouw ten antwoord zij zich aan alle preeken van de
wereld niet zal storen, en morgen met Amalia naar stad voor
costuums en hoeden .
Maandag 8 Juli. Nieuws van een groote overwinning van de
Italiaanders op de Oostenrijkers, van den barbier ; dewelke mij
sedert een week aan huis komt scheren, daar geen scheerzeep
meer te koop ; en bespaart zulks mij eiken Maandag io cent
voor het Maandagblad . En verder het vetrantsoen te halveeren,
maar de onnoozele regeering nog verleden week millioenen
kilo's uitgevoerd . En de zon zoo bijzonder warm dat mijn
dunste ondergoed aangedaan, zeer tegen advies mijner vrouw ;
en in stad 3 van de slappe boorden gekocht dewelke thans
algemeen gedragen, en een zekerheidsspeldje (verguld, ƒ 3 .50) .
En zitten dezelve wel koel en aangenaam, maar naar mij voorkomt niet geposeerd . Dan in stad veel gedoe over het Ministerie,
doch weet ieder wat anders en niemand het ware ; en oordeelde
Blabbers er morgen wel wat zal uitlekken, als wanneer de
Kamer weder bijeenkomt . En thuis gekomen mijn vrouw met
bericht zij voor bijna f 500 opschik gekocht, waarvan zeer onthutst, en vrees zij mij aan den bedelstaf te brengen ; hetwelk
opperende, zij driftig ten antwoord ik voor mijzelf wel boorden en gouden speldjes kan koopen, maar haar en Amalia het
noodige ontzeg . Voor diner gestoofde ossenstaart, zoodat nu
reeds 2 dagen achtereen rundvieesch; en noteerde inzonderheid
hoe de jus thans veel smakelijker .

Dinsdag .9 Juli. Met Kolleman naar Amsterdam, ter vergad .
v. Commissarissen der Eerste Ned . Klompenfabr . ; en een zeer
bevredigend rapport van Jacobson over de bestellingen op
onze sigaren, dewelke reeds 1 .400 .000 stuks beloopen . En
verbazing uitsprekend over dit groote getal Jacobson er terecht op gewezen, dat sigaren niet zooals klompen per dozijn
gaan, doch per mille. En zeide hij verder de bestellingen meestal
1o6

DE SIGARENZAAK MARCHEERT
voor Simchos, a 6 cts ., of Noblesas à S cts ., maar bijna geen
Popularios verkocht, ofschoon alle dezelfde sigaren, en alleen
andere kistjes ; hetgeen ons commissarissen bevreemdde ; waarop Jacobson zeer juist zeide de geest der tijden nu eenmaal
niet langer op geld let, en de werkman thans met pleizier een
dubbeltje neerlegt voor een sigaar . En hierop voortbouwend
J acobson voorstellend een vierde merk te lanceeren, dezelfde
kwaliteit, maar 8 cts, en te noemen Paradiso ; hetwelk goedgekeurd . Daarop een motie ingediend voor een grooter formaat à 12 cts, hetgeen ook aangenomen ; en wilde Kolleman
dezelve Regalia de Goeree noemen, doch was zulks slechts
scherts ; en na lang debat besloten dezelve La Corona del Paz
zal heeten, in hoop op groot debiet bij de Vredesconferentie .
Verder op voorstel van Kolleman besloten elk der commissarissen wekelijks een kistje te ontvangen, hetgeen voor controle op kwaliteit zeer nuttig . Na de vergadering in privé met
Jacobson gesproken, en deze van oordeel als het zoo doorgaat
ons dividend over 1918, na betaling oorlogswinst en zware
reserveering minstens So proc., en onze aandeelen wel 500 ;
maar drukte hem op het hart hierover alsnog geen communiqué
aan de pers, ter vermijding van verwachting bij publiek, dewelke misschien teleurgesteld . En op weg naar huis overlegd
of niet eenige aandeelen zoude opkoopen; maar besloten zulks
niet te doen aangezien als verwachting niet uitkomt ik verlies,
en als winst groot is van zelf dik tantième zonder risico .
En de trein zóó vol dat tot Haarlem moest staan, en van daar
tot Den Haag ingeperst tusschen twee corpulente dames, zoodat zeer vermoeid thuis kwam, alwaar lamscoteletten op tafel .
Woensdag zo juli . Van den barbier tijding dat in Den Haag
duizenden katten en honden spoorloos verdwenen ; volgens
den een voedsel voor Hagenbeck's beestenspel, en volgens den
ander voor zekere restaurants dewelke hij noemde ; maar weet
nu wat te denken van onze poes, dewelke nooit teruggekomen,
en geloof verder velen de beesten weg doen uit gebrek aan
voedsel . En in den morgen afgehaald door Jhr . v. d. B., per
rijwiel, en de Belgische Reuzen bezichtigd voor onze Konijnenzaak, alsook de hokken, thans in aanbouw ; en hiervoor door
v. d . B. oude latten gebezigd, van wege de zuinigheid, welke
handige maatregel zeer door mij geprezen . In stad drukke discussie over het Ministerie ; en een rekest op til aan Posthuma
dat hij aanblijve ; en jhr . Loudon zoo goed als zeker onze gezant in Amerika, en in zijn plaats jonkheer Van Nispen, thans
te Rome. En vertelde Blabbers mij 43 leden in gedrukte stem107
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ming, zijnde niet herkozen, en gaat de Kamer al weder uiteen,
nu de Scheurwet afgedaan . Waarop Van den Heuvel van oordeel het scheuren van grasland niet zal helpen, aangezien de
Duitschers alles zullen opvorderen wat daardoor meer groeit ;
en las hij daarop een stuk uit de krant voor, zij nu 6o .ooo
koeien eischen, 13 .000 paarden, i i millioen kilo kaas, 2 .000 .000
eieren, 3 .ooo .ooo kippen, 200.000 huiden en dan nog ƒ 7 .000 .000
per maand in contanten . Waarover Bulders woedend, zeggende
dit requisitie en oorlogsschatting tegelijk ; en is daarvan wel
iets waar, en vermeen het beter ware Duitschland een verre
buur dan een goede vriend .
Donderdag 11 Ju" . Dezen geheelen ochtend besteed aan correspondentie met _° brief aan Notaris Blom, denzelven berichtende ik de week beginnende 21 dezer tot zijn beschikking voor
regeling der erfenis ; 20 aan zwager Hendrik, houdende verzoek
vooral tijdig te zorgen voor kamers ; en 30 aan de Middelb .
boot om tarief en dienstregeling, zijnde het ons plan, wind en
weder dienende per stoomschip te gaan in plaats van trein,
dewelke vol, heet en duur . Daarop naar mr. Willemse van de
Bank om advies in zake financiering der legaten ; zijnde de
vraag of het beter tot betaling derzelve geld op hypotheek op
te nemen, dan wel effecten te verkoopen ; en adviseert Z.Ed. al
het land te verkoopen, daar hetzelve thans kolossale prijzen
opbrengend, en verder bezit op Beveland zorgzaam in geval van
oorlog; alsook ver van zijn land, dicht bij zijn schade . En was
zulks eensluidend met het advies indertijd van den notaris .
Maar overleg plegend met mijn vrouw deze van oordeel beiden
adviseeren met het oog op eigen zak ; de notaris voor de verkoopspenningen, en de bank om aan effecten te verdienen . Zoodat niet weet wat te doen, maar zal ernstig beraden . Op de
Witte het Kamerlid Blabbers, dewelke morgen vacantie neemt,
daar de Kamer heden op reces ; maar de wet op landscheuren
nog aangenomen, waarover lang discours ; doch zulks van geen
belang voor mijn boerderij in Zeeland, daar dezelve geheel
bouwland . En denkt Blabbers ook een week op Domburg te
zijn, hetgeen mij aangenaam. Thuis wederom vleesch, maar
kalfs op bons ; en verder van mijn vrouw een groote tirade
over al de moeilijkheden, inzonderheid zeepnood ; en nu ook
al suikerdistributie op komst .
Vr~dag 12 Juli . Volgens den barbier de Koning en Koningin
van België naar Londen gevlogen op visite bij hun collega's ;
en zal nu het vliegen wel veilig zijn bijaldien zulke hooge heerI08
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schappen er hun hals aan wagen. Verder de grootste last voor
iedereen dewelke uitstedig wil zijn ; zijnde buiten niets te krijgen, en vervoer van leeftocht verboden . Waaromtrent mij
onverwijld georiënteerd bij van der Spit, ten Stadhuize ; dewelke, zelf van niets wetende, allerminzaamst met mij medeging naar de Distributie, en mij aldaar voorstelde aan zijn
vriend, mr. Pummers, adjunct-inspecteur . En van dezen vernomen er geen aanleiding tot bezorgdheid, en men in zijn koffer kan medenemen al hetgeen oirbaar, en Den Haag lang niet
zoo streng als Amsterdam . Bovendien mr . P . zelf uit Goes
geboortig, en weet positief in Zeeland volop leeftocht, zelfs
gewoon tarwebrood . En vernam van Z .Ed . nog vele andere
bijzonderheden ; inzonderheid dat Duitschland weder kolen
zendt, en versch rundvleesch spoedig verkrijgbaar . Maar is de
zeep een netelige quaestie . En vernam verder van v . d . Spit,
de gemeente het gebouw Mercurius in het Noord Einde aangekocht voor ƒ 415 .000 ; en hetzelve zo jaren geleden gebouwd
voor f z3o .ooo ; al hetgeen duidt op de kolossale waardevermeerdering van vaste goederen ; en zullen hier nu gemeentebureaux worden geïnstalleerd . Op de Witte veel gepraat over
het Ministerie ; en volgens Blabbers het zoo goed als zeker
Monseigneur Nolens door de Koningin aangezocht ter vorming . En is zijn oordeel dit alleszins gepast bijaldien de Katholieken het sterkst ; maar zegt Mierders geen enkele partij sterk,
en zal een gemengd Ministerie komen . Een groote mikmak
onder deAnti-Rev . ; willende Dr .Kuyper nietvanmeedoenweten,
maar mr . Heemskerk zeer happig op een portefeuille . Maar v . d .
Heuvel van oordeel Mgr . Nolens premier als hij formateur ; en
hierop Mierders wederom bewerend geen priester premier kan
zijn ; doch volgens Blabbers onze wet hierin geen beletsel,
maar gaf Z .Ed . toe zulks kon strijden met de voorschriften der
R. K . Kerk . Zoodat zelf niet weet wat te denken .
Zaterdag 13 Juli. Met de post een brief houdende invitatie
van de fam . Snerpers voor ons en Amalia te logeeren na Domburg . Hetwelk aangenomen voor hen, maar mij zelf vrij gehouden, daar na vacantie in verband met diverse dringende
zaken groote drukte verwacht ; en heb plan alsdan een week in
een hotel op Schev . te gaan ; waartegen veel verzet, doch denk
omstandigheden zulks zullen eischen . Verder antwoorden van
den notaris, dewelke accoord ; van zwager Hendrik, dewelke
kamers voor ons gereserveerd in het Hotel Splendide te Domburg, en hoop maar zulks niet te prijzig ; en van de boot, er
maar 2 x per week dienst, Dinsdag en Vrijdag, a f 2 .75 . En
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in stad vernomen het spoorbiljet thans ƒ 7.6o besloot in beginsel
Vrijdag i dezer per boot van Rotterdam te vertrekken . Maar
mijn vrouw en Amalia daartoe alleen bereid mits weder gunstig ;
en zegt eerstgenoemde een boot verkeerde zuinigheid, aanvoerende dat met biljet tot Rotterdam, een kruier naar de boot
en de consumptie het een even duur als 't ander . Zoodat besloten alleen per boot bij prachtig weder, maar anders per
trein ; en onze koffers Donderdag vooruit per Van Gend en
Loos . In den avond het diner van jhr . v. d. Broeck, en zal
mij spijten ik er z of 3 weken niet ben voor de andere ; hebbende
de bankier Mollemans ons allen genoodigd voor de volgende
week in het Palace, en de hr. v. Grotenhuysen voor de week
daarop in het Kurhaus . Het diner zeer exquis, daar jhr . v. d. B.
welbekend bij de directie . Het menu met vooraf schitterende
hors d'oeuvres, waarbij een geheele zalm van wel io K .G. voor
ons aangesneden ; soep met heuschen ossestaart, een verrukkelijke Capitolade van kreeft (waarvan z flinke porties nam) twee
kapoenen; aubergines, en verder ijs enz . Daarna in de hal gezeten voor koffie en poesjes ; en na een poos jhr . v. d . B. voorgesteld de hond een staartje zoude hebben en wij naar het
Cabaret . Maar op het horloge kijkend bleek 1 voor i i, zoodat
maar zitten bleven, met interessant discours en veel anecdoten .
Zondag 14 juli. In den nacht zware kramp en benauwde gevoelens, zoodat bevreesd ik de Spaansche ziekte te pakken ;
waarop mijn vrouw gewekt, dewelke, den thermometer aangelegd hebbende, tot mijn opluchting bevond ik geen koorts,
maar denkelijk iets gegeten . En wakker met furieuze hoofdpijn en vermoedende de capitoladekreeft de oorzaak, een glas
Hunyadi gedronken; en bleek hetzelve inderdaad probaat, zoodat te elf ure kon opstaan ; en mij na ontbijt geheel wel gevoelende besloot ter Piere te gaan ; alwaar spoedig het gezelschap van den vorigen avond compleet, alsook Lord Jollifex ;
en van dezen vernomen hij ook te Domburg zal zijn, en hij
mij uitgenoodigd voor een golfspel aldaar ; hetwelk aangenomen ofschoon het nooit gespeeld . En hoorde later van
jhr. van den Broeck deze Lord een jongere zoon van den Hertog van Axminster dewelke meer dan honderd millioen gulden
rijk; waarop ik zeggende hoe een zoon anders kan heeten dan
zijn vader, vernam in Engeland alle jonge zoons beleefdheidslords, en al het geld met den titel naar den oudsten met hoogstens een lijfrente voor de andere kinderen ; hetgeen zeer vreemd
lijkt, maar daarentegen het geld bij elkander houdt . En vernam verder de gevangenen bedisseld tusschen Duitschland en

IIO

OORLOGSGERUCHTEN
Engeland ; en alle Eng . soldaten hier weg ; zoodat mijn hoop ik
redelijk een huis zal kunnen koopen . En het geschil voornamelijk dat Engeland niet van zins duikbootbemanning los
te laten, maar wil deze voor den rechter brengen wegens moord
en doodslag ; en ook moeilijkheid met 3000 Duitschers in China
geïnterneerd, dewelken Duitschland eischt wederom vrij, of
anders terug . En zeide de Senhor al deze Duitschers Chineesch
spreken, zoodat zij direct met de Chineezen handelen, maar
alle anderen zulks moeten doen door tolken, dewelken de grootste gauwdieven van de wereld . En zeide Z. Exc . verder, eerstens dat bij geruchte Hindenburg dood, en tweedens in diplomatieke kringen bekend Duitsche vliegmachines het oorlogsministerie te Parijs met bommen getroffen . En sprekend van
de Spaansche ziekte vernam deze nu op vele plaatsen in ons
land, en over geheel Europa, te Berlijn wel 200 .000 ; doch
weinig gevaarlijk . En voor eten een fraaie ossehaas, en Jaantje's slager ons ook zeep beloofd van een vriend ; maar kost
f 2 het pond . In den middag slap en slaperig, zoodat gedut ;
en mijn vrouw diverse visites ontvangen, waaronder mevr. de
Roosenstruijck ; en het nieuws van deze zij zich wil laten scheiden. Maar is reeds 30 jaar getrouwd, zoodat wel wat laat . De
avond zwoel, zoodat niet ter kerke, maar in plaats daarvan
met mijn vrouw naar het Terras .
Maandag zJ Juli. Een convooi binnen en z brieven van Johan ;
dewelke treurig schrijft van allerlei malaise in Indië ; de suiker
steeds dalende, de zaken slecht, en alle cultures ingekrompen ;
en iedereen afgevend op onze regeering . En hij zelf van plan
naar Holland te komen met verlof. En volgens den barbier
Amerika bereid ons alle schepen terug te geven en ons beter
van leeftocht te voorzien, hetgeen goed nieuws . Op de Witte
groot gedoe over z leden dewelke goud en platina gesmokkeld,
en daarbij voor een groote som opgelicht door een Belg ; volgens v. d. Heuvel voor I~ ton. En sprekende over het Ministerie Mgr. Nolens naar het heet gereed, en zal morgen in de
krant wie ; maar Heemskerk premier, en jhr . Loudon aanblijvend . En is er verkoeling tusschen Heemskerk en Dr. Kuyper, en de laatste kwaad op reis gegaan voor een kuur te Weisser Hirsch ; waaromtrent Kol . Bulders, dewelke er S jaren geleden geweest de zonderlingste verhalen . De patiënten spiernaakt rondloopend met enkel zwembroek en stroohoed in een
omheining voor zonnebaden, en de koddigste figuren . En alles
verboden, rooken, wijn en kaartenspel, en vroeg te bed en dito
op, en alles saai van belang . En wilde Amalia des avonds met
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geweld naar Pavilion Doelen, hetwelk zij nog niet gezien ; en
aldaar beiden een Amerikaansche IJs cream Soda gedronken, een
soort roode koude kwast met ijs er op drijvende, en hierop
aardbeien ; zeer smakelijk . Waarop naar huis . En reeds te bed
liggend opgeschrikt door vreeselijk gegil van Amalia ; en naar
derzelver kamer gevlogen bevonden dezelve half in bezwijming
in haar kimono op haar bed . Maar geen onraad zichtbaar ;
waarna bevonden zij haar koffer door Daantje op de kamers
had laten brengen, met plan wat te pakken ; en de koffer sinds
den oorlog niet gebruikt dezelve een nest duizendpooten bevattend, dewelke zich over de kamer verspreid . Waarop de
deur op slot, en Amalia naar de logeerkamer ; en begrijp ik
niet waarom zij zoo laat nog aan 't werk . En in bed een gekriebel aan mijn been, en zat daar zulk een vies beest, hetwelk
zonder moeite gevangen en gedood .

Dinsdag i6 Juli. In den ochtend een duizendpoot onder mijn
broodje gezeten, en een jonge te spartelen in de thee ; en de
beesten zich des nachts over het gansche huis verspreid, vooral
naar de keuken ; en wil mijn vrouw terstond een zuiveraar bestellen, zoodat ook nog groote kosten behalve de viezigheid .
En met de post brief van Jacobson, met bericht er op 2o Aug .
te Epe in Gelderland een nationaal congres van klompenmakers, en noodigt mij er met hem heen ; doch niet van plan
zulks te doen mits geheel op kosten der Maatschappij, en dienovereenkomstig geschreven . En in stad nog steeds geen uitsluitsel over het Ministerie ; maar veel te doen in den Raad
over het nieuwe hotel in de Zeestraat, waarover heftig debat ;
vooral volgens het raadslid Mierders op het terrein van den
heer Couvée die er vlak tegenover zijn meubelwinkel heeft ;
waarop v . d. Heuvel met een Latijnsche spreuk van Manus,
dewelke niet begreep, maar met de anderen toch medelachte ;
en Kol . Bulders zeggende de overburen nu gemakkelijker een
borrel zullen pakken ; maar stond Mierders er absoluut borg
voor de heer Couvée sedert vele jaren den blauwen knoop, en
bekend als hoogstaand en onzelfzuchtig man, dewelke nooit
aan eigen belang verslaafd. En thuis gekomen er iemand geweest van de geheime politie bewerende vannacht in onze
buurt een varken geslacht, volgens aangifte van iemand in de
buurt ; en zijn instructie alle huizen te onderzoeken, ook het
mijne ; maar zoover na te gaan nergens iets gevonden . En over
deze zaak later nadenkend op den inval gekomen het gerucht
veroorzaakt door Amalia's gegil met de duizendpooten ; waarom in stilte wel een kwartier gelachen, doch hare gevoelens
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niet gekwetst door zulks te zeggen . Dan een donderbui van
belang, met regen gelijk nog nooit in mijn leven gezien, en
hagelsteenen als eieren ; en twee ruiten in mijn bovenlicht stuk ;
doch de kosten beslist voor den huisbaas .
IVoensdag 17 juli. Van den barbier nieuws dat in het Westland millioenen ruiten in de broeikassen door den hagel verbrijzeld, en vele gewassen erg beschadigd en in haast te verkoopen; en alle groenboeren met goedkoope groenten de deuren langs . En is het ergerlijk groenten nu juist goedkoop, terwijl wij uit stad gaan . Den geheelen morgen gepakt, daar
hiermede niemand te vertrouwen ; en vier costumes medegenomen, alsook mijn smoking, aangezien verneem Domburg
zeer mondain . Maar mijn sokken niet meer te best, en de kleur
niet in harmonie met mijn dassen ; zoodat in stad 6 paar gekocht, blauw en met witte streepjes, elk 3, en z dassen, ook
blauw en purper ; alsook zes zakdoeken met rand in dezelfde
kleur; en verder nog 9 slappe boorden, dewelke passend voor
landelijk verblijf. En kwam een en ander mij op z8 gulden,
hetgeen de duurte toont ; doch heb dit alles absoluut noodig,
en in elk geval minder couteus dan vrouwenopschik ; en in
dubio of niet ook i paar witte schoenen zoude aanschaffen .
Maar hetzelve opperend jegens mijn vrouw deze gezegd ik mij
aanstel als een bruidegom ; waarop ik haar galant ten antwoord
zij er zoo jeugdig en knap uitziet ik mij inderdaad aldus waan.
Waarop zij mij een zoen, en zeer in haar nopjes . En op de
Witte door Kol. Bulders een stuk voorgelezen uit de » Rotterdammer Courant", met bericht de Engelsche geïnterneerden
klagen over het karig rantsoen, en krijgen nu extra uit Engeland, maar ons rantsoen er bij ; zoodat meer te eten dan wij,
hetwelk een waar schandaal . En het tekort ook blijkende uit
een toespraak gisteren van Minister Loudon aan de krijgsgevangenen-commissie ; ofschoon de „Nieuw Amsterdam" binnen met io .ooo ton meel ; maar reken uit zulks nog geen 3 pond
per hoofd . En Kol . B. het verder over het nieuwe Duitsche
offensief, hetgeen volgens hem mis, en duidelijk bewijs Hindenburg dood; hetwelk zijns inziens voor de Duitschers erger dan
een miljoen soldaten . En inzake nieuw Ministerie vernomen
Monseigneur Nolens nu bezig met een nationaal kabinet ; maar
hoop Z. H. W.Ew. inzonderheid zal letten op mannen van beproefde zuinigheid .
Donderdag r8 Juli. Aan de telefoon met Japikse den huisbaas, over de verhagelde ruiten ; en dezelve reparatie geweigerd,
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waarover mij zeer driftig gemaakt . En verder een dag vol
beslommering ; te weten, van Amalia's koffer het slot stuk, en
van mijn vrouw bij één de sleutel weg ; zoodat in persoon naar
den smid, en dezen moest soebatten voor spoedige reparatie,
vóór i z uur; hebbende ik pertinent geweigerd de koffers opgesloten te verzenden, aangezien ieder thans klaagt over spoorwegdiefstal, en verloren kleedij niet langer met geld te betalen . En
de nachtveiligheid opgebeld met kennisgeving van ons vertrek; waarop den barometer bestudeerd, dewelke 2 min. vóór
12 aanwees, dus erger dan veranderlijk ; en derhalve naar zee om
dezelve op te nemen . Maar de golven onstuimig, zoodat niet
gesteld op boottocht; te meer aangezien wij Goerees van oudsher steeds meer uitblinkend te land dan te water ; en mijn vrouw
het gaarne met mij eens . Na de koffie ons zilver in een koffertje,
hetwelk aan Mr. Willemse zijn Bank toevertrouwd ; waarop bij
Lindeman 3 kaartjes gekocht ad f 7.40, ie klas, alsook 3 bewijsjes
voor onze rijwielen ad ƒ i ; en verder met veel moeite voor
f 2 .50 kwartjes en dubbeltjes bemachtigd van Boll, den kellner
op de Witte, met io cts . fooi; zijnde mijn ondervinding van
oudsher dat op reis een druppel palmolie met oordeel aangewend de mechaniek der welwillendheid vlot doet loopen . Maar
den heelen dag een geheim gevoel, dat nog iets van belang
vergeten . Van een nieuw Ministerie nog niets te zien, maar
volgens v. d. Heuvel Mgr. Nolens bedankt, en nu de heer
Idenburg het te probeeren ; maar zegt v . d . H., de Rechtschen
met opzet talmen omrede de ie Kamer nog bezig met de 50
opcenten, waarvan zij de blamage nog aan het Cabinet Cort
willen laten; doch had liever gezien dezelve de doos in (de opcenten) . En thuis voor het eten allerlei kliekjes waarvan de
gelijke nooit gezien . Waarna Daantje haar kostgeld betaald, en
alles veilig verzorgd en op slot, daar morgen om 9 .7 weg, dus
om 7 uur op . En heb mij nooit zoo verheugd op een vacantie
sedert ik schooljongen.
Vrijdag zij Juli. Mijn vrouw mij om 4 wakker gemaakt, met
vraag of ik om boter- en broodkaarten gedacht, en den Chr .
Volksbond opgebeld ; al hetgeen ik evenwel door de groote
drukte vergeten . Zoodat op staanden voet in mijn nachthemd
naar beneden, en de kaarten gehaald . En toen om 6 uur per rijwiel naar den Volksbond, in de Obrechtstr ., dewelke echter
niet open voor 7, zoodat tot toen afwisselend rondgereden en
gewacht . Maar om 7 gelukkig een man met de kar naar mijn
huis ; en moest dezen helpen opladen, i koffertje van
. 3 van
Amalia en 2 groote van mijn vrouw; dewelke over deMI)
J 7 voor
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vracht . Daarop ontbeten te 2 8 ; en om 8 willende wegrijden,
Amalia's fietsband stuk en niet vol te pompen ; zoodat zij met
de stoomtram naar station, en wij per fiets ; en gelukkig te 8 .45
daar, en alles behoorlijk bezorgd . Maar alleen plaats in de 2e
klas, doch gelukkig doorgaand rijtuig ; en van Roozendaal af
wij geheel alleen, zoodat van daar tot Middelburg geslapen . En
de biljetnummers genoteerd, ter reclameering van het verschil .
Te M . zwager Hendrik aan den trein ; en hij met ons mede naar
Domburg, alwaar hij ons geïnstalleerd in onze kamers in het
Hotel Splendide; en over dezelve zeer tevreden . Verder H . op
allerlei wijzen vaderlijk voor ons gezorgd, o .m. kaarten voor
het Kurhaus (f 8) maar oordeel de Kurhuizen elkaars kaarten
dienen te erkennen, zoodat de mijne voor Scheveningen overal
elders geldig . En het dorp, alsook de zee zeer tot mijn tevredenheid ; zijnde rustig en tevens riant met begroeide duinen en veel
geboomte ; alsook het diner zeer goed, doch zonder vleesch ; en
de eerste vraag van den kellner om onze brood- en vetkaarten .
Na diner Hendrik ons nog voorgesteld aan diverse notabelen
hier ter plaatse woonachtig . Waarop na een kop koffie H . met
de tram terug en wij zeer vermoeid te bed .

Zaterdag 20 Juli. Het dorp en omgeving verder in oogenschouw genomen, en door hetzelve buitengewoon bekoord ;
en Walcheren buiten kijf een sappig en vruchtbaar eiland . Maar
met mijn vrouw per fiets rijdend, zij een laan in; en wij daar
aangehouden door een boschwachter dewelke ons zeer onheusch
bejegende, zeggende wij op verboden terrein ; en sprak mij aan
met jij, waartegen met kracht opkwam, waarop hij zeggende
dat hij onbezoldigd rijksveldwachter, en proces verbaal zoude
maken, en mijn naam vroeg ; waarop hem mijn kaartje gaf, en
vervolgens mij tot niets verders verwaardigend terugreed, mijn
vrouw vermanend in Zeeland op te passen . Voor de lunch terug ;
en daarna 3 strandstoelen gehuurd ad f 3 en in een derzelve een
dutje, van de zware lucht ; en opgemerkt de zon hier niet in de
oogen schijnt, gelijk op Scheveningen, daar het strand op het
Noord gelegen; hetgeen ongetwijfeld een groote verbetering .
En heel ver over zee duinen te zien, hetwelk volgens mij de
kust van Goeree ; maar zeide Amalia het slechts Schouwen, en
bewees zulks later zeer duidelijk met de landkaart . En de badenden in oogenschouw nemend besloot morgen ook in zee,
in weerwil van mijn vrouws vermaning aangaande rheumatique
en leeftijd ; maar zag wel ouderen in het water, en zal mitsdien
eigen inzicht volgen . In den middag bitterende op het Kurhaus,
aldaar Maj . De Bruyn (uit Amersfoort) ontmoet; en van dezen
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groot nieuws van het Duitsche offensief, hetwelk geheel mis,
en de Duitschers teelijk op den kop van Foch ; en mij alles met
blauw potlood voorgeteekend op een landkaart in een courant ;
en volgens De B . dit het begin van het einde . En later Mr.
Lacouteur, den advocaat, opgemerkt met twee dames, waarvan
één met rood haar. Voor diner gelukkig geen visch, doch kalfsvleesch . Des avonds bal in het Kurhaus, eerst kinderen, toen de
grooten. Maar een reuzenonweder, gelijk deze week in Den
Haag ; en lijkt de natuur dit jaar erg onstuimig .
21 Juli.

Het weder nog steeds onstuimig maar droog .
In den ochtend na laat opstaan gewandeld, en op de kerk een
vlag van tin, zooals overal in Zeeland ; waarnaar informeerend
verneem zulks tot waarschuwing aan vreemde vliegers, dewelke
deze provincie veelvuldig met bommen bekwispelen ; en heb
zulks indertijd niet overwogen, doch acht het gevaar niet groot .
Vervolgens in mijn badstoel gezeten, en de baders in de woeste
golven gadegeslagen . Waarna opwandelend, Mr. Lacouteur mij
aangesproken, en met dezen discours ; hij informeerend in zake
tante's huwelijk, waarover hem destijds geraadpleegd ; en ik
hem den treurigen afloop medegedeeld . Met de middagtram
Hendrik; en met dezen lang beraad in zake tante's land . En
besloten wij Woensdag samen naar den Notaris ; en hij adviseerde alles te verkoopen aangezien land thans ruim f 3 5 00
per bunder, tegen vroeger zoowat f iooo ; en dan van den soesa
af. Waaromtrent ook mijn vrouw gehoord, en deze het daarmede eens, aldus besloten ; en een briefkaart aan den notaris,
meldende ons bezoek . Verder door H. voor esteld aan diverse
notabiliteiten ter plaatse ; en beginnen ons rees thuis te gevoelen .
Het diner buitengewoon goed ; maar na H .'s vertrek mij' ingevallen ik geheel vergeten het Zondag, en aan de kerk zelfs niet
gedacht, tot mijn schande . En hierover nadenkende besloten de
kerk ook de volgende week uit te schakelen, maar daarentegen
twee rijksdaalders af te zonderen voor de eerste bede om hulp,
dewelke in een courant zie aangekondigd .
Zondag

Maandag 22 Juli.
Dit onze trouwdag ; Amalia mij een
mandje fruit, en voor mijn vrouw bloemen ; en reeds z8 jaren
in 't bootje . Maar van mij aan mijn vrouw geen geschenk, aangezien dezelve reeds het rijwiel in verband met dezen dag vereerd, en alleen een zoen ; maar bedacht mij later, en kocht haar
een Zeeuwschen knoop ter herinnering . Verder overlegd hoe
onzen dag in te deelen ; en vastgesteld wij op om 8, ontbijt 8.30,
i i uur kop koffie Kurhaus, s uur kop thee dito, en des avonds
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dito ; zijnde dit het mondaine rendez-vous, waar iedereen tegenwoordig . En den overigen tijd ieder onzer vrij te doen hetgeen
dienstig acht, tenzij afspraak . En vernam het Kurhaus geen dagjesmenschen toelaat, hetgeen vernuftig bewerkstelligd doordien
Kurhaus eigenlijk een Sociëteit . In den ochtend per fiets naar
Westerhove en Berken Bosch, waarvoor wandelkaarten door
de protectie des heeren Elout, een der notabelen, waaraan
voorgesteld ; en aan wiens wijze voorzorgen naar vernomen heb
Domburg veel te danken . En bevond gezegde oorden prachtige
boschrijke domeinen, wel verzorgd en met sierlijke wandelpaden; en verdienen de eigenaren hulde wegens onbaatzuchtige
toelating des publieks . Terug in het dorp aldaar Lord Jollifex
ontmoet, dewelke gisteren afgestapt in het Badhotel ; waaromtrent hij geestig de opmerking een hotel tegelijk bad (Engelsch
voor slecht) en toch goed kan zijn .
Wloen rdag 24 Juli.
Reeds vroeg op, en per trein naar 's Heer
Arends Kerke ; en verder per rijwiel van daar den polder in naar
Buitenisse; hetgeen in het koele morgenuur beter dan per sjees .
Naar tante's huis, hetwelk echter ledig en muf; waarop naar den
notaris, en met dezen alles beredderd, 21 uur lang, bijgestaan
door Hendrik's adviezen ; en gezegd mijn plan alles te verkoopen,
waarover Z.Ed.Gestr. zeer mijn inzicht prees ; en dacht hij deze
erfenis netto mij wel een dikke i2 ton zal laten, en hij instaande voor f 13 0 .000 . waarop uitrekende zulks 1 S à 6 mille
rente 's jaars, en het meer dan ooit betreur de duurte en de zware
belastingen genoemd bedrag geheel uitvagen ; doch zegt Hendrik terecht ik anders ingeteerd . Bij den notaris koffie gedronken; en daarna naar het huis, waarvan Hendrik geestig gezegd
laatstelijk sterfhuis, thans erfhuis ; en zal alles in de vendutie,
uitgezonderd hetgeen antiek ; hetwelk besloot naar Den Haag
te doen zenden, uit piëteit vooral jegens oom, zijnde tante z .g .
slechts aangetrouwd, en veel geld verhaspeld door dwaze
legaten ; bovendien antiek gestadig in waarde stijgend . Wat
oom's wijn betreft, meer dan 1500 fl.; den notaris verzocht
daarvan 25 van mij te aanvaarden, door hem zelf te kiezen ; en
verder voor Hendrik loo, alsook 24 cognac, dewelke thans
f I0 per fiesch; maar verordend de rest naar Den Haag, zijnde
mijn plan met Smunk den wijnhandelaar te spreken over een
transactie . En een groote kist familiepapieren, dewelke ook
gelastte mij te zenden ; en tot mijn verbazing van den notaris
terloops vernomen aan het land een Heerlijkheid verbonden,
zoodat mij rechtmatig G. d'O . van Buytenisse zou mogen
noemen . Maar vernam van Zw . Hendrik op weg naar huis ik
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dezelve zekerlijk voor zwaar geld aan een O .W.'er zal kunnen
verkoopen, zijnde hem gevallen bekend waarin door dezelven
4 millioen betaald voor erfelijke titels ; en kon niet genoeg het
zakentalent van mijn goeden zwager bewonderen, en is geld
zeker beter dan nog een naam . En te Middelburg tijdig terug
voor de laatste tram ; doch H. geïnviteerd bij ons te logeeren
van Zaterdag tot Maandag . En mijn vrouw teleurgesteld de
erfenis niet grooter, waarmede het ten deele eens ; doch gedane
zaken geen keer, en blijde er geene processen, en niet nog meer
legaten .

Juli.

In den nacht een venijnige colique, weswege heden vroeg naar den dokter ; dewelke mijn kaartje-lezende
gezegd hij ook van Overfl . afkomstig, en bij overlevering veel
van ons geslacht gehoord ; en mij genoodigd aan de Bittertafel
zijner Sociëteit, dagelijks in zitting te s ure aan het Badpaviljoen . En geen drankje noodig zijnde, de colique zekerlijk afkomstig van de roode bessen gisteren bij den notaris, en zal
vanzelf wijken ; en niet van onbesuisd baden en fietsen voor
mijn jaren, gelijk door mijn vrouw beweerd . Met de middagpost een missive van Jaantje's slager als volgt : mijn Heer alsdat
ik het niet netjes van u vin dat u mijn zoo verraajen heb in de
Haagsche post van wegens het vlees dat ik aan mevrouw lever
uit achting voor jaantje want dat ik ook van u veel meer weet
dan u denk heeft jaantje mij vertelt en van de kamers die gij
vol eetwaren heeft volgepakt . Daar ik u hiermee waarschou
toch vooral nooit mijn naam in uw dagboek te zetten want dat
leest iedereen en dan ben ik er bij en als ik er las door krijg maak
ik de verkeering met jaantje uit hetwelk ook uw belang niet is,
mijn heer daar ik garen een vaste betrekking zoud hebben
kund u mij ook in de keuken van die Witte plaatsen, of als
konijnenslager in uwe fokkerei jaantje verteld mijn alles van u
en ook dat u zoo in de grootheid verkeerd en mijn wel kunt
plaatsen ergens als u dat wild achtend die zich noemt - hetgeen
voor kennisgeving aangenomen, maar zal op de laatste alinea
afwijzend beschikken . En te S uur ter Bittertafel, waar door den
Dr. geïnstalleerd, en kennis gemaakt met diverse notabelen,
overheidspersonen, officieren alsook badgasten ; en het discours
zeer levendig over de staatkunde en den slag in Frankrijk, over
denwelke veel opinies . En een der heeren bericht uit Den
Haag : Lohman premier en Heemskerk Min . v. Buitenland ;
waarop een der anderen : „God helpe mijn arm land!" En in den
avond op mijn kamer door mijn vrouw aangesproken in zake
Amalia, dewelke den geheelen dag in gezelschap van milord
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Doch zie daarin geen kwaad, ofschoon in mijn hart
verblijd zij met een goeden Hollandschen jongen verloofd, en
milord per slot van rekening slechts een vreemde snoeshaan .
Vrijdag 20 Juli. In den morgen met Amalia en milord naar
de „links" ter aanschouwing van hun golfspel ; en zegt milord
A. groot talent, en veel moet oefenen . Waarop ik naar het
strand, ter bijwoning der baden ; en A. met milord gezwommen.
En in mijn stoel gezeten zag plotseling Blabbers, dewelke weinig nieuws medegebracht van de politiek . Maar vol lof over een
Comtesse de Bofleur waarmede hij gisteren gereisd en in den
trein kennis gemaakt ; en mij later aan dezelve voorstellend bleek
deze de Frau Liebermann, mijnKriegswitwe ; dewelke thans naar
haar beweren gehuwd met een Belgischen Graaf, toevende aan
het front. Doch heb Blabbers van mijn inzichten aangaande
deze gevaarlijke vrouw verwittigd, en deze van oordeel zij een
spion. En heb reeds vernomen deze buurt van spionnen krioelt,
met het oog op Zeeuwsch Vlaanderen of een Engelsche landing ; maar onze militairen op alles voorzien, en de duinen
streng voor ieder afgesloten ; maar nochtans algemeen bekend
dezelve overal vol kanonnen, als pennen op een stekelvarken .
In den middag per rijwiel door het landschap, via Oost-Kapelle
en Aagte-Kerke . De gewassen gunstig, en het landschap riant ;
maar eindigen 9 van de io Zeeuwsche dorpen met Kerke of
Kapelle, daarmede blijk gevend van grooten godsdienst . Aan
de bittertafel ook Blabbers geïntroduceerd, na gevraagd verlof,
en Maj . de Bruyn (uit Amersfoort) tijdelijk hier . Het discours
zeer levendig, met diverse anecdoten waarvan er één genoteerd ;
maar voor diner wederom visch opgediend, en het hotel aangesproken om vleesch, en door deze list een schotel pekelvleesch
verkregen, zeer dun gesneden . In den avond bridge gespeeld,
en f 2 .8o verloren; maar zeer gezellig .
Zaterdag 27 Juli . Een lange missive van neef v . Munnickhuysen, denwelke verzocht mij van de politiek op de hoogte te
houden, aangezien besloten de vacantie niet te vertroebelen met
krantenlezen ; maar nog altoos geen Ministerie, en in Sept . de
geïnterneerden weg ; hetwelk aan milord medegedeeld, en deze
blijde als een kind. En in het Domb. Badnieuws een woord van
welkom aan mijn persoon, getuigende van zekere waardeering ;
en hetzelve voorgelezen aan mijn vrouw, dewelke mij vol
trots omhelsd . En ook aan de Bittertafel mijn Dagboek ter
sprake ; en een heer uit Middelburg beweerd hetzelve in Zeeland
allerwege geapprecieerd wegens zijn accurate informaties . In
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den avond bal ; eerst de kinderen, en daarop de grooten ; en
onder de laatsten merkwaardige schoonheden opgemerkt ; de
eene verschijning liever dan de andere, zoodat het betreurde het
gas door de distributie zoo laag gebrand . En na het bal genoodigd ter vergadering van een Historisch Genootschap, dewelke zeer geanimeerd ; zijnde het de taak van elk lid een korte
voordracht te houden, meestalanecdotisch ; en na afloop broodjes
met garnalen en bier, en dit gebruik reeds i 2 eeuw bij het Gen .
in zwang . Maar was het over twee uur aleer huiswaarts, hetgeen
weinig strookend met badrust .
Zondag 28 Juli. Het bezoek van Hendrik eerst heden begonnen, aangezien dezelve drukke besognes met het concours
hippique te Middelburg, a .s. Woensdag en Donderdag ; en wij
voor hetzelve genoodigd, met vrouw en Amalia, alsook milord.
En de dag regenachtig, meestal in het Badpaviljoen, alwaar ook
het biljarten gadegeslagen ; en vernomen hier ter plaatse een
meisje hetwelk een der beste biljarters in de wereld, zoodat
niemand er tegen op kan ; en verder een jonge Belg hier dewelke
beter golf speelt dan wie ook ; waarop Hendrik zeggende er
in de Zeeuwsche lucht zekere microben dewelke talent bevorderen . En hierover sprekende aan de bittertafel, velen zulks
bevestigd, en een lange lijst van Zeeuwsche grootheden opgenoemd . Doch vernam de groote families gaandeweg hun goederen verkoopend, en naar Holland gaande . En sprekende over
het Badseizoen, vernomen diversen weggebleven wegens kanongebulder en bommenaanvallen ; hetwelk bewijs van de domheid
der menschen, want heb hier nog geen kanon gehoord ; en ook
geen vliegmachine gezien ; en de consumptie in elk opzicht zeer
goed en kost niet de helft van Den Haag . En met Hendrik en
mijn vrouw in overleg wegens de erfenis ; van welke mijn vrouw
f io .ooo wil besteden aan een huisje alhier, met meubels . Maar
zulks naar mijn oordeel lichtzinnige financiën, en het in deze
tijden zaak geen huis te koopen ; en haar voorgerekend de rente
eener aankoopsom meer dan genoeg voor jaarlijksch verblijf.
Verder met Hendrik over den verkoop der Heerlijkheid, en
zal hij mij daarin bijstaan . En des avonds gedineerd, met milord
geinviteerd ; en H. van oordeel dezelve verliefd op Amalia, en
mijn vrouw daarmede ingestemd, zeggende ik blind in zulke
dingen . Doch maak mij in geen geval ongerust, met het oog
op de bepaling van het huwelijk voor September ; en bovendien
wil a .s . Donderdag weg, daar onze kamer opgegeven, en geen
andere te krijgen .

120

KAMERS IN HET PALACE HOT FJ,
Maandag 29 Juli. Met de post twee brieven, van Jacobson
dewelke dringend met commissarissen wil overleggen, in zake
sigaretten; en Jhr. van den Broeck, dewelke mijn advies behoeft
in zake konijnenkwesties ; en daarop besloten mijn vrouw
Vrijdag naar Arnhem te brengen met Amalia, en zelf Zaterdag
voor een 8 dagen naar Scheveningen, zijnde ons huis gesloten .
En milord Jollifex mij zeggende hij aldaar in het Palace, aan de
directie getelegrafeerd om kamers . En op het strand Blabbers
in gesprek met de Comtesse (Kriegswitwe), hij mij en Hendrik
genoodigd bij hen te komen zitten, hetgeen niet kon weigeren ;
en zij zeer geanimeerd verhalend van Oostende en de Fransche
badplaatsen . Maar later door mijn vrouw ter rede gesteld, dewelke ons gesprek bespied ; zij bewerende ik heimelijk wist de
Witwe hier zoude komen, en Blabbers slechts een vlag ; en kan
haar zulks niet uit praten . Na de lunch Hendrik weg, met afspraak wij Donderdag ten zijnent, voor het Concours, en zullen
bij hem dineeren, en hij in een hotel kamers voor ons bestellen .
Dinsdag 30 Juli. Een telegram van het Palace zeggende zij
hun best zullen doen voor een kamer ; maar eerst later vast
bericht, daar momenteel niets vrij . En hierover met Blabbers
sprekende, deze van oordeel Scheveningen dit jaar een record,
en een gouden oogst voor de Hotels, en acht hij dit een goed
teeken voor de nieuwe leening groot 300 miljoen, door Min .
Treub nog als afscheidsgroet aangekondigd ; en ofschoon niet
weet waarheen met de belastingen, valt zulks mij nog mede,
aangezien Z .Exc . vroeger van 5oo miljoen gesproken . Maar
de opcenten gelukkig afgestemd . En terloops sprekende van
mijn erfenis onthutst dat volgens Blabbers een reuzensom aan
successie zal moeten betalen, waarvan de notaris niet gerept ;
en vrees er na de legaten en de belastingen niet veel zal overblijven, en herinner mij nu alle legaten vrij van successie, dewelke dus voor mijn rekening . Aan de Bittertafel bericht de
Franschen de Duitschers danig achterna, en alle Duitsche
successen weg ; maar oordeelt Maj . de Bruyn Hindenburg eerstdaags ergens anders loskomt. Des avonds tot io uur aan zee,
met prachtig weder, en vroeg te bed, daar morgen onze laatste
dag, waardoor veel werk met pakken, etc . Maar mijn vrouw
opnieuw begonnen over Amalia en milord, waarop ik gezegd zij
een manie en de heele wereld van verliefdheid verdenkt, ik met
de Kriegswitwe en Amalia met milord; waarop zij ten antwoord
zulks van ouds in alle Goerees zit .
Woensdag 3 1 Juli .

In den ochtend gepakt; en bemerkt alle
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vouwen in mijn broeken weg en jassen gekreukeld ; waarop het
geraden oordeelde alles door den kleermaker te laten opstrijken
(f S) . En overleggend welk kostuum het meest gepast morgen
voor het Concours, besloot het bruine met de witte streepjes ;
waarbij mauve hemd, met dito das en sokken, en bruine
schoenen ; maar zal het weder afwachten aleer besluit of stroohoed dan wel slappe . Aan de Bittertafel afscheid genomen van
allen, niet zonder weemoed ; zijnde Domburg naar mijn bevinding een parel onzer badplaatsen, dewelke het maximum van
genoegen paart aan het minimum van last, en met een omgeving
gelijk geen tweede in Holland . En het algemeen oordeel de
plaats groote verplichting aan den heer Elout dewelke met
grooten tact en geweldige bonhomie waakt voor de belangen
en den juisten toon ; en heb dan ook niet nagelaten Z .Ed.
dank te zeggen voor de hoffelijke bejegening dewelke hij mij
deed geworden . En mijn vrouw eensgezind met mij dat wij
volgend jaar moeten terugkomen, vrede of oorlog, z . G. w.
Donderdag i Augustus . Alvorens ten Concourse met behulp
van Hendrik Middelburg grondig in oogenschouw genomen ;
en lijkt hetzelve mij een zeer welvarende en voorname stad,
met tal van breed opgevatte patricische huizen ; dewelke zich
volgens H . onder meer onderscheiden door royale tuinen . En
verder volgens Hendrik gisteren het Concours een bijzonder
succes ; maar iedereen afgegeven op het slechte rijden van
officieren ; waaromtrent ik opperende het misschien zeeofficieren, Hendrik mij beslist verzekerd zij wel degelijk van het
paardenvolk . Vervolgens naar het Concours, gehouden op het
Molenwater ; hetwelk echter geen water, doch land ; en aldaar
puike plaatsen, te danken aan de protectie van een vriend van
H., dewelke lid van het Eere-Comité . En was heden eigenlijk de
Zeeuwsche dag, beginnende met Ringrijderij, verder tweespannen, hengsten en Stoelenwedstrijd ; alsook een houwitser
Batterij, zeer handig bediend, en geloof niet Hindenburg zulks
beter kon regelen. Bijna alle Zeeuwsche drachten aanwezig ; en
viel mij op de vrouwen zoo schoon en stevig, maar de mannen
daarentegen stoer en leelijk ; hetwelk echter aan de haarmode kan
liggen . Maar noteerde de armen der vrouwen rood als kreeften
van de zon, en verbazend rond ; hetwelk misschien ten gronde
aan de zegswijze goed rond goed Zeeuwsch . En van Hendrik
zeer veel vernomen over de landsgebruiken, inzonderheid bij
de vrijage ; alsook van de buitengewone welvaart onder deze
bevolking .
I22

„T USSCHEN DE WIELEN"

Vrijdag 2 Augustus . Met den trein naar Arnhem ; en aan het
station te Middelburg een gedrang en warboel als nooit te
voren aanschouwd . Slechts i bediende voor de twee kaartjesloketten ; en ofschoon 25 min . te voren present, de trein reeds
lang binnen aleer aan de beurt met bagage en fietsen ; en zoude
dezelve juist opgeven toen de Chef last gaf niets meer aan te
nemen, waarop Hendrik een fooi aan een kruier, zoodat alles
precies nog mede . Maar in den trein iedereen woedend aangezien
zulk gedrang hier regel, omreden geen personeel genoeg ; en
iedereen schande gesproken van de Maatschappij, zoodat mij
voorgenomen een Ingezonden Stuk hierover aan te bieden aan
de groote pers . En tot Arnhem een zeer lange reis ; maar aan het
station opgewacht door Snerpers Sr . en jr., en hartelijk ontvangen; en na diner de bruiloft vastgesteld voor de 2e helft
van September, den juisten dag echter nader te bepalen . En des
avonds aangenaam discours met Senior, dewelke dien dag naar
Nijmegen geweest voor de vendutie der wijnen van Mijnheer
Hethey, den gefailleerden Amsterdamschen Bankier . De vendutie
alleen bestaande uit wijnen, gehamsterden leeftocht en vrouwenopschik . En liet S . mij den catalogus zien, waaruit vernam er
iooo-en flesschen Fransche wijnen, wel 15oo Bordeaux, en 849
champagne Mauler; maar van Duitsche alleen 49 Marcobrun,
17 Merziger en 9o Riesling ; zoodat Hethey blijkbaar de vaderlandsliefde niet uitstrekte tot den wijnkelder . Verder 31
pagina's geconserveerde levensmiddelen . Maar volgens Snerpers de 5 io nummers vrouwenopschik het merkwaardigste . De
meest uitgelezen pelterijen ; wel 6o dameshoeden, minstens
honderd costumes, en massa's ondergoed . En onder hetzelve
dozijnen zijden hemden in alle kleuren met kant, alsook dito
combinaties ; dewelke volgens Senior hemden met pantalon
aan één stuk, thans veel door modieuze vrouwen gedragen .
Zaterda93 Augustus . Van Arnhem met den trein van 2 12
naar Den Haag, en een half uur vertraging, zoodat eerst te 1 3
aangekomen; en de coupé schandelijk vol, en wederom geperst
door een lijvige dame ; dewelke klagende over het plankje in
den rug haar mijn plaats afstond. En in den coupé lang gesprek
over de Spaansche Griep, dewelke velen zoo plotseling overvalt dat zij soms een opgeheven been niet meer kunnen nederzetten zonder de meest gruwelijke pijn . En zeer hongerig voor
de lunch een bakje genomen ; waarvoor mij de kolossale som
van f 4.30 in rekening gebracht . En binnengaande bij het
Palace, aldaar bevonden een kamer voor mij gereed ; maar een
inspecteur mij benaderd met instructie mijn koffers los te
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maken ; hetwelk doende van den inspecteur vernomen thans
veel van deze visitaties, aangezien diverse hotels vleesch invoeren in de bagage van valsche reizigers . Waarop naar mijn
kamer geleid; deze op de 2e étage, met prachtig uitzicht over
zee; en van boven een groot terras zichtbaar met gazon, welks
bestaan mij onbekend ; en hetzelve omringd met de privé terrasjes der gasten . Maar één in het midden reusachtig groot ;
en hetzelve naar ik hoor vóór den oorlog geregeld gereserveerd
voor een Turkschen Pacha . En de bediening geheel uit Zwitsersche vrouwspersonen, speciaal aangevoerd per expres-trein ;
en moet zeggen dit personeel mij beter aanstaat dan mannelijke
kellners . Maar moest toch lachen toen gebeld hebbende voor
een kop thee ik het meisje vroeg of zij de garcon was of de
femme de chambre . Hierna op de canapé gerust met een sigaar ;
doch later een heet bad willende nemen bevond de heete kraan
buiten werking, en hoorde later dezelve alleen in functie tot
12 uur v.m. Waarna mij gekleed (smoking) en volgens afspraak
milord in de hall ontmoet voor een apéritif; en te 1 8 samen
naar de eetzaal, alwaar de oberkellnerin mij terstond met naam
begroette ; blijkende bij informatie zij mij nog zeer wel van
verleden jaar herkend . En nauwelijks gezeten komt bij ons
v . Grotenhuysen, de Bankier, wiens diner de vorige week uitgesteld wegens Spaansche Ziekte ; en moesten milord en ik
mede aanzitten . Doch maakte geen bezwaar, aangezien ik volledig recht op deze tegenprestatie, en heimelijk blijde met de
geldbesparing . En het diner buitengewoon en boven allen lof;
geen vleesch, maar prachtkreeft, en heerlijke gans ; welke beesten beide buiten de wet vallen . De wijn prima ; en aan tafel
tot 2 i o, waarop naar de hall, en aldaar nog nagepleit . Het
discours zeer geanimeerd, met vele anecdoten van den Senhor,
in het Fransch ; en wilde diverse er van in mijn dagboek noteeren, doch de beste weder vergeten . En te i i uur v. Grotenhuysen
opstaande willende afscheid nemen, maar werd zulks niet aangenomen ; hebbende het gezelschap een kamer besteld om zich
te verkleeden voor het gemaskerde bal in het Kurhaus ; en ik
later daarheen, loopende in mijn smoking tusschen een Sultan
(den Senhor) en een Chinees (Jhr . v. d. Br.) En het bal vol
animo, ik door diverse maskers aangesproken ; één mij vragende
of mijn vrouw wist ik hier, en een ander of ik de blommetjes
buiten zette . Doch te i ure vermoeid naar het hotel .
Zondag ¢ Augustus . Bijtijds op, voor een heet bad ; waarna
aangesproken door den garcon om mijn brood- en boterkaarten,
alsook bonboekje . Maar de eerste bijna opgebruikt en afge124
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loopen, en het laatste in het geheel niet bij mij . Waarop naar
de directie, en van deze na uitlegging dispensatie voor eenige
dagen, op mijn belofte ik dezelve eerstdaags van huis zoude
afhalen . En stond verbaasd van den omslag der distributie voor
hotels, waarvan mij uitlegging gegeven . Voor 15 o employé's en
bij de 20o gasten elk een afzonderlijke administratie aangaande
brood, boter, kaas, gort, rijst, enz. enz. en het hotelbedrijf
daardoor zeer verzwaard . Te ~ 12 ter Piere ; maar niet één van
ons gezelschap aanwezig, en miste ook vele bekende gezichten,
dewelke zeker uitstedig . Daarentegen ontelbare vreemden, met
vacantie hier . Maar ontwaarde ten slotte Mierders, en met dezen
opgewandeld, en later koffie gedronken in de Rotonde . En in
den middag niet geheel lekker, met vermoedens van de Spaansche Griep ; zoodat geen uitvoering aan mijn voornemen des
avonds ter kerke . En dit reeds de derde Zondag waarop verpast ; en besloten om drie rijksd . aan weldadigheid te zenden
in plaats twee . In den avond gegeten samen met milord, ik
zijn gast ; en wederom het diner uitmuntend goed, thans met
rundertong, dewelke ook buiten de wet . Maar na den eten niet
frisch ; en bevreesd voor de Griep, of anders terugslag van
mijn colique, milord verlaten, en naar mijn kamer, alwaar na
lezing der courant mijn dagboek ingeschreven, en zeer vroeg
te bed .
Maandag I Augustur . Een onrustige nacht, en zeer dorstig,
alsook pijn in het been ; al hetgeen bewijzen van Spaansche
Ziekte, zooals beschreven in de pers . En daarom den dokter
besteld, dewelke om i i uur verschijnende constateerde ik deze
kwaal, doch zeer licht ; en het bed met aspirine voorgeschreven,
met belofte morgen terug, ten ware de temperatuur zeer hoog,
in welk geval hem kon laten telefoneeren . En aldus eenzaam
in mijn bed, den ganschen dag, verstoken van de liefderijke
zorgen mijner vrouw, en in dubio dezelve te seinen . En zeer
triest gestemd, alles overdacht ; en bevonden mijn levenswijze
te lichtvaardig, en met name mijn godsdienst eenigszins verzaakt ; zoodat na bede voor spoedig herstel mij voornam in het
vervolg geregeld ter kerke, en bovendien meer aandeel aan
goede werken. Waarop ingeslapen ; en tegen den avond veel
beter, een stukje kip laten komen, met een kop thee . Waarop
uit verveling de courant gelezen, en daarop in mijn dagboek
gebladerd . En hetzelve heden bijgeschreven met potlood en in
bed, zijnde zulks het eerst na mijn aanval van het spit 4 jaren
geleden, en den tweeden keer van mijn leven . Waarover napeinzend vervuld met dankbaarheid voor mijn overigens goede
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gezondheid ; dewelke echter ook ongetwijfeld in verband met
behoedzame leefregels ; doch beschermen dezelve blijkbaar niet
tegen epidemische ziekten .
Dinsdag 6 Augustus . Een goede nacht, en zooveel beter dat
waagde op te staan ; en na ontbijt mijn sokken en overjas aan
en op de sopha gelegen . Alwaar weldra bezocht door Lord
Jollifex, dewelke zeer verbaasd ik nog nachthemden droeg,
zeggende in Engeland reeds zo jaren lang iedereen piama's ;
en dezelve van wol zijnde, uiterst probaat tegen rheumatique,
en veel gemakkelijker ; waarover zal nadenken, en reeds eerogen
tijd van p lan deze mode te probeeren. En al pratende komt
Dr. Spoel ; dewelke bevond ik zonder koorts, en mijn aanval
buitengewoon licht, zoodat mij mocht kleeden en indien het
weder droog met overjas uitgaan, mits behoedzaam tegen koude
vatten. En volgens Z .Ed. aanvallen meestal licht bij lieden
boven de 50 . Waarna een brief aan mijn vrouw geschreven,
zeggende er geen reden voor ongerustheid ; en vervolgens
milord uitgenoodigd met mij op het balkonnetje koffie te
drinken. Waarna een brief aan Jacobson, berichtende ik thans
te spreken, vooreerst alhier, van wege mijn ziekte, maar de
volgende week in Amsterdam ; en verder geschreven aan Van
den B. met dergelijk bericht, maar dezen noodigend voor de
koffie op morgen . En zoowel de femme de chambre als de
garcon vol ijver in verband met mijn ziekte, en elke attentie
bewezen; en de directie mij uit de leeszaal illustraties naar boven
gezonden en laten informeeren .
1Yoensdag7 Augustus . Brief van mijn vrouw ; en p erplex daarin te lezen van eenig ongenoegen met de familie Snerpers,
hebbende Amalia dagelijks een brief van Milord, en zulks naar
het oordeel der familie S . niet gepast voor een verloofd meisje ;
en wil mijn vrouw nu ik Milord ter rede stelle . Maar zal hierop
niet ingaan ; en mijn vrouw geschreven zij Amalia de correspondentie moet verbieden, ofschoon de moeite niet waard de
zaak aldus op te blazen . En komen beiden nu Vrijdag thuis,
zoodat mijn kamer zal opzeggen . Te iz uur Jhr. v. d . Br., met
wien lange discussie in zake konijnen. De hokken thans gereed, en de Belgische Reuzen er reeds in, en de wijfjes a .s . Maandag te komen ; en inmiddels reeds contracten gemaakt met vele
groenteboeren voor afval . En de prijs van konijnen verder
gestegen tot f 2.-, zoodat de vooruitzichten goed ; en kunnen
reeds einde Sept. de eerste nesten verwachten, en verder om de
io weken; en elk konijn gemiddeld zo jongen per jaar, en deze
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na 6 maanden volwassen . Waarop samen geluncht, en daarna
langs het strand gewandeld, met veel discours over de politiek ;
hebbende Jhr . v . d . B. informatie dat met geen mogelijkheid
een ministerie bijeen te krijgen omdat niemand te vinden voor
landbouw, crisis, en vooral financiën . En aangaande den oorlog
de Geallieerden nu weder aan de overhand, en de Amerikanen
de beste vechters van de wereld, zoodat de oorlog nu spoedig
uit. En in de Rotonde gebitterd, en daarop met Ld . Jollifex en
v. d . B. in het Kurhaus gedineerd, ten overstaan van den zonsondergang ; en het eten zeer goed, met visch en kip . Daarna
naar de oude Kurhaus Bar ; maar een voorstel voor het Cabaret
met het oog op mijn gezondheid afgeslagen, en tijdig te bed .
Donderdag 8 Augustus . Brief van het Kamerlid Blabbers uit
Domburg, houdende bericht al zijn sokken gestolen, alsook
verzoek hem per keerende 3 pr. te zenden ; latende hij de keuze
geheel over aan mijn goeden smaak . Waarop naar Bloem, de
chemisier, bij wien 3 pr. gekocht, ad f 4 .75 ; maar gaf order
onder rembours te zenden, hetgeen beter oordeelde dan zelf
voor te schieten . En terwijl in den winkel, mijn oog gevallen
op i stel van de nieuwmodische piama's, en hetzelve gekocht
(f 13 .50! l!) mauve met witte dwarssnoeren op de borst; en van
plan daarmede morgen mijn vrouw te verrassen . En Blabbers
verder nog veel vermeld van de Kriegswitwe, waarop een
van den ouden Zeeuwschen adel smoorlijk verliefd; alsook een
groote sensatie te Domburg van wege geruchten over een
onderaardsch speelhol, in de duinen, zeer luxueus door een
Belg ingericht . En van den Portier van het Palace vernomen
hoe alle hotels te Scheveningen nu iedereen onderzoeken of
van Noordwijk herkomstig, alwaar diverse malicieuze mankementen, waaronder roodvonk; en dezelve gesust door onoordeelkundige gemeente, zoodat de geruchten erg overdreven .
Maar zijn nu de hotels hier zeer op hun hoede, met strikte
ondervraging naar herkomst ; doch zeide de portier aankomelingen liegen als gedrukt, maar met het Noordwijksche Badblad ieders doopceel gelicht . Voor diner alleen in het Palace ;
keur van spijs, voor deze tijden ; en dit het eerste regelrechte
maal na mijn herstel, achtte mij gerechtigd tot 2 kreeft . Waarna
flaneerend langs strand, komt de Kol . Bulders mij tegen, dewelke blijde als een kind mij met opgerechte vreugde begroet ;
en mede genomen naar Paviljoen, alwaar mij koffie en poesjes
aanbood. En elk twee Grand Marnier genuttigd, door den
kellner als echt en prima aanbevolen . Maar bleek dezelve bij
afrekening ƒ 3 .5 0 per glaasje te kosten ; en hierop de Kolonel
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dol, met groot lawaai hij den prijs als blixikatersche afzetterij
bestempeld ; maar volgens den keilner echte likeur nergens
minder, en dat wie niet zooveel wil betalen maar anders moet
bestellen. En is het thans overal aldus, en betreur slechts ik zelf
niets ten verkoop heb hetwelk kan opslaan .
Vr dag y Augustus . Na ontbijt de nota betaald, en bevond
dezelve naar omstandigheden civiel ; doch betreur mijn epidemie
zooveel van het genot ontnomen . Te io ure naar huis, waar
Jaantje afgesproken voor de deur; maar geen Jaantje te bekennen, weshalve alleen naar binnen ; en leek alles griezelig
eenzaam, doch gelukkig geen spoor van eenig onraad, hoewel
alles muf. Waarop bij den bloemenman i ruiker besteld, voor
mijn vrouws tafel ; en verder naar het station, zijnde de trein
op slag van - 12 ; en blijde mijn vrouw alsook Amalia weder
te zien, en voornoemde voor mij een mauve zijden zakdoek
medegebracht (mijn lievelingskleur), passende bij mijn dito
overhemden . En met beiden koffie gedronken in Central,
van wege Jaantje's onzekerheid ; waarop naar huis . En hier
mijn vrouw onthutst van het stof; hetgeen kennende, mij direct
op stap begeven; en tot etenstijd in een strandstoel. Jaantje pas
om 4 uur binnen, met trein verzuimd ; en voor eten slechts
aardappels met wat koud goedje ; doch oprecht blijde weder
aan eigen haard, en hotels per slot van rekening toch geen
eigen tehuis . En na den eten mijn onkosten overpeinsd ; hebbende deze drie dure weken een leelijk gat geslagen in 6oo gldn . ;
doch oppert mijn vrouw daartegen besparing in huishouden ;
zoodat zij zegt wij slechts ƒ 30o kwijt; hetwelk echter vrouwenfinanciën, latende zij buiten beschouwing de kolossale uitgaven
voor haar en Amalia's opschik ; maar beweerde zij die er toch
moest zijn, reis of niet ; en gunde haar zoo het laatste woord .
En op de slaapkamer mijn vrouw verrast in mijn piama, dewelke
heimelijk in de badkamer aangetrokken, en de mij geschonken
zijden zakdoek in het borstzakje . En mijn vrouw zeer verbaasd,
en eerst zeggende ik te oud voor zulke malligheden ; maar bevond zij later de tressen een kranig militair uiterlijk geven,
en zeer flatteeren. Waarop zij begon over Amalia en Milord .
De verhouding met de fam . Snerpers nog al verkoeld, inzonderheid met Mevrouw ; maar Senior gezegd hij ook zou
coquetteeren indien hij een knap jong meisje; en junior neutraal, en volgens oordeel van mijn vrouw bekoeld ; maar zegt
Amalia hij wel weer zal opwarmen. En wil mijn vrouw ik met
Amalia spreek ; waarop echter afwijzend beschikt, zeggende de
zonen behooren den vader, maar de dochteren aan de moeder .
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Zaterdag z o Augustus . In den nacht i nachtmerrie, dat mij
onder de tram een been afgereden ; en bleek zulks doordien de
broek van mijn nieuwe piama's zich om mijn been geslingerd.
En weet niet of deze dracht mij zal bevallen of niet ; doch zal
vooreerst doorzetten, tegen advies van mijn vrouw . En van
Jaantje groot gedoe, omreden keuken, kasten en kelder vol
duizendpooten, dewelke zich verbazend vermenigvuldigd ;
doch zie ik hierin goed voorteeken voor onze konijnenfokkerij .
Waarop naar den drogist, en een poeder gekocht (f i .zo) en
hetzelve in persoon uitgestrooid . En onze werkster verloofd
met een Tommy, en Engelsch aan het leeren ; en vernam er
thans eene reusachtige Berlitz-school in de Piet Heinstraat
speciaal voor dienstmeisjes, ad f i .- per les ; eiken dag een
lange keu op straat en een ware goudmijn. Maar kunnen de
Tommies van mij alle Haagsche dienstmeisjes cadeau krijgen,
behalve Daantje ; dewelke heden weder versch kalfsvieesch van
haar slager . En in den middag naar het nieuwe Paviljoen van
de Witte op Scheveningen, hetwelk heden geopend . Een kapitaal gebouw, met i groote zaal en diverse kleine lokalen ; en
een toespraak van Baron v . Ittersum en diverse anderen,
Z. H .Ed .Geb ., alsook de anderen vooral sprekende over de
historische waarde . Maar zegt Kol . Bulders, dewelke ook aanwezig, zeer ad rem, de leden de historie aan de laars lappend,
en de hoofdzaak dat consumptie hier veel goedkooper dan
elders op Scheveningen, zijnde deze aldaar de laatste jaren
fabuleus opgeslagen. Vervolgens met den Kol . discours over
den oorlog. Hij van oordeel de Duitschers er slecht voor ;
waarop Van den Heuvel zeggende het haast tijd wordt wij z ex .,
een mannetje en een wijfje, bespreken voor den dierentuin, de
Majoor zeer woedend, en beweert de Duitschers het knapste
volk van de wereld, en Foch zulks nog wel te ondervinden .
In den avond naar het Kurhausterras, hetwelk ledig ; maar
komt Milord aanzetten, en dadelijk warm begroet door Amalia,
dewelke naar mijn oordeel blozend . Waarop met hem samen
gezeten. Maar mijn vrouw thuis op de slaapkamer gezegd het
zoo niet langer gaat, en zij haring of kuit van den milord wil,
andermaal mij sommeerende in te grijpen . Waarin echter geen
zin. En aldus naar bed .
Zondag ii Augustus . Volgens voornemen ter Kerke en niet
ter Piere ; maar dominé met vacantie, en een jonge tijdelijke
met een ellendig lange preek . Waarop naar huis ter doorlezing
en afdoening van tallooze bescheiden dewelke zich opgehoopt
in onze brievenbus tijdens afwezigheid . Waaronder een oproep
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van de Vereen . „Hulp in het Huishouden" tot geldelijke hulp
voor zieke onvermogenden ; en volgens gelofte voor deze een
postwissel ad ƒ 7 .50 geschreven aan de Penningmeesteres, Mej .
Cannegieter, Emma Kade 166, zijnde dit geld naar mijn oordeel
zeer wel besteed ; onze Burgemeester Eere-Voorzitter, en tal
van notabele dames in 't Comité . In den middag mijn vrouw
met A. visites ; maar ik mijn kleeren uitgeschud, tegen de mot,
en kamfer in de kast ; en een langen brief aan Zwager Hendrik,
met dank voor al zijn zorgen ; alsook een kistje sigaren voor
hem ingepakt, goede van vóór den oorlog . En in den avond
met ons drieën naar de Witte Brug, en daarop vroeg te bed,
daar morgen naar Amsterdam .
Met Kolleman naar Amsterdam per
trein van 2 tien, alwaar een gedrang zooals nooit van mijn
leven gezien ; en de dienst nog verder in te krimpen, zoodat
niet weet waar zulks heen moet . En de Comm . vergadering te
ii ure geopend, en discussie tot i . Een lang rapport door
Jacobson voorgelezen ; onze sigarenzaak er schitterend voor, en
nog voor 3 maanden bestellingen, alleen van de dure merken,
en met algemeene stemmen besloten geen goedkoope merken
meer te leveren. En één bestelling uit Noorwegen voor 3 millioen stuks, en zegt onze agent wij daar Hofleverancier kunnen
worden mits machtiging hij een zeker persoon S ooo kronen
kan geven; maar ik zeggende het ons om de dubbeltjes te doen,
en niet om de eer (applaus) zulks afgestemd 5-z . Daarop mededeeling van acobson hij thans bezig Ersatz-klompen te bedenken, zijne het een teeken des tijds het alles Ersatz is, en
het publiek daar meer voor wil betalen dan voor echte waar .
Verder plannen voor sigaretten, te maken uit afval van klompen
en de sigarenfabricage, waardoor een waardevol bijproduct
verkregen . Maar wil Jacobson onze geheele zaak groot uitbreiden, met z millioen gld . nieuwe aandeelen, en den naam
veranderen in Ned . Klompenfabriek en Handelsvennootschap ;
zeggende, ter toelichting, alles wat handel heet thans gewild,
en het geld voor ieder koopman op straat . Waarop ik op, en
in een rede van zo min. aangespoord tot matiging en voorzichtigheid (applaus) zeggende het sterke beenen dewelke de
weelde kunnen dragen (applaus) . En door mijn argumenten de
uitbreidingsplannen afgeketst . En complimenteerde Kolleman
mij later over mijn redevoering, zeggende hij nooit betere gehoord. Waarop hij mij medegenomen naar een onoogelijk restaurant in een steegje, alwaar thans alle rijke kooplieden,
reeders en beurslieden dejeuneeren ; en keur van versche vleesch1 30
Maandag 12 Augustus .

EEN PEKINESE TEN GESCHENKE
spijs, dewelke echter op het menu paraisseert als „uit blik",
doch in waarheid kersversch. Aldaar een osselapje met bruine
boonen, en geen haan gekraaid naar een boterbon, doch de
prijzen niet gering .
Dinsdag 13 Augustus . Brief van Hendrik, met dank voor de
sigaren; en wil hij den hond Azor op de hondententoonstelling
Nimrod-Cynophilia, 6 tot 8 Sept . alhier te houden; en zegt hij
het beest zeker van een gouden prijs, en hetzelve nu eenmaal
in de wereld tot ons financieel voordeel . Maar betwijfel of het
wijze politiek Azor ter wille van onzekeren prijs aan de gevaren
der reis bloot te stellen ; doch bij v . d. Heuvel informeerend,
deze mij zulks aangeraden ; hij o .m. zeggende de Koning van
Spanje eerelid van „Nimrod", en velen onzer beste mannen in
het bestuur ; zooals de heeren Graaf van Bylandt, Jhr . Roëll,
Baron v. Tuyll v . Serooskerken, en tal van andere notabelen
annex. En zal Hendrik dienovereenkomstig van advies dienen .
En terug van het Witte Paviljoen een geschenk van milord
voor mijn vrouw gekomen ; volgens mij een mormel, maar
zegt Amalia het een Pekingsche Spaniool, welf zoo waard ; en
was het eens wij niet kunnen weigeren, ofschoon mij weder
belasting kost ; en heimelijk verheugd Milord maar een kleintje
zond, en geen St.-Bernhard, met het oog op leeftocht . En
hierover later op de slaapkamer, mijn vrouw van oordeel dit
cadeau groote beteekenis, en milord kennelijk vues op Amalia,
doelende de hond op vermurwing der mama . Maar ik haar
uitgelachen, en van oordeel zulks gewone beleefdheid, en misschien Engelsch gebruik. En mijn vrouw mij verder de wasch
laten zien, hoe in weerwil van reusachtige prijsverhooging alles
slechts dunnetjes gespoeld, blijkbaar zonder zeep ; en in een
servet nog plekken van roode bessen van vóór het wasschen .
Maar de zeepnood dermate ellendig dat thans op de Witte
de zeep dagelijks gestolen ; naar aller oordeel door het personeel,
maar volgens Kol . Bulders door zeker lid, en heeft hij hetzelve
in de gaten .
Donderdag z j Augustus . Brief van Hendrik, met bericht hij
een liefhebber weet voor mijn heerlijkheid (alleen titel met
wapen) nl . een Middelburgsch O.W.'er, genaamd Pot ; en sommeert mij een prijs te noemen . Hij van meening niet minder
dan een halve ton, maar dacht een ton te vragen als alleruitersten prijs ; waarop schreef mij daarmede vereenig . En na de
koffie jhr. v . d . Broeck en den Belgischen Baron Baume de
Castagne te 2 ure volgens afspraak ontmoet aan het einde van
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Lijn io, en met beiden de duinen in, naar onze fokkerij . Alle
wijfjes thans aangekomen, en reeds geheel op hun gemak ;
maar de aanvoer van groenteafval nog niet gansch naar wensch,
waarin zullen moeten voorzien . En met den Baron veel discours over den oorlog; hij van oordeel de Keizers thans bijeen
om nieuwe vredesvoorstellen te doen . Waarna met ons Sen
naar het Paviljoen, alwaar diverse anderen ontmoet . Maar de
algemeene klacht dit paviljoen door de elite genegeerd, en
v. d . Heuvel van oordeel zulks doordien Den Haag te kliekerig,
vooral de vrouwen ; willende geen enkele gaan waar andere
iets minder hoog in positie ; en de Witte met allerlei slag leden,
welker vrouwen doorgaans tuk op Society . En het nieuwe
Ministerie nog niet klaar . Jhr . v. Nispen heden te arriveeren
uit Rome; maar de zwarigheid dhr . Heemskerk niet mede wil
tenzij hij een groote portefeuille, waarvan anderen echter niet
willen weten. En onze Koningin terug in stad, en verwacht
men nu wel spoedige beslissing .
Vrijdag z6 Augustus . Brief van de Bont, mijn pachter, dewelke verlenging van de pacht wil, maar tot ouden prijs ;
zeggende de boeren niet meer weten waar zij staan, met de
regeering zich nu in alles mengende ; en bovendien de diefstallen
ten plattelande meer dan erg . Eiken nacht vee door dieven in de
weide geslacht, en veldgewassen gestolen op groote schaal . De
boeren zonder boter daar niet mogen karnen ; en al hetgeen zij
in stad moeten koopen meer dan duur ; en zendt hij mij z jonge
ganzen . Op al hetgeen niet weet wat te antwoorden . Te i i ure
vergadering onzer Versnaperings-Commissie, en dezelve te
ontbinden, aangezien niets te krijgen waarmede te versnaperen,
en geen geïnterneerden dewelken daaraan behoefte ; en het batig
saldo ad f io4 .o62 af te dragen aan het Steun-Comité. En het
eenige nut voor mij van dit Comité mijn aanraking met Jhr .
van den Broeck . In den middag met v . d . Heuvel naar het
concours op Houtrust, hetwelk met genoegen aanschouwd, en
de paardensport in ons land weder in vollen gang, inzonderheid
op Duindigt, het goed van Mijnh. Jochems . Alwaar volgens
v. d. Heuvel de vorige week een der drukste paardendagen
dewelke hij zich ooit herinnert ; waarvan tot mijn spijt wegens
mijn Spaansche ziekte niet getuige kon zijn .
Zaterdag z J Augustus . In de bladen bericht dat de uitvoer
van fruit verboden, waarover mijn vrouw in haar nopjes ; en is
dezelve nu in blijde verwachting dat de pruimen spoedig goedkooper, aangezien zij alles gereed voor het maken van pruimen132
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am; maar de prijs tot dato afschuwelijk, nl . s o cts . het pond, en
j
gisteren voor het eerst 40 cts. ; hetwelk volgens haar, het inkoken alsook suiker en gas medegerekend, de jam boven ƒ i het
pond brengt . In den namiddag naar een feest van de Caledonian
Society, op het terrein der Y. M. C. A. nabij Witteburg, zijnde
de toegang alleen voor geïnviteerden, en wij drie genoodigd
door Milord Jollifex . De vertooning nationale Schotsche sporten, hooglander-dansen en zwaard-dansen zeer sierlijk, en vooral het werpen van den „Camber" (stuk mast) getuigenis van
groot krachtsvertoon . En volgens Milord deze sporten in
Schotland steeds in verband met whiskydrinken . Het gezelschap
meest uitgelezen ; zijnde de Eng . kolonie, veel officieren en de
bloem der Haagsche elite . Z.Exc . Senor Terranova aanwezig, en
deze mij voorgesteld aan diverse Entente gezanten ; en HH.
EE. mij zeer beminnelijk bejegend, en een hunner mijn oordeel
gevraagd over den oorlog . Vele dozijnen coquette meisjes,
in de meest elegante costuums ; maar opeens veel regen, en ieder
zijn regenjas te voorschijn, behalve ik, daar geen regen verwacht; en mijn grijs pak totaal nat en verkreukt .
Zondag 18 Augustus . Brief van Hendrik, hebbende hij gesproken met Pot, den O .W.er ; en lachte deze hem uit over den
prijs ; en gaf ten antwoord een Heerlijkheid hem iooo rijksdaalders waard, en geen rooden cent meer . Zoodat H . van oordeel het geen doel door te gaan ; en adviseert mij te adverteeren ;
en zal v . d. Heuvel vragen welk orgaan daartoe aangewezen .
Het weder nog steeds buiig en nat, zoodat niet ter Piere, doch
thuis de krant gelezen ; waarin echter niets nieuws . In den middag zeer tegen mijn zin door mijn vrouw medegesleept naar
diverse visites, zij zeggende wij al onze conversatie kwijt als ik
er geen afleg ; waarop ik ten antwoord wij veel te veel lui
kennen dewelken saai en zonder nut, en de helft wel konden
spuien . Bij Mevr. de Roosenstruijck veel gepraat over haar scheiding ; en mijn vrouw later gezegd zij wil huwen met een jong
Eng. officier ; en verder verhaald van een rijke weduwe dewelke
ook al met een Tommy getrouwd ; en zal op die manier veel
geld het land uitgaan . In den avond ter kerke, indachtig aan mijn
voornemen ; maar dominé nog steeds weg, en de preek van den
j ongen naar mijn oordeel nog saaier dan verleden week, en nog
tweemaal zoo lang ; zoodat slechts een kwartje in het zakje deed .
Een vervelende dag, en vroeg naar bed.

In den morgen nog voor io ure
Maandag zy Augustus .
Snerpers Sr . mij onverhoeds op het lijf gevallen, en na korte
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inleiding gezegd zijn zoon en vrouw het beter oordeelen met
Amalia af te maken ; zijnde dezelve blijkbaar niet zeker van haar
hart, en te veel ingenomen met Milord. Waarop mijn vrouw
geroepen, dewelke in tranen, maar alleen gehuild en niets
gezegd ; en ik mij er ook bij nedergelegd, daar verder niets kon
doen dan getuigen alles maar onschuldige coquetterie . Waarmede Senior het eens ; doch jr. en Mevrouw S . van oordeel het
beter de zaak nu uit dan later berouw . Waarop de Sr . weg,
wij overlegd hoe Amalia zacht voor te bereiden opdat de schok
haar niet te zwaar trof. Maar deze de komst van Senior reeds
gesnapt, en de zaak zeer kalm opgevat, zeggende Junior de
neiging van een tyran, en zeer jaloersch en ouderwets bekrompen. Waarop ik haar vragende of zij gecharmeerd van
Milord zij tot antwoord daar geen van beiden aan dacht ; en zij
verder had begonnen op te zien tegen de scheiding van haar
ouders bijaldien zij huwende ; hetgeen mij naar het hart gesproken. Maar waren wij toch dezen ganschelijken dag van
streek, en moest 's avonds op de slaapkamer veel van mijn
vrouw hooren, dewelke mij van alles de schuld, aangezien ik
Milord geïnviteerd ; hetgeen vrouwenredenering .
Dinsdag Zo Augustus . Slecht geslapen, daar mijn vrouw veel
gezeurd over Amalia ; en dezelve naar mijn oordeel met beschreide oogen aan het ontbijt . Waarop ik naar de Bank om ons
zilver terug te halen; en op de tram Van den Heuvel, wiens
advies ingewonnen in zake advertentie van de Heerlijkheid ;
en oordeelt hij Rotterdammer of Handelsblad het beste, waarop
een stuk gesteld en naar den boekhandel; doch zegt deze een
flinke annonce in de twee bladen welf 8o kost, daar advertenties
zeer opgeslagen; zoodat de zaak vooreerst aanhield ; en zal nu
opletten of iemand adverteert hij een heerlijkheid zoekt . Zijnde
dit eerstens besparing, en tweedens betere politiek, daar bij aanvraag beter verkoopen dan bij aanbod . En aan de Bank mr .
Willemse gesproken ; en van dezen vernomen gisteren groote
rijzing in cultuurwaarden ter beurze, wegens regeling der
scheepvaart van Indië met Amerika . Waarop met mijn zilver
naar huis . En aldaar Milord's mormel zoek, en nergens te
vinden; en Amalia getelefoneerd aan de politie ter navrage . Maar
geen twee uren later een rechercheur aan de deur, te informeeren
of de belasting betaald, en zulks niet kunnende bevestigen,
bekeurd. En hij nauwelijks weg, of de besteller een biljet in de
bus gedaan voor Vermogens- en Verdedigingsbelasting ; en het
biljet lezende, daarop vragen gezien aangaande erfenis ; en mij
terstond per brief gewend tot notaris Blom om informatie
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a) over vermoedelijk bedrag, b) over vermoedelijke successierechten en c) hoe mij in deze te gedrag en . In den middag
zware regens, en naar de Witte in stad ; alwaar Blabbers, met
nieuws en groeten van de Kriegswitwe en veel discours in
zake Ministerie . Monsignor Nolens nu bedankt, en kon in 6
weken niets voor elkaar krijgen . Jhr van Nispen ziek ; en Jhr.
Lohman bij H . M. de Koningin bedankt wegens hoogen leeftijd. En volgens Blabbers nu een ministerie zonder kleur de
eenige uitweg ; en gaf mij te verstaan hij reeds gepolst voor
Crisis-minister, doch daar geen ooren naar . Thuis een nieuwe
vleeschschotel van Jaantje, zeer smakelijk ; zijnde ossentaart
gestoofd met uien en aardappelen, en genaamd lersche stew;
maar krijg zoo langzaam genoeg van het Vereenigd Koninkrijk,
wegens Milord, zijnde de stemming in huis zeer gedrukt ; zoodat den avond bezig met cijferen voor het belastingbiljet,
hetwelk echter nog niet ingevuld .
Woensdag 21 Augustus . Het hondje terecht, opgebracht door
i agent ; maar dezen niets gegeven, en door Jaantje hem de
boodschap hij zijn fooi maar uit de bekeuring moet nemen . En
Amalia per aangeteekend pakket haar diverse cadeaux van
Snerpers jr . terug, waaronder een modieuze wandelstok, denwelken nu zelf zal gebruiken . En daarop zij hare cadeaux van
hem ingepakt onder tranen, en mij meegegeven ; waarbij
opnieuw opgemerkt de geschenken aan vrouwen steeds meer
kosten dan wat zij geven. Het pakket zelf aangeteekend verzonden ; en moest daarop schrijven wat de inhoud, zijnde zulks
thans reglement der posterijen, wegens het vele gesmokkel .
En in den middag naar de Witte alwaar veel te doen over de
deballotage van dr . Molenbroek ; volgens den een omdat dezelve
tegen ons land schrijft in de Toekomst, en volgens den ander
een schande dat iemand wegens zijn meeningen wordt bestraft ;
en weet niet wat er van te zeggen . Aan ons tafeltje wederom
druk discours over den oorlog ; en het algemeen oordeel de
Duitschers hem nu kwijt, en nieuwe vredesvoorstellen op til ;
en vernam reeds van een weddenschap van een diplomaat om
duizend gulden, dat binnen het jaar weder treinen van Den
Haag naar Parijs . Waarop Kol . Bulders van oordeel het Duitsche treinen ; maar niemand zulks met hem eens, en Blabbers
aangeboden ƒ io te wedden het in geen geval Duitsche treinen .
Donderdag 22 Augustus . Brief van Beunlings & Co ., de
uitgevers, dewelken van mijn Dagboek een Deel willen uitgeven, en verzoeken dezelven mij om een gesprek . En lijkt
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mij zulks een goed denkbeeld, en verbaasd daar zelf niet eer
aan gedacht ; aangezien uitgerekend dat bijaldien slechts
ioo.ooo boeken verkoop, en 2 kwartjes winst op elk, reeds
f 5 o.ooo door mij geempocheerd . Zoodat in beleefde termen
terugschreef het bezoek mij Zaterdag aangenaam te elf ure .
En van Jacobson het eerste proefkistje van onze nieuwe
Paradiso-sigaar, a 8 cts., alsook van de Corona de la Paz, a 12
cts . ; en de laatste met een keurig bandje, waarop de Vredesduif,
en een prent van het dito Paleis op het kistje ; en zag nooit een
sigaar met nobeler uiterlijk . En op de Witte een lang gesprek
met Mierders, het Raadslid ; en door den bouw van het nieuwe
Stadhuis enz . de belastingen met uitzicht op nieuwe hoogte,
maar veel geld te verdienen met huizen koopen op het Spui ;
en verder, van het hotel aan de Zeestraat, de gemeente nu accoord ; maar de optie der Amsterdammers thans afgeloopen, en
het eenige resultaat nu het servituut weg, en de eigenaar veel
meer vragend voor het terrein ; volgens sommigen ƒ i .ooo .ooo
meer, maar minstens ƒ 400 .000, dan voorheen . En in den avond
brief van Notaris Blom . Het bedrag der erfenis onzeker, maar
taxeert hij vrij blijvend 120 à 125 mille voor mijn portie ; maar
aan successierechten op dezelve alsook op de legaten 1q procent, waarmede zeker f 3 5 .000 gemoeid. En oordeel zoowel
de lichtzinnigheid van Tante (moge zij in vrede rusten, Amen l)
als de bloeddorstigheid der schatkist meest schandelijk en door
alles heen . En de warmte heden ontzettend, zijnde het 87 gr .
in de schaduw .
Vr~dag 23 Augustus . In den morgen onzen salon ontredderd
gevonden, hebbende het mormel van Milord over nacht de
verf van deuren en kasten onderaan afgekrabd, een kostbaar
zijden kussentje aan flarden gebeten, en het dons over alles heen,
alsook het vloerkleed bevuild ; en taxeer de schade globaal op
minstens ƒ 20 . En wilde het beest wegdoen, maar zulks geopponeerd door Amalia en mijn vrouw, als zijnde onbeleefd jegens
Lord J . En van den laatste zegt mijn vrouw hij thans woest
coquetteert met een freule A ., met dewelke hij dagelijks tennist;
zoodat er zeker van ben Amalia vuil water weggegoten aleer
schoon beschikbaar, maar mijn vrouw positief geen van beiden
ooit bedoelingen op elkaar . En van mijn vrouw verder vernomen er aan de deur een koopman dewelke eieren ad 3 5 cts .
aanbood, een merkwaardig teeken des tijds ; ende aschman met
offerte van 4 pond Leidsche kaas, ad ƒ 1 .30 per pond ; waarvan
door Jaantje 2 pond aanvaard, aangezien reeds sedert 2 weken
alle kaas even onzichtbaar als eieren . Doch nauwelijks in huis
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komt bericht Eigen Hulp thans weder gewoon kaas op bons .
Waarop Jaantje er heen, en ook nog 2 pond speculaas opgediept, met bericht hetzelve niet meer gemaakt . Maar in een
krant gelezen er spoedig vleesch zal komen, en koffie tot Mei,
alsook io .ooo kisten thee verwacht dewelke de Engeischman
ons afgenomen . En op de Witte veel gesproken over Rusland's
plan onze Oost te verkwanselen aan Japan voor militaire
hulp ; en zulks van een land hetwelk zoo lang uit onze hand
gegeten! En zeide Kol . Buiders zeer terecht hij van Rusland
dadelijk alles gelooft, hoe gemeen ook . In den avond naar het
Kurhaus-concert, ten pleiziere van Amalia ; willende dezelve
den Beethoven-avond bijwonen . Kolossaal veel publiek, en
allen vol lof over het orkest, terwijl ik mijn koffie dronk, en
daarna nog i grenadine .
Zaterdag 24 Augustus . In den morgen bezoek van den uitgever Beunlings, denwelken afgewacht in den salon, met het
kistje Corona de la Paz op tafel . En bleek, in het kort, dezelve
mijn dagboek wel wilde uitgeven, edoch voor mijn rekening ;
zeggende hij van mijn becijfering, dat een ioo .ooo oplage in
Nederland nog nooit vertoond, noch elders, en ik van de uitgeverij blijkbaar geen kaas gegeten . Zijn oordeel een oplage
van iooo al groot, en zeer mooi indien daarvan 400 à 500 verkocht ; en wilde hij alles bezorgen vermits ik hem f iooo in
contanten voor onkosten betaal . Waarop ik ten antwoord hij
zich geen uitgever moest noemen, maar liever ontvanger ; en
hem gevraagd waarom ik zoude betalen . Zijn antwoord hierop
velen hun boeken bij hem laten uitgeven voor de eer daaraan
verbonden ; en het z .i . wel een financieel offert' )e waard zich als
schrijver te vereeuwigen, en velen daartoe bereid . Maar ik
daarop gerepliceerd eer mij koud laat, en mij alleen warm maak
over contanten, waarmede het gesprek afgeloopen . En Jaantje
bevolen uitgevers voortaan niet in den salon, maar in de gang .
In den oorlog de Franschen goed vooruit en de Engelschen een
beetje ; maar berichten de Duitschers alsof een en ander precies
volgens hun plan ; en zegt Kol . Bulders Hindenburg op een
nieuw offensief broeiende, en zal dezelve eerstdaags los komen.
Dezen avond andermaal diner van ons groepje, aangeboden
door den heer v . Grotenhuysen, lid der ie Kamer, in het Kurhaus ; het menu opperbest, de wijnen goed, en de zon in zee zien
ondergaan ; met allen eenstemmig van oordeel zulks nergens
ter wereld beter te aanschouwen dan in deze eetzaal . Het publiek
zeer talrijk, alsook gedistingeerd . Veel discours over de minstercrisis ; en vonden allen het gebrek aan een regeering in dezen
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tijd zeer gevaarlijk, althans nadeelig ; doch moet bekennen alles
zijn gewonen gang gaande, en men aan niets merkt wij zonder
ministerie .
Zondag 2 f Augustus .
De ochtend zonnig, en wilde mijn grijs
pak aandoen voor de Pier, doch vond hetzelve verkreukt, en de
vouw uit de broek, van den regen van onlangs . Waarop mijn
witte broek voor den dag, en daarin eenige mot; doch gelukkig
onder den band, en niet merkbaar voor oningewijden, en aldus
met blauwe jas en stroohoed ter Piere . Alwaar discours met
diverse kennissen, dewelken nu terug van hun vacantie ; en het
algemeen oordeel de leeftocht allerwege een groot bezwaar, en
de maaltijden dunnetjes ; en volgens neef van Munnickhuysen
elk Hagenaar krankzinnig dewelke thans niet aan Scheveningen
verre de voorkeur . En verder op Buitenl. Zaken nu de onderhandelingen over economie met de Geallieerden in beter vaarwater ; maar zal alles afhangen van den nieuwen Minister ; en
heet het er een wenk van de Geallieerden zij ons geen
kruimel te eten zullen geven wanneer Excell. Heemskerk aan
het roer komt . Daarop gewandeld met Z.Exc . den Senhor,
dewelke woedend over een stuk in de courant tegen de privileges van gezanten, en den aanvoer van lekkernijen, luxe, en
benzine ; en vertelde Z .Exc. mij als bijzonderheid zijn pakken uit
Londen slechts 3 in prijs van hier, wegens de goedkoope ponden; en in Berlijn de prijs van een pak kleeren thans iooo Mk.
en in Weenen 2000 of 3000 kronen ; en hoort hij van den Perzischen gezant Perzische kleedjes thans io x den prijs van
vroeger. Voor diner geen vleesch ; als reden door Jaantje's
galant geconstateerd er honderden kalveren voor Den Haag,
dewelke Vrijdag hier aan te komen, door vergissing op een
zijspoor te verhongeren ; en eieren uit het waterglas gehaald
ter aanvulling, en bleek deze uitvinding wonderlijk probaat,
en versch van de kip niet beter . In den middag bezoeken, o .a .
van v . d . Heuvel, dewelke mijn vrouw gecomplimenteerd over
haar jeugdig uiterlijk ; hetgeen naar waarheid, en ook mij opgevallen. En over de kleeren, v . d. H . gezegd keeren thans algemeen, en de fijnste kleermakers er niet langer boven verheven; zoodat besloot morgen met mijn demi naar den mijnen .
Verder in den avond ter kerke ; maar de preek saaier dan saai,
en blijde dit de laatste week van den jongen dominee .

Maandag 26 Augustus . Het weder ruw en guur, met veel
regen, en volgens mijn vrouw dit de herfst ; hetgeen aannemelijk, aangezien van nacht en heden scheuten van rheumatique .
13 8

TER PIERE. - DE DUURTE
En met de post een langen brief van Johan uit . Java ; en van
begin tot het einde schelden op de Regeering . Alles stopgezet ;
geen aanvoeren uit Europa, en geen afvoer . De suiker onverkoopbaar, rubber, robusta en thee één misère, en de gekste
prijzen voor producten uit Europa; een damescostuum thans
f iooo, en een flesch cognac f 250. Bij het lezen waarvan blijde
J . zoowel ongetrouwd als onthouder ; maar van terugkeer naar
Europa geen woord . En volgens voornemen met mijn demi
naar Teunissen den kleermaker ; en het keeren zeer wel mogelijk,
maar zal nu bijna evenveel kosten als vroeger een nieuwe! En
verder naar den schoenmaker, alwaar nog meer versteld stond
van de duurte . Dameslaarzen thans ƒ S o à f 6o, en lage heerenschoenen f 40 à 45 ; en adviseert hij spoedige bestelling, daar
aanstonds nog duurder. Doch besloot niets te koopen, en zal
ook verder naar vermogen bezuinigen ; te meer daar nu van
oordeel dat de oorlog spoedig uit, omreden de Duitschers
gestadig klop, en de moed er uit schijnt . En op de Witte
gesproken met Blabbers, het Kamerlid, over het bericht, dat
Excell. Heemskerk voor zijn zetel bedankt ; en zegt de een hij
zwaar mikmak met Dr. Kuyper ; maar volgens Blabbers de
reden eenvoudig H . wel minister wilde zijn, maar niet langer
zin voor f 3000 in de Kamer . En had Blabbers nog geen uur
geleden een groot personage gesproken, denwelke hij niet wilde
noemen ; en deze hem gezegd Mijnheer Colijn niet bedankt
voor formateur, maar integendeel nog steeds aan het werk ; en
zal onze Burgemeester (Jhr. v. Karnebeek) Minister van Buitenl . Zaken worden . Waarover neef v . Munnickhuysen opgebeld ; maar deze gezegd de ingewijden thans nog het minst
weten van allen.

Dinsdag 27 Augustus . Weer regen, met veel wind ; en mijn
vrouw brief van Mevr . Moerbeek uit Noordwijk, dewelke
reeds alles gehoord in zake Amalia's engagement ; en verbazend
hoe snel nieuws nu reist . En zij Amalia uitgenoodigd voor de
Golfweek in September, tevens meldende zij dan ook een neef
uit Utrecht te logeeren ; en zegt mijn vrouw Mevr . M. onverbeterlijk, en altoos aan het werk huwelijken in elkaar te zetten,
en wel dertig paren aan elkaar gebracht. Maar heeft Amalia
wel ooren naar de invitatie, zij zeggende zij voor alle neven van
de wereld niet bang, en vooreerst niet van zins te trouwen, nu
tijdig ten halve gekeerd met Snerpers; maar wil zich vooreerst
wijden aan kiesrecht voor vrouwen (waarvoor de hemel ons
behoede)! Op de Witte v . d. Heuvel, met lang verhaal van den
bokswedstrijd Zaterdag in den Dierentuin . En de Hollanders
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niet opgewassen tegen de Engelsche boksers, en sommige gevechten meer dan bloedig . Verder naar den Inspecteur der Vermogensbelasting, om advies aangaande mijn biljet ; dezelve zeer
minzaam, doch za1 mijn erfenis moeten vermelden. En daardoor in hoogere klasse, zoodat vrees niet veel zal resteeren
nadat Rijk en gemeente geplukt, en wenschte bijna van de zaak
af was . En thuis gekomen vernomen Mevr . Krollenbeen, twee
deuren van ons, heden plotseling overleden aan Spaansche
ziekte ; en dezelve thans in vele gevallen met doodelijken
afloop, inzonderheid te Rotterdam ; zoodat blijde mijn portie
gehad, en zelf buiten gevaar.
[Voensdag 28 Augustus . Oproeping van Jacobson voor een
commissaris-vergadering, met bericht over de Eenheidssigaar ;
dewelke wel overal S cts . zal kosten, maar reeds nu à 12 cts .
wordt verhandeld, dus de prijs onzer Corona de la Paz ; en wil
hij gaan adverteeren tegen de Regeering in . Verder brief van
Kapt . van Dappen, gelegen Kamp Zeeland bij Oranjezon ;
dewelke gehoord van Amalia in zake engagement, en mij nodigt met haar te komen kampeeren, zijnde zulks probaat tot
staling der zenuwen . En is het verbazend hoe snel kwaad
nieuws reist ; maar zal niet gaan, ie . wegens mijn rheumatique,
en ze . aangezien Amalia van zenuwen geen last, en zij vol vuur
voor haar kiesrecht ; waarover zij den ganschen dag vol actie,
met stapels boeken haar door moderne vrouwen gezonden; en
bezig een redevoering van buiten te leerera . En zegt zij in de
volgende Kamer minstens 6o vrouwen, en het geheele Ministerie uit dames ; en haar daarop geantwoord mij zulks goed,
mits de dames dan ook de belastingen betalen . Het weder andermaal zwaar regenachtig, en diverse scheuten van mijn rheumatique . Dewelke gisteren opgedaan door nat worden, zijnde mijn
fietsband gescheurd op glas, hetwelk tot schande der gemeente
gelegen op den nieuwen weg door Zorgvliet ; en ik hierover een
ingez . stuk aangeboden aan Het Vaderland niet malsch. En
in den winkel gehoord geen nieuwe banden hoegenaamd te
koop ; en geen ander middel dan een band nemen van het
achterwiel mijner vrouw, dewelke toch alleen des zomers
rijdende .
Donderdag 2y Augustus . Aan de telefoon reeds vroeg Aarons,
de Israëliet uit het Westland, dewelke in stad ; en offreert dezelve
biefstuk van een hert, zeer malsch, ad f 2 het kilo ; en hierover
gesproken met mijn vrouw en met Jaantje, en de laatste er
zeer tegen, naar mij scheen van wege haar galant, den slager,
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denwelke zij blijkbaar onder den dekmantel der liefde wil begunstigen. Maar mijn vrouw er voor, wegens de verandering ;
waarop ik weer terug naar de telefoon . Maar Aarons nu op
het hooge paard, hij zeggende niet den heelen dag kan wachten,
en mij alleen opgebeld uit oude relatie, en wel iooo lieden in
Den Haag happig op hertebiefstuk . Waarop hem gesust en
z kilo besteld, dewelke later kwamen ; doch taai als leder ; en
Jaantje beslist van oordeel het van een ouden ezel, althans een
paard ; en in het geheele Westland in geen ioo jaren een hert
gezien . En weet niet wat hiervan te denken, aangezien vroeger
Aarons' betrouwbaarheid persoonlijk getoetst ; doch vermeenende het dienstig Jaantje te paaien, en haar een kistje Popularios ter hand gesteld, met verzoek hetzelve door te geven aan
haren galant, als blijk onzer waardeering . Waarop Jaantje mij
gezegd zij een spoedig huwelijk beraamt, en haar aanstaande
voor eigen rekening te beginnen ; makende de slagers thans
f i winst per pond ; en wordt het vleesch met geheime middelen
vervoerd, meestal in melkkannen of onder hooi . - Het weder
guur en buiig ; en van wege een tikje rheumatique niet uit .
Maar begonnen de oude papieren in Oom's nalatenschap (vrede
zijner ziele, Amen!) door te lezen, o .a . zijn minnebrieven aan
Tante (zaliger gedachtenis) . En heb nooit van mijn leven zulken pedanten onzin gelezen . Zeer vroeg te bed, daar rillerig
van het koude weder .

Vrydag 3o Augustus . Wegens den regen een telegram aan
Jacobson, mij excuseerende voor absentie ter vergadering van
commissarissen wegens lichte rheumatique ; en bevind het
presentiegeld nauwelijks langer opweegt tegen de tegenwoordige onkosten, met de biljetten ad f 6 .zo voor het retour, en
geen behoorlijke lunch onder ƒ 3 .5 o. Doch in den middag naar
de Witte ; en aldaar z uur bridge gespeeld, en ƒ 1 .40 gewonnen .
Veel discours over het Ministerie, hetwelk nu opnieuw in de
maak ; de heer Ruijs de Beerenbrouck premier, en onze Burgemeester voor Buitenl . Zaken ; en Z .H.Ed .Geb . naar mijn inzicht
hiervoor geknipt, aangezien hij als Burgemeester veel officieel
contact met alle diplomaten, en hij geheel buiten de politiek ;
en weet niemand of hijj rechts dan wel links, en pro-Duitsch
of pro-Entente . Hetwelk besprekende met Kol . Bulders, deze
gezegd wij dan even goed een stokvisch minister konden
maken, en het tijd wij nu iemand krijgen die van zich afbijt .
En de Kol. verder hooge woorden met Mierders, het raadslid, van
wege den nieuwen schoolbioscoop ; hij zeggende het schande
de gemeente hieraan in deze tijden geld vermorsend ; maar
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Mierders hoog o gevende van de opvoedwaarde . En hierover
de Kol . woeden zeggende alle opvoeding uit den booze, en
de wereld veel beter zonder al die geleerdheid . En thuis gekomen het eten i uur te laat bevonden, wegens slechten gasdruk ; en de aardappelen niet gaar te krijgen, en 2 uur na de
visch opgediend. Dan Amalia heden haar eerste les in spreken
in het openbaar, en wil in October een voordracht houden
over vrouwenstemrecht.
Zaterdag 3z Augustus . Onze geëerbiedigde Koningin heden
jarig, en onze vlag reeds vroeg uit; en in stad ook overal gevlagd, en in de winkels vele nieuwe uitgestalde portretten, van
H. M., het Prinsesje en den Prins ; dewelke veel bekijks . En
het algemeene oordeel H . M. er opperbest en fleurig uitziet,
en het Prinsesje allerliefst en flink . En op de Witte druk discours over het Ministerie, en zeide Blabbers er nergens een
Min, van Financiën te vinden, en dit volgens hem thans een
ondankbaar hondenbaantje, met de hooge belasting en naar
niemands zin. En Excell. Heemskerk nu toch in het Ministerie,
doch op een zijspoor op justitie, zijnde dit volgens Blabbers
het gemakkelijkste baantje . Verder over de smokkelarij in de
Haarlemmermeer ; de boeren aldaar een contra-politie georganiseerd, ter bewaking der politie en militairen ; en een geregelde
smokkeldienst op Amsterdam, vooral vleesch en boter . En te
4 ure mijn vrouw ontmoet bij Bakker, voor thee, ten einde
met dezelve een bontje te koopen voor Amalia, dewelke Maandag jarig . Maar in diverse winkels de meest krankzinnige prijzen verlangd, 200 à 300 gulden voor stelletjes dewelke vroeger
25 à 3o ; en volgens mijn vrouw alles konijn, maar door den
winkel met de edelste namen genoemd . Hetwelk eensdeels
veelbelovend voor onze fokkerij, maar anderendeels veeg;
zijnde alle begrip van geldswaarde weg, en de smaak dermate
verbasterd door allerlei namaak dat niemand langer het valsche
van het echte weet te onderscheiden ; en ten slotte een halsding
gekocht van veêren, ad ƒ 22 . Op weg naar huis hierover met
mijn vrouw sprekende, deze mij medegedeeld hoe een kennis
io pd. thee gekocht ad ƒ io, doch dezelve bijna geheel geverfde
boombladeren; maar zij niet den moed den verkooper aan te
klagen, uit vrees voor de distributiewet.
Zondag i September . Deze nieuwe maand met guur begin, en
de zomer kennelijk geheel voorbij . Nochtans ingevolge voornemen ter kerke, en onze dominé gelukkig terug ; met zeer
stichtelijke preek naar tekst Matth . 9 : 37. (De oogst is wel
142

REGEERINGS-BUREAUX
groot, maar de arbeiders zijn weinige) zeer ad rem, en niet te
lang . In den middag diverse visites ontvangen, waaronder voor
het eerst van Z .Exc . den Senhor, en van dezen veel nieuws
over de politiek . De Amerik . gezant Garret met het laatste
convooi via Engeland naar Zwitserland, ter bespreking van
gevangenenuitwisseling ; doch dit slechts een praatje, en Z.Exc.
door Duitschland uitgenoodigd tot afsluiting van vrede, en de
Keizer bereid den Elzas aan Frankrijk te geven, en aan Italië
een stuk van Oostenrijk . Doch naar Z .Exc .'s oordeel geen kans
de Geallieerden zulks aannemen, zijnde zij van plan in Berlijn
zelf vrede te dicteeren, en den keizer af te zetten . En verder
bezoek van den jongen Bickerman, om zijn aanstaande voor
te stellen ; dewelke scheel van belang, en een grooten wipneus ;
maar van goeden huize, en zeer vermogend ; en volgens Amalia
zeer bekoorlijk zingende, alsook bedreven in het schilderen
van bloemstukken met waterverf . En na hun vertrek mijn
vrouw mij medegedeeld zij nog slechts ongeveer i pond thee,
en van zins na heden niet meer te schenken dan aan visite ; en
des avonds koffie in plaats, en voor ontbijt chocolade . En aldus
de tijden steeds meer nijpend . In den avond verder in Oom's
papieren gesnuffeld ; doch niets van belang, behalve een oude
prent, afbeeldende een schepen Hadriaan Goeree, anno 1721,
van wien echter nooit te voren gehoord .
Maandag 2 September . Mijn dochter Amalia heden 24 jaar,
en de geschenken niet talrijk; bestaande uit onze boa, een paar
handschoenen van Betsy, haar zuster, en een paar konijnen
van zwager Hendrik . Doch veel aanloop en diverse bloemstukken van kennissen, dewelken in den middag op de thee
verschijnend, ik nog laat naar stad, alwaar echter niets van
belang. Doch thuis komend een brief van notaris Blom, dewelke
mij uitnoodigt voor een paar dagen jacht, hebbende hij de
pacht op Tante's land ; doch geloof niet daaraan gevolg zal
geven, zijnde het weder te guur, en de uitgaven en vermoeienis
niet opwegend tegen het genoegen . In den avond de konijnen,
en Betsy met haar man ten eten ; dewelke mij, sprekende over
jagen, zegt elk schot thans een kwartje kost ; zoodat zeker niet
zal gaan, en morgen afschrijven . En verhaalde Marinus mij
verder hij dezen dag met een kennis een der regeeringsbureaux
bezichtigd, hetwelk te koop . En hetzelve bar luxueus geïnstalleerd, en het na vijf uur zijnde, in elk lokaal een jongmensch
in conversatie met een knappe typiste, doch geen mensch
aan het werk . En volgens hem door de regeering meer dan
f 3 .000 .000 vermorst aan deze bureaux, hetwelk schande . Op
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mijn slaapkamer een scène met mijn vrouw, dewelke zwaar
gezeurd over Amalia's engagement ; en gaat haar zulks veel
meer aan het hart dan A . zelf, dewelke er geheel over heen .
Dinsdag 3 September . Brief van Jacobson, met notulen der
vergadering ; en slechts 2 comm . present . En ontdekt er een
drukfout op de kistjes van de Corona de la Paz, hetgeen gedrukt Pax; en de discussie of de fout laten staan en aldus de
heele Mpij . blameerend, dan wel nieuwe etiketten bestellen,
dewelke ƒ 2300 kosten; en de zaak aangehouden tot een quorum . En schijnt het mij gezonde financieele politiek nieuwe
etiketten, maar de sigaar 3 cts. duurder, waarop tegenwoordig
toch niemand let . En moet erkennen thans deze sigaren met
veel genot rook, en dezelve met graagte door al mijn vrienden
geaccepteerd wanneer mijn koker offreer. En de Kolonel het
heden aan den stok met v. d. Heuvel ; dewelke bericht de groote
kaarten aantoonende het succes van den Keizersslag, en tentoongesteld in vele winkelvensters, met name Lindeman en
Hillens Sigaren, thans niet meer te zien ; en dezelve geleverd
en eiken dag de vorderingen kunstig bijgeschilderd door Duitsche agenten . En de Kol. hierop ten antwoord alleen de Duitschers hersens voor zulke propaganda ; en weet hij zeker uit
een vertrouwde bron dat Hindenburg op iets kolossaals broeit,
en de meesterlijke terugtocht een listige valstrik . Des avonds
thuis bezoek van Kolleman om mijn advies, zijnde zijn vrouw
weggeloopen, hij niet wetende waarheen ; en begon te huilen
als een kind, hetgeen naar mijn oordeel bespottelijk, overwegende het van algemeene bekendheid de twee steeds geleefd
als kat en hond . Doch beproefde hem te bedaren, en adviseerde
te wachten totdat hij levensteeken ontvangt ; waarna verder
beraad .
IVoensdao 4 September . Heden wegens de kille lucht een dikker pak willende aandoen, in de broek een groot gat bevonden,
van mot; en mijn twee andere winterpakken insgelijks door dit
ongedierte geschonden ; hetwelk in deze bar dure tijden de
laatste druppel . Doch zegt mijn vrouw de stoppeur uit Amerika
in de Parkstraat het wel zal kunnen maken, ofschoon voor duur
geld ; en is het treurig hoe deze oorlog allerlei schade en ongerief berokkent, wordende naar mijn vaste overtuiging de
mot door het algemeene voedselgebrek meer binnenshuis gedreven dan in vredestijd . En van zwager Hendrik brief, hij met
drie zeer geschikte lui mij a .s . Vrijdagavond vast wachtende
voor een paar dagen jagen ; logies ten zijnent, en hij reeds wat
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Pommard 1893 speciaal voor mij in de keuken gezet voor de
temperatuur . En vermeenende in dezen mijn goeden zwager
niet te mogen teleurstellen, dadelijk geschreven ik Vrijdag met
den laten trein kom ; onder voorbehoud evenwel dat bijaldien
mijn rheumatique mocht uitbreken, ik alleen logé, doch geen
nimrod. En zendt H . de beste berichten van den oorlog . De
Duitschers op den loop, en Zeeuwsch-Vlaanderen vol van hun
deserteurs ; en schrijft H . hij positief wij twee weder samen
naar Brussel aleer het jaar om . En verder Amalia geassisteerd
bij vervulling der formaliteiten voor de opzending van milord's
mormel naar de hondententoonstelling van Cynophilia in den
dierentuin ; zij zeker van een prijs . En lijkt mij zulks dwaze
verwachting, maar de goede zijde wij het beest eenige dagen
uit huis kwijt ; en heeft hetzelve mij nog nooit vriendelijk aangekeken noch aangekwispeld ; maar heeft het daarentegen gelukkig nooit vlooien .
Aan de telefoon reeds vroeg Kolleman, met brief van zijn verdwenen vrouw, dewelke naar haar
moeder, en niet terug wil, doch scheiden ; en hij in deze mijn
advies gevraagd . Waarop gezegd als een vrouw niet wil, alle
paarden van de wereld vergeefs trekken, doch hem aanbevolen
bijaldien hij haar terugverlangt dat hij schrijve er genoegen
mede te nemen dat zij wegblijft, waarin zij misschien aanleiding
vindt van inzicht te veranderen . En is het wonderlijk hoe het
scheiden overal toenemend in de lucht; waarover sprekende
met mijn vrouw, zij opgeteld 8 paren onder onze kennissen
dewelke uiteen, en 3 doende . En op de Witte mij door Verkeuteren een annonce getoond, geknipt uit De Haagsche Crt .,
dewelke gesteld door een koetsier, en deze zoekende i hoogen
hoed, zwarte broek en dito vest, tegen 4 ons thee als contraprestatie ; en zulke annonces thans meer en meer mode, en een
goed middel te krijgen hetgeen men verlangt tegen hetgeen
men kwijt wil .
Donderdag f September .

Vrijdag 6 September . Het weder veel verbeterd, met gunstig
gevolg voor mijn rheumatique ; en met mijn vrouw discussie
over haar geld, zij wederom vragende om ƒ 6o meer, en anders
voor niets instaande ; en moest toegeven, aangezien zij anders
haar handen wascht en een huishoudster wil nemen, dewelker
onderhoud en loon mij nog meer zouden kosten . En weet niet
waar dit alles heen moet . En in den middag met Amalia naar
den Dierentuin, alwaar milord's mormel op de hondententoonstelling . En aldaar ontmoet Jhr . Roëll dewelke ziel dezer onder145
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neming; en door Z.H.Ed.Geb . allerminzaamst bejegend, en in
persoon rondgeleid, en mij alles uitgelegd . Bijna 3 maanden
voorbereiding, en bij alle succes nog welf zoon verlies, hetwelk
gedragen door de Vereeniging ; maar veel steun van de élite,
de sport, en de Eng . officieren . De reuk boven verwachting
frisch ; maar het gekef bar . En honden van allerlei soort, enkele
zeer kostbaar, van ƒ 400 en meer, en van de grootte van kalveren
tot weinig meer dan een rat. En bij de kleine modehondjes
vele dames met handwerk of boek den ganschen dag hun
lievelingen bewakend en kalmeerend, daar de vele honden
slecht voor de zenuwen (van de honden!) . En vele kostbare
hokjes, met blauwe en rose zijde gewatteerd, en de hondennamen in stikkerij ; en zag i uitstalling van hondjesdekens met
zakjes, waarin zoowaar kanten zakdoekjes voor de mormels .
Hetgeen mij goddelooze verwijving scheen, en allertreurigst
uitvloeisel van den tijdgeest . Verder een groote verzameling
trekhonden, van dewelke Z .H.Ed.Geb . mij mededeelde zijn
Vereeniging het gebruik aanmoedigt, en les geeft in behandeling en inspannen. En op mijn vraag aangaande het eten voor
de 6oo honden, vernomen er een contract met een firma uit
Rotterdam. De tentoonstelling druk bezocht door de élite, en
zeer veel elegante verschijningen . Hierna even ter Witte, voor
een glas sherry ; en vervolgens een kistje met 5o echte sigaren
gekocht, als cadeau voor mijn goeden zwager ; vroeg gegeten,
en om 6 uur naar Middelburg . En in den trein grootendeels
gedut; en over 12 aleer te bed, hebbende te zamen oesters
genuttigd, de eerste van dit jaar .

Zaterdag 7 September . Per koets in de vroegte naar Seroos
Kerken met ons Oen ; zijnde wij twee, Mr. Bik, de advocaat,
en zekere Soenders, dewelke een vroolij k heer . Het weder allerprachtigst doch de vermoeienis niet gering ; en zelf 3 patrijzen
geschoten, alsook bijna een haas ; denwelken echter gelukkig
gemist, daar hierop in Zeeland de jacht later opent, hetgeen mij
niet bekend . En Hendrik 5 patr ., en de beide anderen elk 4 .
En wat de hazen betreft, het algemeene oordeel er weinig over,
en bijna alle gestroopt . Om 4 uur zwaar regenweder opzettend, wij naar stad terug, met de koets ; en om 7 uur allen bij
H. gedineerd . Het eten prachtig verzorgd door Hendrik's huishoudster, dewelke verre van onknap ; zijnde oesters, soep,
visch, eendvogel en prachtkreeften uit Bergen-op-Zoom . De
Pommard zeer bijzonder; en ieder vol lof over mijn sigaren,
dewelke voor H . medegebracht, zeer tot mijn genoegen. Veel
discours, met ontelbare anecdoten van Soenders, inzonderheid
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een avontuurlijk verhaal van een nacht te Antwerpen ; dewelke
echter aan het eind geheel gedroomd bleek . En van Mr. Bik
talrijke bewijzen van de slimheid van jachthonden, dewelke
volgens hem het grootst hoe slechter het ras ; en naar zijn oordeel door rasvermenging bevorderd . Aldus tot half een bij
elkander, waarop zeer voldaan te bed .
Zondag 8 September . Tot half elf heerlijk geslapen, hetgeen
mij in vele jaren niet overkomen ; en was het half twaalf aleer
ontbeten . En van Amalia brief, met bericht milord's mormel
op de tentoonstelling den eersten bronzen eereprijs voor zijn
soort, en had zulks van het beest niet verwacht . Buiten het
meest ongehoorde regenweder, boven alle beschrijving ; zoodat mijzelf gerechtigd oordeelde niet ter kerke, in spijt van
mijn vast besluit ; doch voornemens boete te doen door postwissel aan de weldadigheid . En den dag tot 4 uur besteed aan
overleg van diverse zaken met Hendrik . Allereerst de erfenis,
en de notaris te zeer dralend met de veiling ; en verder de
Heerlijkheid, waaromtrent besloten haar te adverteeren, en
indien geen resultaat, dan aan de veiling te verbinden . Verder
inzake Amalia ; waaraan echter niets te doen, en Hendrik van
oordeel zij wel terecht komt, zijnde knap van verschijning,
aardig van geest, en goed gefortuneerd . Doch adviseert hij
haar plan inzake vrouwenbeweging te fnuiken, aangezien hetzelve berekend op afschrikking van geposeerde jongelieden ;
welk inzicht naar mijn oordeel gezond, maar lichter gezegd
dan gedaan . Te 5 ure naar de Sociëteit ; alwaar aan velen voorgesteld ; waaronder diversen uit Domburg . En over de politiek
één met berichten uit Den Haag ; het ministerie nu compleet,
en morgen in de Staatscourant, doch ziet er zeer zwak uit . En
in den avond gedineerd in het hotel De Abdij, met zeer goede
keuken ; zijnde Hendrik's huishoudster uit ; waarop naar huis,
alwaar door H . zeer behendig thee gezet, en daarop de heeren
van gisteren en twee anderen, gekomen voor een glas wijn .
En opnieuw discours, en besloten morgen andermaal uit ter
jacht, mits het weder dienstig .
Maandag 9 September . De zwaarste stormen, en de regen niet
van de lucht ; zoodat besloot met den middagtrein Haagwaarts ;
en bij mijn vertrek hagel, donder en bliksem, en het vuur bijna
niet van den hemel ; en de coupé vol (9 personen) en diversen
onuitstaanbare sigaren gerookt . En twee handelsreizigers met
anecdoten nog erger dan de sigaren, alsook een pastoor, denwelken zij onbeschaamd vroegen of hij geen anecdoten . WaarJ47
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op Z .W.E .W . gezegd hij niet zeker wist of iets naar hun smaak,
edoch wilde hij wel een anecdote vertellen, hem zelf overkomen . Als volgt . De pastoor deze lente voor een ander pastoor dewelke ziek, in een naburig dorp de mis bedienend, zijn
congregatie aangespoord te bidden voor regen, wegens de
penibele droogte ; maar na de kerk een boertje Z .W .E .W . aangesproken met : Mijnheer de Pastoor, wat het land hier hebbe
mot is nie rege, maar mest . Dewelke handige terechtwijzing
van Z .W .E .W . aan de reizigers zeer bewonderd door alle weldenkenden in den coupé . Mijn vrouw zeer verblijd met de
drie patrijzen, en ik bovendien 2 medegebracht voor Betsy .
Maar volgens Jaantje bijna geen boter om te braden, en zal
nog minder worden . En in de bladen de namen der nieuwe
ministers ; en daaronder slechts drie dewelke mij bekend, n .l .
onze burgemeester, Jhr . Van Karnebeek, Exc . Heemskerk en
Mijnheer Idenburg . En hoop maar de nieuwelingen zich zullen
toeleggen op zuinig beleid . Dan van mijn vrouw vernomen
zij met Amalia Zondag te dineeren genoodigd door milord
Jollifex in het nieuwe Royale Restaurant aan den Voorhout,
alwaar ook milord's vriend, Majoor Piffkins te gast ; en mijn
vrouw zeer gecharmeerd van beiden, en wil hen te eten vragen .
Maar hoe zulks mogelijk in deze tijden mij te geleerd .
Dinsdag ro September . Dezen ochtend mijn vrouw brief van
die van Kolleman, dewelke berouw zij in een bevlieging van
slecht humeur haar man verlaten, en wil nu advies en bemiddeling ; hetgeen mij allergekst lijkend . Maar haar terstond geschreven zij morgen op de thee bij ons moet zijn, en wij voor
de rest dan zorgen ; en aan Kolleman een briefkaart hij morgen
hier moet zijn tegen half negen, voor een babbeltje . Verder
brief aan mij van mijn pachter de Bont, andermaal vragend om
verlenging van de pacht ; met als bijlage drie boterbons ad
250 gr ., dewelke overmorgen afloopen, en hij van oordeel deze
ons misschien van pas komen ; en is zulks inderdaad juist, ofschoon nooit gedacht zoo iets te beleven ; en de bedreiging
thans de bons langer looptijd dan de broodbons, n .l . io dagen
met 250 gr . ; en opkoopers voor de nieuw te komen kaarten
reeds ƒ 6 biedende, en Daantje opnieuw beklag er geen boter voor
de patrijzen . En op het trambalkon met Blommerse, den journalist, gesproken over de nieuwe ministers ; van dewelken hij mij
de portretten vertoonde in de Nieuwe Courant van gisterenavond .
En van het gezicht van sommigen danig geschrokken, doch
zeide Blommerse zulks aan het drukken ligt . En op de Witte
het algemeene oordeel dit een veilig ministerie, en roemt Mier148
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ders, het raadslid, inzonderheid jhr . v. Karnebeek, en jhr . Alting von Geusau als prima krachten. Maar op dit laatste Kol .
Bulders losgekomen, zeggende ons land beslist naar de maan
nu een postzegellikker benoemd tot Min . van Oorlog . Doch
hiertegen opgekomen door Mierders, en de twee hooggaande
ruzie, dewelke echter later met een glas sherry bijgelegd .

Woensdag ii September. Met de Indische post twee lange
brieven van Johan; hij zelf gezond en met verlof in de bovenlanden, waar alle cultuurzaken allertreurigst, en de suiker lager
dan ooit ; en wil hij het voorjaar met lang verlof hierheen . En
in stad van Blabbers bijzonderheden vernomen over het overgeven der portefeuilles gisteren, door de oude ministers aan
de nieuwe, en de eersten blijder dan de laatsten ; en merkwaardig hoe iedereen thans vol lof over de ouden, inzonderheid
Posthuma, na de vroegere verguizing . En in de krant een
roerende afscheidsbrief van den Hoogwelgeboren en Edelachtbaren Heer Jhr . Mr. Dr. van Karnebeek, onzen burgemeester, thans Excellentie van Buiten] . Zaken ; dewelke gedurende
7 jaren onze stad bestierd, zeer wijselijk ; en naar mijn vaste
inzicht de gruwelijke verhooging der belastingen in geenen
deele zijn schuld, maar van den Raad . En zulks door mij tegen
Mierders, het raadslid, niet onder stoelen of banken gestoken,
deze hiertegen opkomend ; maar alle anderen aan ons tafeltje
aan mijn kant . En zegt Mierders de heer Patijn, burgemeester
van Leeuwarden, wel hier heen zal . En voor eten rog, dewelke
in geen 2o jaren op onze tafel gezien ; en geen botersaus, maar
saus van slaolie en tomaat, volgens een Delftsch recept . Te
acht uur Mevr . Kolleman, door mijn vrouw ontvangen en met
dezelve in den salon een lange huilpartij van belang ; en om 82
uur Kolleman; en volgens afspraak met mijn vrouw dezen den
salon ingeschoven, en wij twee ons geëxcuseerd . En vlogen
beiden elkander dadelijk in de armen, en grondige verzoening
in de ware beteekenis van het woord . Waarop beiden te zamen
naar hun huis, met roerenden dank voor onze bemiddeling . En
deze geheele zaak mij kinderachtig en bespottelijk lijkend,
daar de twee vroeger als hond en kat ; doch hoop dit onweder
de lucht gezuiverd . En ik aan mijn vrouw voorspeld het eenmaal met Centralen en Geallieerden insgelijks zal gaan, hetgeen
de hemel spoedig geve, opdat onze misère uit .
Donderdag 12 September. Op aandrang van Jaantje, Swart
den kolenman opgebeld; dewelke nu reeds sedert April pertinent weigert ons kolen op onze bons te geven, zeggende hij
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zelf noch kolen, noch kokes, noch turf van de regeering
krijgend ; en bevond denzelven nog steeds obstinaat, maar wil
mij wel eiken blokken verkoopen ad ƒ 65 per iooo, hetwelk
kennelijk de truc . Waarop ik hem zeggende ik nog heden aan
de distributie zal schrijven, hij brutaal terug ik haar dan ook
nog zijn complimenten er bij kan zenden ; en was er nooit zulk
een tijd dat de klant zoo afhankelijk van zijn leverancier . En
hierover sprekende ter Witte, Verkeuteren mij verwezen naar
de Heide-Maatschappij, dewelke thans prima groote turf ad
{ 3 per iooo, maar ioo,ooo ineens te nemen ; en wij beiden
besloten te dien einde met anderen de hoofden bij elkaar te
steken ; een en ander met spoed, met het oog op het gure weder,
thans ingezet met kolossale regens . En te Rotterdam de volksvrouwen in oproer ; aangaande hetwelk v . d . Heuvel, onder
verwijzing naar de missive van Burgem . Zimmerman aan
Posthuma, gezegd de zaak met papieren brieven niet op pooten
te krijgen. En in deze verder vernomen de Regeering thans de
hulp van alle kerken aangezocht bij uitvoering der distributie ;
hetwelk als laatste daad prijzenswaardig van minister Posthuma,
waarop de hr . Blabbers echter van oordeel, dat wie niet naar
ministers en veldwachters luistert het ook niet doet naar dominé's
en pastoors ; waarin veel waars . En heden zooveel geregend als
mij niet meer heugt .
Vr dag 13 September. In de krant een lange rede bij Krupp,
den kanonnenman, tot diens werkvolk, van den Keizer ; dewelke
kennelijk in de penarie ; en mijn oordeel zulks door zijn nederlagen, alsook door de tijding Amerika nog 23,400,000 nieuwe
soldaten zal africhten. En hierover later met neef v . Munnickhuizen, dewelke aan Buitenlandsche Zaken, deze mij streng
vertrouwelijk medegedeeld, heele regimenten te Keulen aan
het muiten, en geen mannen meer te krijgen voor de duikbooten; en de halve Duitsche vloot in oproer, en 4 torpedobooten hem gesmeerd naar Noorwegen, doch achterhaald en
in den grond geboord ; maar door een en ander vrede bevorderd . En het voornaamste nieuws dezen dag iedereen versteld
van een groot ongeluk met den trein uit Twente en Groningen
bij Weesp, zijnde de dijk ondermijnd door het hemelwater
van gisteren ; en over de S o dooden, alsook honderden gewonden . Waarop Kol . Bulders hevig gescholden op de Mpij .
zeggende hoe duurder de kaartjes zooveel slechter de dienst ;
maar alle anderen van oordeel hier voor niemand blaam, en
dergelijke ongelukken niet te ontgaan . En zeide Blabbers de
tram gevaarlijker dan de trein ; alleen deze week hier twee
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zware ongevallen. Verder veel discours over de nieuwe spelling ;
doch mij voorgenomen mij daar in genen dele aan te stooren ;
en oordeel het gekheid niet iedereen spelt naar smaak of keuze,
in plaats van de tegenwoordige verwarring . Waarop v . d.
Heuvel mij gesommeerd met mijn tijd mede te gaan, ik hem
geantwoord zulks alleen goed wanneer de tijden minder ontwricht ; en eten van meer belang dan eetjes ; waarop algemeen
applaus .
Zaterdag 14 September .
Amalia weder begonnen over verhooging van kleedgeld, vanwege de vele onkosten, verbonden
aan haar vrouwenbeweging ; waarop door mij met beslistheid
afwijzend beschikt, zeggende ik wel opkom voor kleedij, hoewel ook deze te veel, maar zij deze malligheid maar zelf uit
minder japonnen moet bestrijden ; en niet voornemens mij in
deze te doen vermurwen . En in de bladen nieuws van den
eersten veldslag der Amerikanen, dewelken in eens een groot
stuk genomen bij St. Michiel, met i 2,000 Duitschers gevangen ;
doch bespottelijk te zien hoe het Duitsche bericht voorgeeft
zulks precies overeenkomstig plan . Opnieuw eindelooze regen,
en de tram van binnen druipnat van parapluus en regenjassen.
En hierover aan ons tafeltje sprekend, diversen bewerend alle
aardappelen nu in de velden aan het rotten ; doch volgens
anderen reeds grootendeels gekuild . Maar niet aldus de bieten ;
van dewelke Meulemans gezegd zij zon noodig ; en elke dag
regen een millioen gulden schade . En van het spoorwegongeluk
Kol . Bulders opgemerkt hetzelve op Vrijdag den z Sen ; en
oordeel het inderdaad merkwaardig dit ongeluk op dezen
ongeluksdatum, en niet op een anderen . Van den bankier
Willemse nieuws wij de Geallieerden 20o millioen te leenen ; en
volgens hem enkelen op voorwetenschap hiervan tonnen verdiend met speculatie in ponden en francs . Thuis het slechte
nieuws dat Heide-Maatschappij geen groote turf levert, zijnde
Verkeuteren blijkbaar het slachtoffer van een bedrieger, dewelke
valsche voorspiegelingen maakt . En zal thans afwachten, hoe
deze zaak loopt .
Zondag z f September.
In de courant bericht een Duitsch
deserteur gemeld de „Koningin Regentes" op 6 Juni toch
getorpedeerd door een Duitsche duikboot, dewelke met
nummer aan ewezen, en haar kapitein genoemd ; en nu voor
Duitschiand langer onmogelijk zich er uit te liegen . Verder dat
Oostenrijk nu openlijk vrede zoekt, doch het bericht niet af,
en morgen meer, zoodat alsdan een ochtendblad zal koopen .
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En in hevigen regen met de tram ter kerke, doch weinigen aanwezig ; en de preek weder veel te lang ; nochtans ƒ i in het zakje
gedaan, waaronder echter begrepen f 0. 5 0 voor absentie verleden week . In den middag het weder opgeklaard, en diversen
bij ons op visite, waaronder de Engelsche Majoor Piffkins, voor
denwelke mijn vrouw zeer geporteerd schijnt ; en wil zij hem
spoedig te eten vragen . En leek mij haar ingenomenheid een
oogenblik niet zonder bedenken ; doch oordeel een Goeree
niets te duchten van vreemde snoeshanen, alhoewel acht zal
slaan . En verder mevrouw Panneman, dewelke stemrechtfiguur ; en van deze mijn vrouw mij later verteld zij onlangs op
scheiding aangedrongen bij haar man, ofschoon beiden over
de 70 ; dewelke niets te vertellen hebbend toegaf, en de scheiding voltrokken . Maar daarop de twee toch bijeen gebleven,
als het ware levende in open zonde, en zij nu trotsch op haar
moderniteit. En is zulks, ofschoon bespottelijk, toch bedenkelijk
en hoop dit Ministerie deze gansche beweging zal weten te
fnuiken.
Maandag i 6 September . Amalia opnieuw begonnen over haar
financiën ; waarop, ik standvastig, zij gezegd de mannen van
oudsher de vrouwen getyranniseerd, en zal zij medewerken
zulks anders wordt, al moest zij van alle verdere japonnen
afzien . En ik haar wijzend op ouderlijk gezag, zij begonnen
over ouderlij ken plicht, en nog veel meer over ontplooiing van
intelligentie en vrijheid ; al hetgeen mij danig onthutst, en zal
overleggen wat te doen . En in stad wederom vriend C . Nissen,
den kantonrechter, ontmoet, dewelke opnieuw naar den Minister om hulp . De boeverij eiken dag toenemend, en de boeren
niet gevend om eenige wet, en met de veldwachters en inspecteurs en opzichters onder één deken koeien slachtend, dewelke
een 15 00 à zooo gulden opbrengend . En moet hij nu terecht bij
Exc . Heemskerk, dewelke Min . van justitie ; doch deze te
druk bezet hem te ontvangen . En op de Witte het Maandagochtendblad ingekeken, hetwelk mij ad io cts . te duur ; en
Oostenrijk vrede zoekend op eigen houtje, en de Duitsche
bladen hierover woedend . Maar iedereens oordeel dit het begin
van inzinking, en vrede nu niet lang meer uitblijvend . Waaromtrent mij hoop morgen te oriënteeren bij den Senhor . En
aan ons tafeltje veel debat hoe H. M. de Koningin morgen de
Troonrede zal beginnen, met Mijnheeren, of met Mevrouw en
Mijnheeren, met het oog op de vrouwelijke feminist, thans
Kamerlid ; en na veel discours ik een kistje sigaren gewed
met Muffelmans H . M. Mijnheeren zal blijven zeggen ; en hier152
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over later berouw, oordeelende Muffelmans, dewelke groote
relaties in de politiek, misschien het concept gezien, of anderszins voorkennis.
Dinsdag 17 September . Reeds vroeg naar stad, wegens de
Kameropening ; en dezelve aanschouwd ten kantore der Bank,
daartoe genoodigd door Mr. Willemse ; en aldaar gul onthaal
op naar keuze koffie, koek, gebak en Madeira, dewelke zeer
goed, doch de glaasjes klein . En het schouwspel zeer indrukwekkend en H . M . in de gouden koets in lichtgroen, en de
Oranjezon present, naar oud gebruik ; en zag H . M. er stralend
gezond uit . Waarop naar de Witte, en in spanning de extrauitgaaf der Staatscourant afgewacht, met de troonrede ; en daarin
door H . M. netjes Mijnheeren en Mejuffrouw omzeild, zijnde
de toespraak geheel zonder aanhef. Waarop ik Muffelmans
aangesproken om de sigaren ; maar deze stijf beweerde geen van
beiden gewonnen, en geen van beiden verloren . Hetwelk mij
echter niet liet aanleunen ; en de zaak later voorgelegd aan v. d.
Heuvel, deze mij aangeraden er een Eereraad van te maken ; en
wil ik in elk geval haring of kuit. En te 4 ure naar de Club van
Exc . Senhor Terranova de Velosquaz y Castilhano, Gezant van
Paraguay, overeenkomstig Z .Exc . invitatie ; en in deze Club vele
diplomaten en Grooten van Staat . En five o'clock (thee, er na
port) gedronken te zamen met diverse andere diplomaten,
waaraan voorgesteld ; en vele bijzonderheden vernomen van
de Kameropening in de Ridderzaal ; de lieden van de Geallieerde Ambassades en die van de Centrale elkaar niet aangekeken, noch willen zien ; en de Centrale groep veel kleiner
zijnde dan de Entente, aangedikt met neutrale gezanten, en de
monsignor van den Paus tusschen beiden in . En monseigneur
Nolens ouder gewoonte het allerlaatst voor H . M . binnen
gestapt . Verder discours over Oostenrijk, Wilson en België
en ongemerkt i uur te laat voor diner, mijn vrouw als naar
gewoonte ongerust, en het eten koud, wegens gasgebrek .

Woensdag z 8 September . Alle bladen vol van de troonrede,
dewelke na lezing door mij zeer triestig bevonden, inzonderheid aangaande den financieelen landstoestand ; en volgens den
nieuwen Minister 130 millioen tekort, hetwelk geen peuleschil .
Dan Oostenrijk de kous op den kop van Amerika, en nul op
't rekest ; en het algemeen oordeel het zaakje te loopen zooals
Amerika wil en anders doorvechten . Waarop Kol . Bulders
zeggende nu ieder vrede wil, en men deswege geen kleinigheden in den weg moet laten staan, v . d. Heuvel beweerd hier
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geen kleinigheden, maar beginsel. En volgens hem België
spoedig te ontruimen, waardoor de Duitschers hun front bekorten. Verder door v. d. Heuvel medegedeeld gisteren gebleken de staatsiejassen van nagenoeg alle Hoogwaardigheidsbekleeders als ook van de koetsiers en de lakeien, vol van de
mot ; en zal zulks de schatkist aardig op kosten jagen aangezien
deze praaldracht zeer couteus ; en vermeen voorzichtig staatsbeleid in deze toch allereerst voor voldoende motballen moet
zorgen, en hier kennelijk weder verkeerde zuinigheid in het
spel . En in zake mijn weddenschap op Muffelmans' instigatie
diverse getuigen gehoord, dewelken allen tegen mij pleitende
ik besloot mijn pretentie in te trekken . En thuis bericht onze
werkster plotseling doch voorspoedig bevallen van een welgeschapen dochter ; waarop Amalia te kennen gevend zij er
een warm jurkje voor zal haken, ik zulk voornemen hoogelijk
geprezen, als zijnde veel vrouwelijker dan politiek en stemrecht.
Donderdag zy September . Heden bij ons te logeeren gekomen
onze tante Hortense, van mijn vrouws kant, uit Leeuwarden ;
doch dezelve geen broodkaarten medegebracht, alsook geen
boterkaart en geen bons, en wilde mijn vrouw ik haar daarover
aansprak ; doch verkoos niet zulks te doen, daar zij slechts tot
Maandag blijft, en wij in stede brood des ochtends havermout te
eten of hangop, en ik te probeeren - pond boter te krijgen .
Waarmede echter geen weg wetende, den barbier om raad gevraagd ; en deze op zich genomen boter te bezorgen, waarop
hem 2 kwartjes voor de moeite beloofd . En de man zoowaar in
i uur terug met de boter ; maar dezelve f 4 .- gekost, zonder de
fooi . En hem vragende waar hij dezelve zoo snel van daan, hij
ten antwoord geheimhouding beloofd ; maar bereid mij allerlei
dingen te bezorgen, en zeide hij verder onder het volk iedereen
thans ruim bijverdienende door handel, en sommigen bepaald
0. W. ; waaronder i collega van hem thans een vermogen aan
geparfumeerde Fransche zeep, met nog een ioo stuks over,
waarvan de prijs f s .-; en een ander alle bruine schoenveters
voor dames opgekocht, waaraan schatten verdienend . En de
sigarenwinkels besloten nu geen sigaar onder io cts, hetwelk
voor mij aanleiding Jacobson op te bellen . Maar de juffrouw
ten antwoord geen aansluiting waarschijnlijk, zoodat een brief
geschreven . Verder Min . Ruijs de Beerenbrouck in de Kamer
afgekondigd hij geen plan op vrouwenkiesrecht ; hetwelk door
mij uit de krant aan Amalia voorgelezen, deze zeer boos, en van
plan een stuk aan de bladen op te zenden. Waarop haar verzocht
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hetzelve niet voluit te onderteekenen ; doch zij hierop gezegd zij
zich niet voor haar opinie schaamt . En voor eten z patrijzen, na
visch .
Vr dag 20 September . De barbier met nieuws de regeering
van plan al het losse koper op te eischen om telefoondraad van
te maken, hetwelk thans over heel het land door benden gestolen bij kilometers tegelijk, en uitgevoerd naar Duitschland ; en
de lijnen van hier naar Amsterdam meestal weg, zoodat slechts
z in dienst ; en zegt de barbier de winkeliers hierover vergaderen,
en zullen nu soldaten alle lijnen bewaken . De dieverij eiken dag
overal toenemend ; en de gevangenissen zoo vol dat honderden
inbrekers losloopend wegens plaatsgebrek, en zooveel inbraken, dat de kranten hen niet meer vermelden . Nog onlangs
bij Baron Bentinck in onze straat ; en heden bij een juwelier in
de Hoogstraat, alwaar voor ruim i ton ontvreemd ; zoodat
besloten voortaan alles van waarde in de bank. In den middag
naar stad, alwaar ieder vol nieuws van de plannen der regeering
in zake distributie, en allen uitvoer te verbieden ; hetgeen zeer
oordeelkundig, en reeds lang had moeten gebeuren . En om half
5 mijn vrouw met Tante en Amalia ontmoet voor thee in het
Royal . Maar geen thee geschonken ; de dames ijs met gebak, ik
port met dito ; en de nota hiervoor over ƒ 5 .-!! Doch merkwaardig te zien hoe vol al deze gelegenheden, inzonderheid van
Eng . officieren . En zeide Amalia met dezelven veel misverstand
jegens onze dames, zijnde het gewoonte in Engeland dames het
eerst groetend, en vele Engelschen hierdoor onze dames onbewust negeerend . En thuis na thee whist gespeeld, voor tante's
pleizier maar niet voor het mijne ; aangezien zij alles vergeet, en
mijn vrouw en Am . er nooit eenig besef van gehad .
Zaterdag 21 September . Van Jacobson een oproep voor
Comm . vergadering op Woensdag, met brief meldende een
voorstel aan de orde tot verhooging van ons presentiegeld ;
hetgeen mij billijk lijkende wegens duurte . En Tante mijnvrouw
met Am. genodigd voor lunch bij Bakker, waarna winkelen ;
en ik mede naar stad, maar zelf naar de Witte voor de koffie .
Alwaar nauwelijks aangekomen opgebeld door mijn vrouw,
zeggende zij zonder boterbons ; waarop ik geprobeerd om diverse bons te leenen, en eindelijk 50 gr . bemachtigd, waarmede
naar Bakker ; en toen mede aangezeten . Waarna terug, veel
discours over de maatregelen der tegeering, en ieder vol lof .
Alle uitvoer nu stop gezet, en het vetrantsoen onveranderd .
Eieren vrij te vervoeren en geen maximumprijs ; en rantsoen
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voor schoenen en reparatie . Waarop v. d. Heuvel gezegd wij
de eieren nu à 5 o cents zullen zien ; en een ander verteld het leger
alleen meer zoolleder opslijt dan de rest van Nederland . Waarop
ik zeggende beperking van marcheeren noodig, Kol . Bulders
met lange tirade over onmogelijkheid daarvan . En Muffelmans
met verhalen van zijn schoonzuster, uit Duitschland terug ; hoe
de fijnste heeren aldaar groote lappen op de schoenen, en ieder
verlangend naar vrede, onverschillig welke soort, mits vóór
den winter . En het plan officieel bigamie in te voeren ter aanvulling der bevolking. Des avonds met ons vieren naar de
komedie, voor het nieuwe stuk van Mr. van Rossem, genaamd
Femina, hetwelk zeer amusant bevonden ; en inzonderheid mej .
Van Ees door mij bewonderd, dewelke naar mijn idee de
snoeperigste verschijning op ons tooneel, sedert vele jaren.
Waarmede mijn vrouw het echter niet eens, zeggende het tijd
ik naar een oogendokter ; doch Amalia mijn inzicht in deze
deelend, maar Tante op mijn navraag neutraal .
Het weder dezen ochtend verlokkelijk
.
en
tante
ter
Piere, ten einde haar het mondaine
zijnde, met A
leven te toonen . Maar de wind nog al stevig, en slechts weinig
publiek, wij spoedig besloten huistoe . Maar alvorens weg een
heftige vlaag Tantes hoed bijna geheel afgerukt ; en tot mijn
verbazing gezien haar kapsel geheel valsch, zoodat hetzelve,
donkerbruin, een lichtgrijzen ondergrond verbergt ; maar liet
niet merken ik iets merkte . Thuis een flink stuk ossehaas op
tafel, de eerste in vele weken ; hebbende Jaantjes galant wel
geregeld vleesch geleverd, doch steeds vol pezen . En volgens
mijn vrouw gisteren voor het eerst weder vleesch volop in alle
winkels ; maar de prijs nog even hoog als vroeger, alsook geen
boter genoeg om naar behooren te braden . In den middag
alleen Betsy en haar man op visite ; en in den avond met Tante
ter kerke . Dewelke onzen dominé hoogelijk bewonderd,
zeggende zij nooit iemand gehoord, die zulk goed begrip geeft
van onze zondigheid; en is het misschien mogelijk ik door de
gewoonte als het ware afgestompt voor zijn verdiensten .
Zondag

22 September .

Maandag 23 September .
Heden weder post uit Indië, met
4 brieven van Johan ; en de een al klagelijker dan de ander,
vooral over suiker en rubber ; doch de brieven oud van Juni,
en sedert veel veranderd ten goede, en de beurs voor Cultuurwaarden veel vaster . En naar de bank in zake mijn Aandeelen
Koninklijke, welke voorbeeldige maatschappij op elke 2 aandeelen i nieuw om niet geeft, en nog i ad ioo pct., met den
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koers op 5o0
. En zegt Mr. Willemse hij diverse lieden kent
dewelke zo jaar gelden 5 of io aandeelen gekocht ad ƒ 30o het
stuk, thans rentenieren op Zorgvliet . En Z.Ed. mij verder gesproken over de nieuwe Haagsche Leening, 5 procent voor
99e, en niet minder dan io millioen ; en ik hierover zoo ontsticht, dat besloten er niet van te nemen . En stapelt onze stad
schuld op schuld, en nog geen week geleden de grootste malligheid met uitgaven voor kunst ; en weet heusch niet wat het
einde hiervan moet zijn . Waarover later op de Witte gesproken,
allen het met mij eens, de meergegoeden allengs verdreven ;
maar zegt Mierders, het raadslid, men elders overal hetzelfde
vindt. En om 5 uur mijn vrouw aan het Station ontmoet, voor
Tante's uitgeleide, dewelke naar A'dam . Waarop thuis gekomen
de meiden woedend, hebbende Tante hen afgescheept met
slechts f i .- fooi de twee . Maar alle familie van mijn vrouw's
kant steeds erg op den penning . En in de bladen nieuws dat de
Engelschen de Turken danig verslagen in het Heilige Land, en
willen zij hetzelve cadeau geven aan de Kinderen Israëls ; waaruit afleid het niets waard, en zoude dit de eerste keer zijn de
Engelschen iets goeds laten schieten .

Dinsdag 24 September . Heden plotseling brief van Snerpers Jr .
met bericht mijn geding nu in laatste instantie voor den kantonrechter gewonnen, en 6 mnd . verlenging, dewelke echter i Nov .
verstrijken ; als wanneer nieuwe actie van den huisbaas te
wachten. En verder hij er onder de pijnlijk geworden verhouding prijs op stellende ik anderen rechtsgeleerden bijstand,
waarop in dubio of hem niet om een nota dien te vragen ; doch
ten slotte geoordeeld hetzelve onnoodig, overwegende alle
destijds irriteerende omstandigheden, en dwaasheid geld weg
te werpen; weshalve door mij slechts een in beleefde termen
vervat dankschrijven verzonden . En Jhr . v. d . Broeck aan de
telefoon met het heugelijke nieuws bijna al onze konijnen in
dracht, en in de ze helft van October een 700 jongen op komst .
Maar met voedselvoorziening moeilijkheden te wachten nu
groenten verminderen ; en zal hij deswege audientie aanvragen
bij Z .Exc . v . IJsselsteyn (den nieuwen Posthuma) dewelke
echter volgens algemeene zeggenschap hard als staal . Waarover
sprekende op de Witte, vernomen Z .Exc . alles op nieuwe stelten
zet, en alle Commissarissen der Koningin en groote burgemeesters ontboden voor ruggespraak, en alles anders geregeld .
Maar zegt Muffelmans Z .Exc. onmiskenbaar knap, en de vruchten aan den boom te kennen, met vleesch volop en eieren vrij
eer Posthuma 14 dagen weg . Maar hierop Kol . Bulders gezegd
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wat moois, want alle schoenwinkels vandaag dicht, en spoedig
nergens meer iets te koop .
boen rdag 2f September . Met den trein van half i i naar
A'dam, samen met Kolleman, en de coupé voller dan hem ooit
te voren gezien, zijnde wij met ons 15en ; waaronder twee
Engelsche dames, dewelken zoo zwaar geparfumeerd, een der
heeren verlof vroeg te rooken ; en daarop een walm nog erger
dan de welriekendheid . Kolleman mij verteld met zijn vrouw
24 uren vrede, maar nu weder hommeles, en beiden besloten te
scheiden, waarin hun gelijk gaf. Ter vergadering de verhooging
van ons presentiegeld z .h.st . aangenomen, op bericht van
J acobson de mpij er zeer goed voorstaat ; maar al het andere
verder aangehouden voor nader beraad, zijnde het onzeker of
Excell. v. IJsselsteyn wel eenheidssigaren zal toelaten ; en alleen
in beginsel besloten Jacobson te machtigen mede te gaan met
elke prijsverhooging . En overnacht in stad gebleven, met afstapping aan Hotel Europe, alwaar de heer Martens mij vertelde hij zijn zaak verkocht, en naar Den Haag gaat wonen ;
en hem meer dan 2o jaren lang gekend als ijverig en attent
beheerder, wiens gewoonte elk goed te doen wonen alsof het
geheele hotel alleen voor hem bestond . En zeide hij mij verder
hij weg wil omdat de distributie hem het leven ganschelijk
verzuurt ; maar oordeel zijn zoet winstje wel de hoofdreden,
hebbende hij naar gerucht 4 millioen opgestreken .
Donderdag 26 September. Aan het ontbijt door Kolleman in
het hotel een scène gemaakt, hebbende hij een peer besteld,
en moest daarop wel zo min . wachten . Waarop door den kellner een fleurig mandje gebracht, opgesierd met groen krulpapier ; en daarop i abrikoos, wat fletse druiven, en z onnoozele
peertjes, waarvan i wormstekig . En Kolleman in kwade luim
eerst gevraagd wat de peren kostten, daarop ten antwoord f i
p . stuk; hij kwaad op, en de nota betaald ; ik mede . En op den
Heiligen Weg wij z fijne peren gekocht, ad 3o cts . ; en daarmede naar de Amerikaansche lunchroom, alwaar een kop koffie
en een broodje alles f 0.75 per man, zoodat ieder welf z bespaard . Waarop ik diverse kennissen bezocht, o . m. Pieterman,
mijn vrouw's neef, hopende van dezen nuttige beurswenken te
vernemen; maar hij niets van belang losgelaten, ofschoon veel
woorden, en lijkt deze man een hol vat . Te ~ i met K . voor
lunch in een Zwaantje door hem op het Rokin ontdekt, eenvoudig doch prima ; en op het menu Spaansche Schotel en
Duitsche Schotel, en Vlaamsche Schotel, etc . ; hetwelk geheime
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termen voor biefstuk, ossehaas, lapjes, etc ., naar uitleg van
den kellner ; en het met Spanje geprobeerd, zeer tot onze voldoening, en alles nog geen ƒ 3 per man, hetgeen weinig voor
deze tijden . En te 1 3 met den trein terug, eerst naar de Witte ;
alwaar gehoord Mr. Patijn uit Leeuwarden officieel aangesteld
als onze burgemeester, gelijk door mij reeds eene week geleden
heimelijk vernomen ; en Z .Ed.A. uit een goed nestje, in Den
Haag van ouds bekend ; en volgens Mierders, het raadslid, een
man met groote zuinige beginselen ; M. onder meer van oordeel hij een speldje zal steken voor de standbeeldenwoede,
dewelke zeer begunstigd door Excell . v. Karnebeek ; en mijn
oordeel de burgerij meer gediend van lage belastingen dan van
bronzen poppen ; dewelke overigens thans in Duitschland algemeen naar de smelterij, en kon men hier wel centen van laten
slaan, waaraan groot gebrek, zoodat gedwongen den krantenjongen telkens een fooi te laten houden .

Vrijdag 27 September . Van Notaris Blom brief met veilingbiljet, en dezelve bepaald op Woensdag 16 Oct. ; met bericht
het land zoo duur dat in den Wilhelminapolder z stukken
vroeger 14 duizend gld . waard, en voor eenige jaren 24, thans
in veiling ƒ 45 .200 opgebracht, zoodat vol hoop. Doch dwaas
genoeg hetzelve mijn vrouw mede te deelen, zij dadelijk begonnen over een nieuwen winterhoed, en met de grootste
moeite bewerkt dezen aangehouden tot na het resultaat ; als
wanneer hoop deze dwaze opschik in de distributie, gelijk
reeds de schoenen . En ook voor mannenkleeren nu distributieplannen, hetwelk minder noodig oordeel ; doch kan zulks mij
koud laten, daar vooreerst wèl voorzien . Op de Witte vernomen de telefoon des nachts thans bewaakt, op instigatie van
den heer Elout, wel bekend als hoefijzer-redacteur van het
Handelsblad; denwelken de laatste weken 4 x de draad afgeknipt,
en hij daarover met klem in zijn blad gefulmineerd . Waarop
Blommerse, de journalist, gezegd zulks denkelijk het werk van
het Entente-spionnagebureau van een ander blad, dewelke uit
concurrentie het Hbld. een hak wilde zetten; en is zulks indien
waar, spitsvondig . Verder met Kol. Bulders wel 1 uur voor
de groote oorlogskaart, en dezelve mij aldaar, en later met
lucifers aan ons tafeltje, de plannen van Hindenburg duidelijk
uitgelegd ; hebbende deze nog 4 linies achter elkaar, elk 5 K.M.
dik, waarin hij Foch en de Engelschen zal weten te verstrikken .
Maar wordt zulks naar mijn oordeel tijd, aangezien de Duitschers eiken dag meer in de penarie .
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Zaterdag 28 September .
Het groote nieuws dezen dag dat
Bulgarije de Entente benaderd met voorstel van overgave ; en
hierover Z .Exc . den Senhor later op zijn club opgebeld, deze
mij genoodigd aldaar te komen voor apéritif (sherry) . En met
hem en diverse andere diplomaten lang discours ; en allen het
eens deze kaart doorgestoken door Czaar Ferdinand, dewelke
de gladste vogel ; en zullen de Turken eerstdaags volgen, zijnde
hun leger van 50 .000 man gevangen door de Geallieerden in
het Heilige Land ; en wist ik heusch niet er nog zooveel Turken
waren. Verder nu Turkije en Oostenrijk aan de beurt ; als wanneer ook Duitschland een excuus zal zoeken . En de Consul
van Montenegro aanbiedend een fijn diner te wedden dat de
Geallieerden voor Kerstmis den vrede zullen dicteeren, hierop
niemand ingegaan ; waaruit opmaak wij beslist vrede aleer het
jaar uit . En heden andermaal Corn. Nissen ontmoet, dewelke
op audientie, daar den vorigen keer niet aan de beurt gekomen,
en volgens hem bij alle ministers wel ioo lieden te wachten ;
verder de boeverij thans zoo algemeen toenemend, dat vele
nieuwe rechters te benoemen, en wel io groote gevangenissen
er bij . En verder vernomen de politie 4000 pr. schoenen in
beslag genomen bij een winkelier dewelke zich niet aan de
voorschriften hield ; alsook het suikerrantsoen niet hooger . En
in boterbons zooveel handel dat nu een gemeentebon er bij
moet ; waarover op de Witte veel verontwaardiging, hebbende
allen boterkaarten gekocht, soms ad io en 12 gulden ; en zegt
Muffelmans zulks een uitkomst voor vele minvermogenden,
dewelken toch geen boter kunnen betalen, en nuf io voor den
bioscoop hebben .
Zondag 29 September . Heden op uitnoodiging van Milord en
Maj . Piffkins Amalia vergezeld naar de Eng . Kerk, waartegen
eerst gewetensbezwaar; doch hetzelve na overleg niet gemotiveerd bevonden mits denzelfden dag ook naar mijn eigen kerk,
waardoor de Engelsche als uitstapje kon beschouwen . De dienst
veel herinnerend aan den Katholieken, alsook de versiering;
en zulks zeggende tot Milord, deze ten antwoord de Anglikanen
zich zelf Engelsche Katholieken noemen . En hierover verder
sprekend hij gezegd de Eng . Kerk zich indertijd afgescheiden
op bevel van Hendrik den Achtsten, dewelke voor den zevenden keer willende scheiden van zijn wettige Koningin, hierover
door den toenmaligen Paus berispt ; waarop bovenvermelde
Hendrik woedend, den Paus in Engeland buiten gezag gesteld,
en tevens alle Kerkelijke goederen geconfisqueerd, en dezelve
onder zijn lords verdeeld, voor zoover niet zelf behouden . En
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de voorvader van Milord een der begunstigden, en zijn familie
sedert 30o jaren van dit goed geleefd ; hetgeen mij een gemakkelijke manier lijkt . En de dienst een bijzondere dankdienst op
bevel van den Eng . bisschop, wegens de inneming van Jeruzalem . Des avonds trots guurte en eenige rheumatique naar
onze kerk, mijn vrouw mede ; en de preek zeer pittig en kort .
Waarna nog aangeloopen bij mijn dochter Betsy, het discours
meestal over zuigflesch en melkdistributie, en zij deswege bezorgd voor haar kinderen . Waarop naar huis en daar alle
klokken volgens voorschrift i uur vooruitgezet, zullende de
zomertijd dezen nacht worden uitgeschakeld ; en is dezelve mij
veel beter bevallen dan verleden jaar, ofschoon inmenging in
de natuur in principe niet goed kan keuren .
Maandag 3 o September. De meiden veel te laat op, en al het
huishouden in de war ; en bleek mij te hebben vergist met de
klokken, dewelke vooruit gezet in plaats achteruit ; doch moet
iedereen wel in de war met zulk een regeling . En verder den
geheelen voormiddag bezig met mijn administratie, zijnde dit
de laatste dag van het kwartaal . En stond versteld gedurende
hetzelve mijn uitgaven ruim f 5oo boven de inkomsten, hetgeen
mij nooit vroeger overkomen . En mijn vrouw hierover ernstig
onderhouden, en haar voorgerekend het evenwicht verloren
door de vergrooting van haar maandgeld en haar uitgaven
voor opschik ; waarop zij ten antwoord de schuld aan de reis
naar Domburg (dewelke echter op haar instigatie), mijn verblijf in het Palace (schuld : haar afwezigheid te Arnhem) en de
hoogere belastingen . En zij verder gezegd ik dit maar uit
vroegere besparing moet halen ; doch zal integendeel het verschil moeten vinden uit diverse onverwachte baten, zooals de
nieuwe aandeelen van de Koninklijke en diverse medegevallen
transacties . En persoonlijk Jaantje onderhouden over verdere
zuinigheid, en inzonderheid zij voortaan zonder haar bier,
hetwelk nu 18 cents de flesch, en bovendien kunstbier, schadelijk voor het gestel . Verder mijn vrouw en Amalia geen nieuwe
winterhoeden ; en ik zelf geen sigaren meer te koopen, maar
te volstaan met de controlekistjes van onze fabriek . En op het
trambalkon aangesproken door een fijn gekleed heer, maar
met platte spraak ; en bleek dezelve Aarons, de Israëliet, uit het
Westland, met zwaren gouden ketting ; en hij mij medegedeeld
hij thans een huis gekocht in Duinoord, en in 3 maanden welgesteld geworden aan vleeschlevering hetwelk door hem en
een paar anderen, gekleed als soldaten, op nagemaakte militaire
wagens elken dag naar stad gereden, en door niemand van de
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politie verdacht . Hij nu vrij dit te zeggen, aangezien er mede
uitgescheiden . En hem gefeliciteerd met Jeruzalem, zeggende
hij zeker spoedig terug naar Palestina, wanneer hetzelve Joodsche Staat ; doch zijn oordeel hij te oud voor Oostersch klimaat .
Dinsdag i October. Het weder buiiger en natter dan ooit ;
en naar mijn oordeel deze September de natste maand in
menschenheugenis, zijnde de zon deze gansche maand niet
verschenen . En heden diverse hevige donderslagen, alsook
hagel ; en de Bliksem ingeslagen in de F . Hendriklaan, verlokt
door een draadlooze installatie ; en het naar mijn oordeel schandelij k dergelijke gevaarlijke inrichtingen in dichtbevolkte buurten geoorloofd . Op de tram Jhr. van Boetzelaar ; en met dezen
over het weder, hij vastgesteld de regen voortkomend uit de
verwoede gevechten in Frankrijk . En aldaar de Duitschers
overal op den kop, inzonderheid van de Belgen in Vlaanderen,
en Kamerijk en St. Quentin zoo goed als gevallen, en kan
Hindenburg thans nergens meer goed doen . Waarover sprekende aan ons tafeltje, Muffelmans gezegd de Franschen in 14 dagen
aan den Rijn ; en hierop Kol . Bulders op eerewoord verklaard
hij alsdan in het Duitsche leger dienst zal nemen . Dan van
Mierders verhaal omtrent de installatie van den nieuwen Burgemeester ; dewelke naar ieders smaak . En thuis een half volle
flesch slaolie door Jaantje laten vallen, ter waarde van f 7 .50,
geldende de flesch thans ƒ 15 ; doch dezelve nog uit onzen voorraad, en het restant (6 fl .) thans dubbel zooveel waard als de
geheele opslag van 24 fl . i jaar geleden gekost ! !
Woensdag 2 October . Heden bericht van den huisbaas, en wil
hij mij in der minne mijn huis verkoopen . Maar is zulks een
slinksche poging, en hij kennelijk bevreesd voor den vrede,
dewelke nu naar ieders oordeel spoedig op komst ; als wanneer
volgens v . d. Heuvel in Den Haag iooo huizen vrij komen,
thans bewoond door Belgen, Engelsche soldaten, en spionnen
van allerlei soort. Zoodat gezegd ik niet reflecteer . En aan het
ontbijt Amalia medegedeeld zij 15 dezer zal optreden als spreekster voor haar politieke club, en mij uitgenoodigd ; doch geloof
niet zal gaan . Verder Mej . Winders mijn vrouw verteld haar
vader nu te scheiden van zijn ze vrouw, dewelke eerst 4 jaren
huishoudster bij hem, en de liefheid in persoon ; maar nog geen
14 dagen getrouwd hem met een pook bedreigd en met gloeiende thee overgoten ; en het leven zoo zuur gemaakt hij gescheiden, doch moest haar zijn huis op Zorgvliet vermaken en nog
2 ton in geld, zijnde een kinds portie ; en allen nog blijde van
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het mensch af. En op de Witte bericht de heer Colijn naar
Londen, en de heer Dresselhuys naar Berlijn, beiden voor
vrede ; en hoort men van alle kanten niets dan vrede ; waardoor
de Beurs gisteren volgens Mr. Willemse den druksten dag
had tijdens den oorlog; de Engelsche ponden nu 10 .40, zoodat
indien dezelve had gehouden zij toch nog winst zouden hebben
geleverd .
Donderdag 3 October. De barbier met nieuws van gisting onder
de winkeliers, zullende dezelven opkomen tegen de verordening van sluiting om 9 uur, dewelke ingegeven door de kolenschaarschte ; en zij van oordeel hetzelve hen fataal in hun
nering zal benadeelen. Maar dit door den barbier wederlegd ;
hij bewerende de klanten vroeger zullen komen, zoodat de
nering ongerept; en als voorbeeld aangehaald zich zelf, hoe
zijn winkel eerder sluit, maar de klanten nu vroeger ; en vroege
sluiting beter voor het personeel, behalve het zich nu aan
eigen vuur moet warmen en voor eigen licht moet zorgen,
tegen vroeger de patroon . En hij verder dezen morgen van
Baron Bavekinck vernomen (dewelke aan het Hof) dat H . M.'s
personeel een vakvereeniging gevormd voor hooger loon ; en
H. M. boos op zeker hofbeambte, dewelke Haar van alles
onkundig gelaten, en nu de zaak zelf ter hand genomen ter
regeling . En het nieuws in stad Turkije ook aan het dobberen ;
en thuis gekomen, vroeger dan gewoonlijk, aldaar Majoor
Piffkins op bezoek ; en mijn vrouw mij gezegd dit deze week
de ze keer, en zij van oordeel hij vues op Amalia . Hetgeen de
hemel verhoede, maar zoude zulks geen mirakel zijn aangezien
thans geen dag vergaat zonder trouwpartij met Engelschen ;
en mijn vrouw het met mij eens zulks niet aan te moedigen .
Vr dag 4 October . In den nacht een geweldige zwelling in
miJ n mond, waardoor zeer beangst een der nieuwe ziekten te
pakken; en mijn vrouw Dr. Schoffers opgebeld, dewelke mij
tot i i uur liet wachten ; en constateerde hij aandoening van
tandvleesch, misschien verkoudheid, maar misschien ook een
lichte (Latijnsch woord) van veel rooken ; en moest in huis
blijven en met een zout drankje spoelen . En met hem sprekend
over de oorlogskwalen, hij gezegd vlektyphus te Amsterdam,
en dito, alsook cholera, te Berlijn . En de koning van Spanje
ziek met zijn eigen griep, dewelke volgens sommigen de
longenpest ; zoodat ik blijde dezelve reeds gehad . Maar de
dokter van oordeel de gezondheid hier te land zeer goed . En
mij verder den geheelen dag verveeld met de courant van
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diverse dagen, waarin berichten van 2000 Duitschers gevangen
hier, en 3000 daar, en 4000 elders, en veel kanonnen genomen
door de Geallieerden ; en in Palestina ontelbare Turken. Dan
in Duitschland een nieuwe kanselier, n .l. Prins Max van Baden,
alsook een nieuwe koers . Verder gesnuffeld in Oom's papieren,
maar alles rommel zonder belang ; waaronder een brief van
1871, met klachten over de duurte door den oorlog! En in
den namiddag veel beter, v . d. Heuvel opgebeld, en met dezen
des avonds piket gespeeld ; doch zelf niet gerookt, en slechts
i wijngrogje, met de rest van de flesch voor v . d. H. ; van
wien echter 87 cts . gewonnen . En mijn vrouw met Amalia
naar de komedie, alwaar Eline Vere, het boek v . d. heer Couperus, opgevoerd als stuk, maar vonden zij het boek veel
mooier; waarop hun aanbevolen voortaan de kat uit den boom
te kijken, en eerst de recensies af te wachten, aleer goed geld
naar een kwaad stuk te gooien . Doch zeide Amalia Else Mouw's
kostuums alleen het geld waard .
Zaterdag f October .
Mijn mankement gelukkig geheel genezen ; en naar stad . Op het trambalkon in gesprek met Blommerse, den journalist, over de schandelijke overlading onzer
trams ; en bemerkte hoe B . zelf vrij rijdt, met een pers-vrijbiljet .
En mijn parapluie even achter mij gezet om hem een Populario
te presenteeren, dezelve een oogenblik later spoorloos verdwenen, en niemand er iets van gezien ; waarop echter den
conducteur aansprakelijk gesteld, en zal bij de directie mijn
bekla doen . En in de stad iedereen vol van den nieuwen
kanseier, en vrede nu zeker, met een voorstel van Duitschland
op komst . En het algemeene oordeel men het daar niet langer
kan houden; de hongersnood groot, allerlei onrustbarende
ziekten, en veel oproerigheden ; en nu een nieuwe regeering
ingezet om den oorlog uit te maken . Waarop Kol. Bulders
woedend geprotesteerd tegen deze lasterpraatjes, en volgens
hem alles verzinsels van de Telegraaf, en hij als bewijs een stuk
uit de Toekomst uit zijn portefeuille gehaald en voorgelezen .
Maar het oordeel der anderen anders ; en Muffelmans gezegd de
boedel mis en de keizer er nu dezen Rijksdag voorgeschoven
om alles op te redderen . Waarvan het fijne willende weten,
door mij Z.Exc . den Senhor opgebeld, en dezen genoodigd voor
tea in Vieux Doelen te 5 ure ; alwaar vele notabelen dermate
aanwezig dat geen tafeltje beneden vrij ; maar ontwaarde tal
van keurige dames . Waarop wij verwezen naar hun nieuwe
bar, heden geopend . Alwaar lang discours met den Senhor
over de politiek ; en dezelve mij op belofte van eerewoord en
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onder strikte geheimhouding medegedeeld dat pr4sk mkp
w3h19 b7rzd ip b415ks8m 9m2ck zf4g p8f. En thuis gekomen
mijn vrouw bericht zij door onze leveranciers opgebeld met
aanbiedingen van allerlei, hetwelk in eens goedkooper ; bijv .
thee ƒ io in Plaats ƒ 15, en slaolie f iz in plaats ƒ 15- Waarop
haar gezegd zij niets te koopen, en eerstdaags de reden zal
hooren ; maar tegen al haar aandringen het geheim van den
Senhor bewaard . En reeds in bed, om 12 uur hevig gebeld,
en een heer voor de deur ; dewelke bleek te zijn Prof. van
Culemborgh, 3 deuren verder, die naar een diner geweest . En
beweerde hij ik hem te soupeeren gevraagd ; en kon hem eerst
kwijt door met groote tegenwoordigheid van geest te zeggen
het souper niet hier maar 3 deuren verder!!!
Volgens afspraak Jhr . v. d. Broeck mij
afgehaald voor een wandeling ; zijnde het weder heden iets
beter gedisponeerd, het eerst in i maand ; en samen naar de
Witte Brug, alwaar i glas madeira. En onderweg gesproken
over onze konijnen, maar vooreerst niets anders te doen dan
wachten op de jongen ; en liet Z .Ed . mij een krantenknipsel
zien van 3 stuks, dewelke ƒ 150 opgebracht ; doch beiden het
eens zulks rasexemplaren. En besproken welken invloed de
vrede op deze fokkerij, hij van oordeel de opening der grenzen
een voordeel, doch noodeg een oog in 't zeil ; en in elk geval
de snelle vermenigvuldiging opwegend tegen aanvoer van
levensmiddelen . Verder de Koning van Bulgarije afgedankt,
daar Z. M. er blijkbaar genoeg van . En Oostenrijk Nederland
verzocht om vredesbemiddeling . In den middag diverse aanloop, en iedereen over vrede ; maar de vrouwen nog blijder
dan de mannen, zij allen in hoop de distributielasten spoedig
uit ; en de mannen van oordeel ons land rijke zaken te doen .
Waarover sprekend ik aan de telefoon geroepen, en bleek
zulks de Senhor, dewelke juist vernomen Duitschland aan
Amerika wapenstilstand voorgesteld, en de 14 artikelen aangenomen; hetwelk later door mij in den salon verteld, iedereen
de bron wilde weten, doch hieromtrent discreet gebleven . Het
weder omslaande niet ter kerke, uit vrees voor hernieuwing
mijner mondkwaal ; en Betsy bij ons voor de thee, dewelke
volgens mijn vrouw zoo goed als op .
Zondag 6 October .

Maandag 7 October . Brief van notaris Blom ; dewelke een
liefhebber uit de hand voor Oom's land, in deze omtrent den
prijs nagevraagd. Waarover mijn vrouw geraadpleegd, deze
van oordeel wij Hendrik om raad telegrafeeren ; en aldus ge165
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schied, antwoord betaald . Verder van Jacobson brief, hij bericht van een nieuwen agent in Finland, dewelke offerte vraagt
van 25 millioen sigaren, en wil Jacobson nu de fabriek dadelijk
vergrooten ; waarover Donderdag te vergaderen . En naar de
kiosk voor het ochtendblad, aldaar een file van belang, en gevochten om couranten ; dewelke het Duitsche aanbod bevestigen. Waarop den Senhor opgebeld ; dewelke gezegd nu alles
afhangt van Wilson . En den heelen dag leveranciers aan de
telefoon, met allerlei aanbod; en slaolie reeds gedaald tot ƒ 8.
En in stad ieder vol van den vrede ; en Mr. Willemse met bericht de beurs verbazend druk, en de ponden ƒ i o .8 5 ; zoodat
groote spijt de mijne weggedaan ; waarop Willemse gezegd hij
mij zulks nooit geadviseerd, en hij wel geweten zijn advies op
den duur juist . En ieders oordeel wij direct na den vrede volop
voedsel ; en binnen een maand de schepen uit Indië hier met
rijst, koffie en dergelijke . Verder over de huldiging van Jhr .
Loudon ; en dezelve alleen met visitekaartjes, waarvan duizenden; mijzelf hierbij niet onbetuigd gelaten, en vind deze betooging veel practischer dan geld ophalen ; hetwelk in overweging gegeven aan den heer Sickama, voor zijn Belgische
ovatie.
Dinsdag 8 October. Van Hendrik antwoord hij heden zelf
naar Buytenisse om met Not . Blom te beraadslagen, en zal
nader berichten ; en later een tweede telegram hij van avond
komt met den Zeeuwschen trein . En in stad iedereen sprekende
over de vredeskans ; en het oordeel deze gering, en Wilson's
antwoord denkelijk niet voor de poes ; velen bewerende hij het
aftreden van den keizer te eischen, vrij België met zo milliard
en aan Frankrijk de Elzas met de 5 milliard van 1871 terug
plus rente; en de Rijnprovincie te bezetten door zijn troepen,
en Engeland alle Duitsche schepen en koloniën . Waarop Kol .
Bulders gezegd hij van de Geallieerden alles verwacht, maar
Hindenburg er gelukkig ook nog . En nu weder vleesch in de
hotels, en de hamsteraars overal bevreesd voor vrede, en heden
inzonderheid schoenveters aangeboden, dewelke gedaald van
3o en 40 tot 8 en io cts . Na den eten Hendrik van den trein
gehaald, heen per stoomtram, terug per taxi, dewelke op ƒ 6
kwam. En H . van den Notaris vernomen alles minstens z ton
opbrengt, zonder de heerlijkheid ; en aangeraden 22 ton te
vragen, met heerlijkheid, en de Notaris voor den kooper,
dewelke een sigarenfabrikant met reusachtige 0 . W. ; en daartoe besloten . Mijn vrouw thuis gezorgd voor oesters, de eerste
dit jaar, en garnalenpastei voor, souper ; en allen laat opgezeten,
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ook Amalia ; en Hendrik verhaald van een groot jachtdiner te
Domburg Zaterdag, alwaar de aanzittenden mij met een glas
herdacht. En zeer opgeruimd te bed .
Doen rdag 9 October . Hendrik reeds te 9 uur weg, hebbende
hij in den namiddag conferentie met Ged . Staten over de bloemkooldistributie ; en met hem naar den trein per stoomtram ; en
meer dan 2. uur op stap, heen en terug . En aan het station door
mij de menigte gadegeslagen voor den 1 io trein naar Amsterdam ; en nooit zoovelen op het perron gezien, en bleven wel
ioo lieden achter daar geen plaats . En schijnt het zonderling
dat hoe minder treinen, hoe meer menschen ; waarvan naar ik
hoor de uitleg dat velen moeten reizen omdat de telefoon zoo
slecht . En in den midda naar stad, daar antwoord van Wilson ;
dewelke niet verder wipraten aleer België en Frankrijk ontruimd. Naar het algemeene oordeel dit te gebeuren, bijaldien
de Duitschers aan het eind van hun Latijn ; en zullen zij ook den
Elzas teruggeven, en alle schade vergoeden ; hetgeen hen volgens Mr. Willemse failliet zal maken . En de Senhor mij er per
telefoon voor ingestaan de Duitschers zich binnen een maand
onvoorwaardelijk overgeven, en de Vredesconferentie vóór de
Kerst in elkaar ; en de kans voor Den Haag niet gering, waarover
j .l. Zondag Ministerraad, alsook over keuze tusschen dhr.
Cremer en Prof. Van Vollenhoven voor gezant te Washington .
Donderdag i o October . Reeds vroeg (2 1o) met den trein naar
Amsterdam, met groot gedrang ; en een half uur vertraging,
Kolleman en ik bevreesd wij te laat voor de vergadering, dewelke echter op onze aankomst gewacht . Een lange uitlegging
van Jacobson, met duizelige cijfers, over het enorme tekort
aan sigaren over de geheele wereld ; en de legers alleen 6o.ooo .ooo
per dag noodig, zijnde 5 sigaren of 15 sigaretten per man per
dag, en anders de moraal aan het zakken, bijaldien rooken het
eenige huiselijke genot der manschappen . De Duitsche inzinking
voornamelijk het gevolg van gebrek aan sigaren, en de toestand
alleen door Hindenburg te redden bijaldien hij z milliard sigaren
kan koopen. En het tekort na den oorlog volgens Jacobson in
Duitschland io milliard sigaren, Oostenrijk io, Rusland 2 5,
Zweden en de kleine landen elk 5 ; of zoo er sigaretten gerookt
met 3 vermenigvuldigen . En alleen in ons land nog 3 milliard
voorraad ; waarin de fabrikanten zullen verstikken bijaldien onze
grenzen niet open; en zij hierover doende met Minister v . IJselsteyn . Al hetwelk zeer leerzaam te vernemen ; maar over de
bestelling uit Finland besloten de fabriek niet te vergrooten, en
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alleen leveren te en betaling vooruit . En het oordeel van het
bestuur verder, e vrede nu zeker, en te bezien of dezelve niet
al onze vooruitzichten bederft ; waarop Jacobson gezegd : vrede
of oorlog, de menschen klompen dragen en sigaren rooken.
Waarop echter door mij in het midden gebracht optimisme
hier niet van pas ; en met de onzekere uitzichten inzicht en
voorzichtigheid dubbel geboden ; en alle mede-commissarissen
het hiermede eens, besloten geen vergrooting te wagen, maar
fabriceeren wat wij kunnen ; en geen krediet te geven . Waarop
de vergadering uiteen ; en ieder heden voor het eerst het dubbele
presentiegeld getoucheerd, zijnde zo gulden. En in den trein
iemand uit de Telegraaf voorgelezen de Keizer afgetreden en
de Kroonprins zich opgehangen; doch zulks dadelijk tegengesproken .
Vrijdag rz October . In de krant nog steeds onzekerheid over
den vrede, en ieder nu afwachtend wat Duitschland zal antwoorden . Waarover het oordeel van den Senhor per telefoon
vragend, deze beweerd het alles zal toegeven hetgeen gevraagd,
en binnen een maand vrede ; en hij vol lof over Wilson's antwoord, zeggende dit een leelijke pijp voor de Duitschers, maar
zal alles losloopen, en hij reeds naar het Café de Paris geschreven
om een tafeltje te reserveeren voor Réveillon ; en mij gevraagd
of medega, ik schertsend toegezegd . En op de Witte ook ieder
vol van den vrede, en de meesten in hun nopjes, maar enkelen
beducht voor hun zaken ; en Kol . Bulders stokstijf bewerend
hier een groote diplomatenzet van de Duitschers op komst,
dewelke een reuzenoffensief in voorbereiding, en de Entente
in een val gelokt . Verder over ons groot draadloos station,
hetwelk door onze regeering thans in Duitschland besteld, de
Kol . B . zeggende wij daar toch maar bij terecht moeten, en geen
een van de Entente-opscheppers zoo iets kan leveren . En zal
men nu dag en nacht door de lucht met de Oost kunnen
telegrafeeren, zonder draden of kabels, hetgeen een groot
wonder der techniek. En vernam zeer tot mijn opluchting deze
gevaarlijke inrichting niet in dicht bevolkte buurten komt, maar
een deel bij Kootwijk en een deel bij Boxmeer ; waartoe volgens v. d. Heuvel besloten door het inslaan van den bliksem in
de Fr. Hendriklaan . En zal ook het station te Scheveningen
weg, zeer tot mijn genoegen bij onweders, dewelke beslist
aangelokt door al dat ijzer . En in den avond Amalia's rede
afgehoord, voor haar vergadering op 15 dezer. De inhoud
onzin ; doch levert zij het overigens aardig en welbespraakt .
Maar weet niet waar het einde moet zijn, met vrouwen hun
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welbespraaktheid nog verder oefenend ; hetwelk door mij geopperd, zij ten antwoord deze oorlog het meest doorslaande bewijs
van onbekwaamheid der mannenregeeringen, en zullen de
vrouwen de verwoeste wereld op nieuwe pooten zetten!!!
Zaterdag 12 October. Volgens den barbier het nu zeker al het
briefport nog vóór Nieuwjaar te verhoogen met 22 ct. voor
brieven, alsook dito voor briefkaarten ; en verder per jaar 300
millioen brieven enz . in ons land verzonden ; waarop, mede
indachtig aan de sigarenfabricage, bedacht hoe in dezen tijd
alles in de honderden millioenen loopt ; hetgeen verder blijkt
uit de nieuwe staatsleening, ook 300 millioen, ad S procent . En
de barbier uitgerekend het nieuwe port elk jaar 72 millioen op
te brengen ; maar zal dit surplus geheel dienen voor loonsverhooging der postbeambten, zoodat mij afvraag waar het
nut; maar zal in elk geval ioo briefkaarten koopen voor den
ouden prijs . En in stad aan ons tafeltje Mr. Willemse over den
vrede op de beurs, en een groote rijzing verder in alle fondsen,
vooral Indische en suiker ; dewelke nu wederf io, tegen ƒ S
toen mijn zoon Johan mij laatstelijk schreef . Het verdere
nieuws er met December nog een nieuw restaurant in de Zeestraat ; doch zegt v . d . Heuvel wij er te veel krijgen nu alle
Engelschen en Belgen weg zoodra de vrede komt . Waarover te
5 uur nog geen nieuws gekomen, maar wel op heden verwacht ;
weshalve ons tafeltje besloten samen op de Witte te eten ; en
later te kaarten, in afwachting van het nieuws ; en zulks naar
huis getelefoneerd . En het bericht vóór io uur gebracht door
Blommerse, den journalist, met een extra-blad ; en Duitschland
op alle punten eieren voor zijn geld . Waarop ieder opgestaan,
en ik juist een prachthand, minstens klein slem, zoodat protesteerde . Maar de heele winst bij algemeene stemmen voor cognacgrog, dewelke echter wel beschouwd uit mijn zak betaald.
Op de tram huiswaarts de Belgen en de Eng . soldaten alle
opgetogenheid te buiten gaande ; maar thuis mijn vrouw misnoegd, daar heden voor verrassing patrijzen voor diner, en mij
gevraagd of met het nieuws niet tot morgen kon wachten .
Hetwelk bewijst hoe weinig zin de vrouw voor openbare zaken ;
maar wil zij desalniettemin toch in de politiek!!
Zondag 13 October . Het weder fraai zijnde, naar en langs de
zee gewandeld ; en ter Piere, waar nog al publiek O .a . Jhr .
v. d. Broeck samen met Bar . Beaume de Castagne, met bericht
tot gisteren reeds een kleine ioo konijntjes geboren, en komen
er elk uur nieuwe bij ; en zullen eerstdaags een en ander in
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oogenschouw nemen . Verder aangaande den vrede, deze nu
zeker, en verwacht de Baron hij lang vóór Kerstmis te Brussel
terug ; en de Duitschers minstens zo milliard te betalen aan
België, en dit land dan het rijkste van de wereld . Maar vele
Vlaamsche verraders op te hangen, en de Gentsche professors
subiet huistoe . Verder door Jhr. v. d . B. verteld van een O.W.'er
uit Groningen, vroeger kellner, en in z jaren met pieterselie
4 millioen verdiend ; en thans een huis gekocht in het Prinsevinkenpark, en alleen 7000 gulden betaald voor de badkamer!
Waarover later nadenkend, mij zelf verweten ik in den oorlog
geen krachtiger poging gedaan tot verbetering mijner financiën door weloverwogen zaken ; zoodat de vrede mij niet
veel verder vindt dan vroeger, zonder grooter draagkracht opwegend tegen de razende duurte en de ontzettende belastingen .
In den namiddag met mijn vrouw diverse bezoeken, alwaar over
niets dan den vrede ; en 's avonds ter kerke, de preek ook al over
vrede, doch zeer ad rem, naar Lucas i : 29, met verwijzing
inzonderheid hoe het noodig alles te offeren aan vrede, dewelke
hoeksteen van waren godsdienst . En thuis gekomen door mijn
vrouw verrast met de patrijzen van gisteren, koud bewaard
voor een vredessoupertje ; en van mijn kant daarbij een fiesch
Pommard . En aan mijn vrouw uitgelegd hoe in etenszaken de
vrouw veel hoogex staande dan de man ; en zoude laatstgenoemde in het geval van gisteren buiten kijf dubbele portie nemen,
terwijl de vrouw zich verloochent .
Maandag 14 October. Reeds vroeg naar de kiosk voor een
Maandagochtendblad, hetwelk door dichte drommen opgewacht ;

maar Wilson de Duitsche voorwaarden nog niet aangenomen ;
en integendeel veel bewijs voor nieuwe onrust in Duitschland, en moet de nieuwe Max volgens velen weg, van wege
een brief geschreven tegen de democratie . En van Prof. Van
Culemborgh, dewelke ook een blad haalde, veel onrustbarends
vernomen over Duitsche bolsjewix, dewelken aldaar den Keizer
weg willen werken en alles confisqueeren ; en naar zijn oordeel alsdan ook ons land in gevaar, (hetgeen de hemel verhoede!) en reeds vele verkapte bolsjewix hier losloopend en
reeds diversen in de Kamer ; en volgens Z .Ed. een geluk wij een
rechtsch ministerie, en niet Troelstra, en als het tot vechten
komt de kerkelijken wel opgewassen tegen de socialen . Maar
leek mij die vrees overdreven, en niet verbaasd later op informatie bij Blabbers vernemend de Professor een zeurkous ; en
volgens Z.Ed. ons volk te gezondverstandig . En heden op het
Plein gadegeslagen hoe daar een tramconducteur dubbeltjes
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gaf tegen zilverbons aan een net gekleed man, dewelke mij op
navraag mededeelde hij io guldens bons krijgt voor f 9 .75,
van winkeliers en dergelij ken; door welk emolument hij en zijn
collega's tegenwicht vinden tegen de duurte . En is het merkwaardig hoe in deze tijden bijna ieder een slaatje slaat ; doch
vraag mij af waarom mij zulks niet beschoren . En op de Witte
Mr. Willemse berichtend er een groote rijzing ter beurze, vooral
in vreemde munten; de mark nu bijna 40 cts ., en de kroon z8 .
En vernam van velen zij papieren gekocht en aan dezelve vlot
verdiend ; waaraan door mij insgelijks geenerlei deel genomen .
Dinsdag zI October. De barbier met nieuws er in de stad
bulletins over Wilson, dewelke op Duitschlands missive
afwijzend beschikt ; waarover den Senhor opgebeld, van diens
knecht vernomen Z .Exc. onder handen van den masseur . En
hierover informeerend bij den knecht, vernomen Z .Exc. zich
dagelijks laat behandelen, niet voor eenige kwaal, maar ter
bevordering van welbevinden en tegen de corpulentie . En uit
nieuwsgierigheid naar stad, alwaar in de straten algemeen
g ebulder van krantenjongens ; en in Het Vaderland met dikke
l etters gelezen Wilson's antwoord norsch afwijzend, en Z . H.
woedend over de duikbooten en het ledigstelen der ontruimde
gewesten, alsook andere wandaden tegen beschaafd oorlogsrecht . En naar de Witte voor de koffie, alwaar ieder geagiteerd ;
en volgens den een de vrede vervlogen, maar volgens den ander
Duitschland zich nu onvoorwaardelijk over te geven ; zijnde er
iemand wiens tante pas uit Duitschland terug, en daar ieder beu
van alles ; en volgens H .Ed. geen prijs te hoog voor vrede . En
Blommerse pas van een Italiaansch diplomaat vernomen de
Entente nu eischt alle Duitsche kolonies, heel Turkije, den Elzas, en terugbetaling van alle oorlogskosten ; alsook de Duitsche
vloot, Kiel, Helgoland en evenveel Duitsche mijnen en fabrieken als in België en Frankrijk vernield ; al hetwelk niet gering .
Verder Turkije vrede gevraagd, en zal Oostenrijk nu ook
afvallen . En een nieuw offensief in Vlaanderen ; door al hetgeen
naar ieders oordeel Duitschland er finaal onder .
Woensdag zG October. In den morgen nà het scheren afgehaald door Jhr . van den Broeck, en met dezen naar onze konijnen; dewelke thans met 300 vermeerderd, en komen er elk
uur bij ; dewelke van rose kleur, en niet grootex dan een muis .
En de sterfte groot, maar zulks een gewoon verschijnsel ; en als
het heele nest dood, de moeder in gevaar door verdriet ; weshalve
haar alsdan uit een ander nest levende gegeven . En de jongen in
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io weken volwassen, en verneem het beste er 5 bij de moeder,
en van elke moeder 4 nesten in een jaar ; waaruit mij door Jhr .
v. d . B. voorgecijferd i wijfje in een jaar zeer wel 20 jongen kan
hebben, en hierna het eerste nest weder io, en het tweede nest
5 ; totaal 35 ; makende op onze 200 wijfjes een totaal van 7000
konijnen het eerste jaar, en het tweede jaar 7000 maal 35 is
215 .000, waarvan echter veel afgaat door vroege sterfte en
omreden slechts de helft wijfjes ; en is bovendien het voedsel
een bron van groote kosten . Doch lijkt met dat al een voordeelig zaakje . In de politiek heden
nieuws. En thuis
komende van Notaris Blom een telegram
telegramberichtende tante's
land voordeelig verkocht, brief volgt ; en had Z.Ed. er wel de
opbrengst bij mogen zetten . Waarover den ganschen avond
met mijn vrouw gesproken, zij aandringend op aankoop van
beter geschikt huis ; en in groote spanning naar bed .
Donderdag 17 October . In de bladen een lange recensie van
Amalia's politieke rede gisteren in haar vrouwenvergadering,
en luidt dezelve zeer gunstig ; maar zij zelf aan het ontbijt met
minder mooi verslag, waarvoor gisteravond te vermoeid, zoodat
dadelijk naar bed . Op het podium 2o dames; maar in het publiek
geen 1o, en daarvan de meesten nog journalisten; en de voorzitster, mevr. Panneman, met een inleidingsrede van 5 kwartier,
waaraan geen einde . En Amalia hierdoor genoopt haar voordracht op de helft te bekorten ; en Mevr . P. zulks met opzet gedaan, zijnde de gansche bijeenkomst alleen berekend op mevr .
Panneman's zelfverheerlijking, en moet A . er nu niets meer van
hebben. Al hetwelk precies zooals steeds door mij voorspeld .
En in de stad bericht, dat Duitschiand de duikbooten terugroept,
hetwelk naar ieders oordeel nieuw bewijs van vroegen vrede .
En thuis gekomen eindelijk brief van Notaris Blom, met uitvoerige opgave . Het geheel reilend en zeilend aangekocht door
Pot, den O . W.'er uit Middelburg, incluis de Heerlijkheid; maar
de erfenis netto na alle legaten, rechten, zegels en onkosten
slechts ruim f 143 .000 ; hetwelk ofschoon meer dan verwacht,
per contra toch zeer besnoeid door tante's buitensporige legaten, de schikking in der minne met de neven, en de moorddadige successierechten; en de rente (ad 4 procent) zeker niet
meer dan de meerdere kosten van huishouding en belastingen.
Waarmede mijn vrouw het wel eens, maar zegt wij in elk geval
dankbaar moeten zijn alles nog aldus geloopen . En verder
van den Notaris wel woorden en cijfers, maar nog geen contanten, en aan Z .Ed. geschreven het geld mij spoedig aangenaam zal zijn, gelet op de kans op krijgsbedrijf vlak in de buurt
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(alwaar de Entente de Duitschers achterna zit) en verder overwegende het renteverlies, waarvan uitgerekend hetzelve mij op
niet minder dan f 15 daags komt.
L'r dag 18 October . Met de eerste post brief van zwager
Hendrik, dewelke den uitslag van den verkoop alleszins bevestigt, en mij feliciteert, onder bijvoeging van bericht, dat
volgens inzicht te Middelburg het den kooper Pot alleen te
doen om de heerlijkheid, dewelke hij er zal afnemen, en dan
alles opnieuw in de veiling ; en weet heel Middelbui reeds hoe
P.'s vrouw nog denzelfden dag visitekaartjes besteld met haar
nieuwen naam als Mevrouw Pot van Buytenisse-Bom er op .
Verder Zw . Hendrik over de oorlogsbedrijven, dewelke van
Walcheren zeer goed hoorbaar ; met herinnering aan onze afspraak samen zoodra mogelijk naar Brussel . En over de vluchtelingen, hoe er 200.000 op weg naar ons land ; maar hoe dezelven te voeden mij een raadsel, en lijkt mij verscherping van
rantsoen te wachten . En verder op de Witte iedereen het over
den val van Ostende en Rijssel, met Brugge op komst ; en de
Koning van België al te Ostende ingetogen . En van Amerika
een aanbod van kolen (ioo .ooo ton de maand) voor het aflialen ;
en de heer Cremer als gezant daarheen ; zijnde Z .Ed. bij ieder
zeer gunstig bekend, vooral als Oud-Pres . der Handel Mij . En
een trein vol Eng . onderofficieren heden naar Leeuwarden
gezonden ; de 2e zending, en samen wel 6oo ; en volgens Blommerse, den journalist, het station vol huilende meisjes dewelken
op deze geïnterneerden verliefd ; en zal als de vrede loskomt
hier in Den Haag nog menig traantje vallen . Waarover door
v. d. Heuvel medegedeeld, alle geïnterneerden van hoogerhand
instructie zij hier niet te trouwen ; zulks met het oog op de
huwelijksmarkt, dewelke reeds vóór den oorlog in Engeland
overvoerd, maar thans geheel ontredderd, bijaldien één millioen
jonge mannen dood, en 2J- verminkt.
Zaterdag zy October. De barbier met nieuws over intrekking
der schoenendistributie, zijnde in deze de regeering lam geslagen door het vernuft der winkeliers ; dewelken niet langer
mogende verkoopes, hun schoenen eenvoudig verhuurden,
tegen een huur van 25 à f 5o het paar, de huur gelijk aan den
verkoopsprijs . En was er nooit een tijd met zulk vernuft in
wetsontduiking, alsook nooit met meer criminaliteit ; waarvan
lange artikelen in de bladen dagelijks getuigende . En is het nu
zoo in alle landen. Op de Witte iedereen versteld van nieuwe
voorstellen tot verhooging der Verdedigingsbelasting, en nu
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ook belasting op alle advertenties ; en drijven wij door een en
ander af naar de meest onhoudbare toestanden . Waarover
sprekende aan ons tafeltje, Muffelmans gezegd, hij naar Brussel
zal gaan wonen, welke stad met België schadeloos gesteld door
Duitschland, zal blijven uitblinken door lage belastinen ; maar
Mierder's oordeel zulks niet het geval, en Nederland- integendeel de laagste belastingen van alle (!) daar elders So à 75 % van
het inkomen voor den Staat . En volgens Blabbers de geheele
toekomstige neiging de gegoeden den geheelen druk te dragen,
vanwege de Bolsjewix, open en verkapt . Waarop Blabbers
verder over de tooneelen in de Kamer; hoe enkele leden daar
nu boterhammen uit een papier in de vergaderzaal eten, en vele
anderen pepermuntjes . En ieder het eens de nieuwe kieswet het
peil nog verder verlaagd ; hetgeen echter steeds van nieuwigheden te wachten .
Zondag 20 October. Het weder in den ochtend droog maar
naar, en vroeg ter kerke; alwaar onze dominé zonder bril op,
hetgeen mij nooit te voren herinner, en de preek maar zeer kort,
en hoorde later van den heer Gronjé Z .W.Ew . den bril onderweg
gebroken en de preek nu van buiten opgesteld ; doch leek dezelve
mij beter dan gewoonlijk . En terug gewandeld langs den O .
Schev . weg met dhr . Gronjé ; en met dezen over den vrede ;
zijnde deze volgens hem te danken aan de Bolsjewix, dewelke nu
overal de baas, inzonderheid te Weenen, Sofia en Berlijn, alsook te Konstantinopel ; en de heer S . van oordeel de revolutie
niet te houden als eenmaal de oorlog uit ; hetgeen de hemel verhoede! Voor eten zeer slecht vleesch, zijnde n .l. het goede
opgekommandeerd voor de Fransche en Belgische vluchtelingen .
En kort na den eten buiten geroep van extra-bladen, dewelke
thans sterk in de mode; maar verder niets dan telegram van
Wilson aan Oostenrijk, hij aanzegging doende de 14 punten nu
veranderd, vermits de Slowakken inmiddels door hem erkend .
En de uitleg hiervan volgens neef v . Munnickhuysen, dewelke
later bij ons op visite (naar ik denk nieuwsgierig over de
erfenis) Oostenrijk geprobeerd zich op eigen houtje tot een
volkerenbond te maken. Verder van Duitschland nog geen
antwoord los, maar hetzelve zijn Bolsjewix ter bespreking
genoodigd ; en zal wel toegeven . En onderwijl ook Denemarken met eischen gekomen, en schijnt het dat iedereen nu
wil medeplukken .

Maandag 21 October . Het meest schandelijk regenweder, en
het dagmeisje uitgezonden voor een Maandagochtendblad doch
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liet hetzelve zich een Maandagmorgencourant in de hand stop en,
dewelke gelanceerd door Het Vaderland, en zulks nog wei op
xose papier. Doch bevatte dezelve hoegenaamd niets van eenig
belang, zoodat zonde van het dubbeltje ; en moesten de overheden dergelijke bladen verbieden tenzij deugdelijk nieuws voor
het geld gewaarborgd . Verder aan de telefoon iemand met
thee ad f 4.- ; waarop mijn vrouw gezegd zij reeds gehoord
van f 3 .-. En op de Witte het algemeene oordeel Wilson nu
even erg als de andere diplomaten met zijn nieuwe eischen aan
Duitschland ; waarop echter Muffelmans iedereen getart zulks
te bewijzen . En hiero door Kol . Bulders zijn boodschap voor
den dag gehaald ; en bevat dezelve inderdaad verder niets dan
vragen . En te midden van de discussie de extra-bladen naar
binnen gebracht met Duitschland's antwoord; hetwelk evenwel geen haring en geen kuit, en alleen ontkenning van wreedheden; maar de duikbooten nu afbesteld, wat betreft pasagiersbooten. En v . d. Heuvel verteld, hoe Keizer Wilhelm thans
Paul C . Kaiser genoemd, zooals de welbekende bakker ; zijnde
de uitlegging dezer geestigheid hij thans zoete broodjes bakt ;
hetgeen zeer humoristisch bedacht . Verder van Mierders het
raadslid tijding de Raad thans een Dienst ingesteld voor Kunsten en Wetenschappen, en hierop door mij geopperd zulks
wel had kunnen wachten tenzij deze dienst ons de kunst leert
in deze dure tijden rond te komen, of de wetenschap hoe in de
meest dringende behoeften te voorzien! Dewelke opmerking
met algemeene instemming bekroond .
p

p

Dinsdag 22 October . Met de post een afscheidsbrief van
Baron Baume de Castagne, dewelke subiet terug naar zijn goed
bij Dudzeele in Vlaanderen, hetwelk thans van Duitschers
gezuiverd ; en hierover eenigszins onthutst vanwege onze
konijnenfokkerij, Jhr . v. d. Broeck met spoed door mij opgebeld. Doch mocht van Z .H.E.Geb . vernemen alles in orde, en
hij de kas onder eigen beheer, waarin nog meer dan f 600o
contant ; en ons kapitaal naar blijk van ondervinding te groot,
hij doende met voorstellen ieder f 1500 terug te betalen . Verder
Z.H.E.Geb . mij tevens bericht onze knecht hem medegedeeld
onze fokkerij bezocht door epidemie van konijnencolique, waardoor aanzienlijke sterfte ; en onder de dooden ook de Belgische
Reus Pacha II, dewelke f 6o waard; en spijt mij zulks afgezien
van het geld, ook voor zijn talrijke weduwen en weezen. Dan
van den barbier nieuws hoe reeds vele Belgen weg, waaronder
diverse van zi n notabele klanten ; en had hij verder pas van
een gepens . kolonel vernomen, Nederland's positie thans
J
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gevaarlijk ; bijaldien de verwoede gevechten tusschen Duitschets en Entente vlak bij onze grens licht naar Zeeuwsch
Vlaanderen kunnen overslaan . Hetgeen de hemel verhoede .
Op de Witte vele lange gezichten vanwege een groote daling
ter beurze, in olie en tabak, alsook in kronen, welke laatste
stevig gezakt op bericht geheel Oostenrijk aan het uiteenspatten . En aangaande deze Kronen vernomen de speculatie
zetelend op het Spui alhier, alwaar altijd door beurs op straat,
en heele pakketten biljetten groot iooo Kr. voor contanten
verhandeld . Waaronder vele nieuwe, dewelke onder verdenking
van valschheid ; doch oordeelde Mr. Willemse, van de Bank,
er zulks niet toe doet, aangezien de nagemaakte intrinsiek
evenveel waard als de echte . En deze biljetten aangevoerd door
zekere Karpaten uit de Oekrajine ; en diverse Hagenaars er
scheppen aan verdiend, maar de meesten danig verloren . Verder
de H.H. Van Aalst en Westerman, de bankiers, samen een half
millioen francs gegeven aan de Koningin van België ; en wilde
Mr. Willemse een comité voor dezelve beginnen, waartoe mij
met Mierders en v . d. Heuvel genoodigd . Maar wensch zulks
voorloopig aan te houden, niet wetende of hetzelve wel in
overeenstemming met mijn strikte neutraliteit.
IVoensdag 23 October . Ons geheele huis heden onthutst, daar
Jaantje's sigarenkistje waarin al onze bons spoorloos verdwenen ; en wij bedreigd met verhongering en koude, daar alle
bons voor brood, boter, kolen en verderen leeftocht weg ; en
haar hiervoor aansprakelijk gesteld, met verdenking van haren
galant of het dagmeisje . Waarover in persoon naar het Distributiekantoor ; alwaar echter afgescheept door het bescheid er
eiken dag wel ioo menschen met hetzelfde praatje . Waarop mistroostig naar huis ; en iedereen aan het zoeken, Amalia ten slotte
alles ontdekt ; en het kistje door het dagmeisje in den aschbak
geworpen, dewelke gelukkig nog niet afgehaald . Verder over
de politiek den Senhor getelefoneerd om opheldering ; dewelke
mij zegt de vrede met versnelden pas op komst, Oostenrijk
zich eerstdaags over te geven, Duitschland binnen 14 dagen te
volgen, zonder voorwaarden ; en Z .Ed. mij voor Zaterdag te
dineeren gevraagd bij Des Indes, alwaar diverse andere diplomaten mede aan te zitten . Op de Witte Blommerse, de journalist, dewelke pas terug uit Brugge, alwaar hij de blijde inkomst
van Koning Albert aanschouwd voor zijn blad ; en volgens
hem nooit treffender schouwspel . En de Belgen nu meer te eten
dan wij ; en de boeren aldaar vele milliarden verdiend, en de
burgerij erger bewoekerd dan ten onzent . En met de post
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's avonds brief van De Bont, mijn pachter, dewelke beweert
verhooging der pacht met ƒ 8oo zijn alleruiterste ; en zendt de
schurk een lang verhaal van zijn armoede, waarvan echter geen
steek geloof; zoodat hem er uit zoude zetten, als mijn vrouw
zich niet hiertegen verzet ; zeggende ik mij te spiegelen aan het
voorbeeld van Duitschland, hetwelk ook eerst te veel vroeg, en
nu alles langs den neus krijgt.
Donderdag 2¢ October. Het antwoord van Wilson heden losgekomen; en hetzelve niet voor de poes, alsook niet onder
stoelen of banken ; zeggende Z. H., met zooveel woorden, hij
niets moet hebben van den Keizer en de andere rijksgrooten,
en nu Foch zijn beurt van spreken . Al hetgeen strookende met
den tijdgeest ; doch kan mijzelf niet ontveinzen de wereld op
een glibberig pad, met alle eerbied voor de Grooten der Aarde
verdwenen ; zoodat niet meer weet waar zulks heen moet.
Waarover sprekende met Kol . Bulders, dezelve gezegd zulks
de eerste verstandige woorden hij dit jaar nog gehoord ; en
volgens hem de lakens thans overal uitgedeeld door Bolsjewix
en anarchisten, dewelke om God noch gebod geven ; en willen
dezen alle fatsoenlijke lieden geheel onder de plak krijgen,
zoodat dezelven zich niet durven toeren . Maar zal een en ander
zich volgens Z .Ed. spoedig wreken, en de vele epidemische
ziekten volgens hem een waarschuwend teeken. Van al hetgeen
zeer veel waar, en de tijden buiten kijf vol beroering en onrust .
Verder op de Witte veel gedoe over de groote oorlogskaart .
Dezelve tot voor 4 weken bijgehouden door 3 gepensionneerde
officieren, maar zulks gestaakt toen de Duitschers aan het verliezen, daar deze 3 pro-Duitschers . Waarover beklag bij H . H.
Commissarissen . Maar het Bestuur terecht van oordeel het
werk liefdewerk en onbezoldigd, zoodat de 3 recht van terugtrekking ; maar de zaak opgelost door inmenging van een progeallieerd teekenkundige, dewelke nu de kaart bijhoudt . En is
het vreemd te zien hoe ieder medegesleept door zijn gezinning .

Vr dag 2,T October. De barbier heden vervangen door een
ander, wegens Spaansche griep ; dewelke thans ook Den Haag
zeer onrustbarend aantast ; en dezelve vooral erg te Amsterdam,
alsook vele andere plaatsen, met zeer veel scholen gesloten; en
de bladen vol doodsadvertentiën, meestal jonge lieden. Maar
zegt de barbier de geleerden eindelijk de microbe te pakken ;
en als beste medicijn ontdekt het eten van veel ronde bieten,
zoodat Jaantje opdracht gegeven deze voortaan dagelijks ter
tafel, aangezien zulks in geen geval kwaad kan. En enkelen
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van oordeel de griep een milde vorm van nekkramp of pest,
en de dokters hetzelve verheimeli)'kend met het oog op de
ongerustheid . Op de Witte hardnekkig gerucht den Keizer af
te danken, en Z. M. van plan naar ons land te komen wonen,
en reeds diverse suites voor zichzelf en gevolg besproken in
Hotel Witte Brug ; hetwelk door Muffelmans opgebeld ter navraag, doch kon dezelve geen beslist antwoord krijgen, zijnde
de directie in conferentie . En in den avond naar Betsy, mijn
dochter, dewelke jarig ; en onder de geschenken van haar man's
moeder een doosje met 3 stukjes zeep, hetwelk vroeger misschien i gld . gekost, doch thans een kostbare rariteit . Waarop
de dames over de wasch, hoe dezelve thans 4 x het normale
kost, en niet eens goed . En de wijn van Marinus als steeds
beneden alle critique.
Zaterdag 26 October . Met de post een aangeteekende van
Not . Blom, met afrekening, en een assignatie voor het mij
competeerende op de Ned . Bank; en dit de grootste som ooit
in mijn handen, en na de koffie een rijtuig besteld, en mijn
vrouw mede ter meerdere securiteit . Maar kwamen te laat aan
de Bank in het Noord Einde ; waarop wij ten einde raad naar
Mr. Willemse zijn bank en de assignatie daar opgeborgen in
mijn loket; en wilde Mr. W. Maandag voor mij incasseeren ;
doch besloot zulks in persoon te doen, daar deze som eens zelf
tusschen vinger en duim wil hebben . Doch met Mr. W. te
rade over de bestemming van het geld, mijn vrouw mede adviseerend ; en het vinden van belegging zeer moeilijk, daar alle
effecten hoog, en vele onzeker . En voelde Mr. W. wel iets
voor de nieuwe Staatsleening, doch mijn vrouw meer voor
een eigen huis, en vaste goederen . Maar ontraadt Mr. W. ons
dit weder, wegens de hooge prijzen, en beter te spreken voor
pandbrieven. En konden wij aldus tot geen besluit komen ; en
heeft deze geheele erfenis mij nog niets dan beslommering gebracht . Hetwelk tegen mijn vrouw geopperd, zij mij een ouden
knorhaan genoemd, doch kon zij zelf geen advies van eenig
nut geven. Maar zij mij medegetroond naar het Bonneteriemagazijn, en mij belezen voor een nieuwen wintermantel bij
gelegenheid der erfenis . En ons diverse mantels vertoond door
de verkoopsters, waarvan diverse knappe verschijningen, dewelken hem met veel zwier omgedaan ter beoordeeling door
mijn vrouw ; hetwelk doende een beeldschoone blondine met
hemelsblauwe oogen, dewelke zeer door mij bewonderd, mij
innemend toegelachen. En na wel 2o bekeken één door mijn
vrouw gekozen; en trof mij hoe jeugdig gracieus zij er in uit1 78
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zag. Doch was de prijs om er een flauwte van te krijgen!
In den avond naar Des Indes, alwaar door Z. Exc . den Senhor te dineeren genoodigd, en aldaar met diverse attaché's
aangezeten . Het diner opperbest ; en veel discours over de
hooge politiek . Oostenrijk reeds in stukken en Duitschland op
het punt van capitulatie ; en volgens den Senhor gansch Europa
voor de keuze in republieken te worden ingedeeld, of anders
bedreigd door Bolsjewix, dewelken overal opdagend ; hetwelk
de hemel verhoede .

Zondag 2, October . Opgebeld door een onbekende of over
eene familiezaak te spreken; en bleek dezelve een koopman
met een antiek boek geschreven door J . Goeree, en mij zulks
voor 3 aangeboden . Hetwelk gekocht uit piëteit, en geloof
hetze ve tevens van antiekwaarde ; zijnde de titulatuur : „Natuurlijk en Schilderkunstig ontwerp der Mensch-kunde . Gevende niet alleen de kennis van de gestalte, proportie, schoonheid,
Muskele bewegingen, actiën, Passien en Welstand der Menschbeelden tot de Teijkenkunde, Schilderkunde, Beeldhouwerij,
Boetseer en Gietoeffening toepassen, maar ook hoe zij een
mensch na dezelve regelen, in allerhande Doeninge van gaan,
staan, loopen, torssen, dragen, arbeiden, spreken en andere geleerde, bevallig en verstandelijk aanstellen zal", door W . Goeree, 3e druk . Te Amsterdam bij jan Roman, Boekverkooper
in de Kalverstraat 1753 . En vermoed dit werk van een overoudoom, dewelke volgens overlevering in onze familie letterkundig aangelegd ; doch is zulks meer voorgekomen . En
de platen zeer leerzaam en vermakelijk, doch niet alle zeedzaam, zijnde er diverse naakte figuren ; weshalve het boek
achter slot zal bewaren . Een zachte dag, zoodat met mijn vrouw
gewandeld, en droeg deze haar nieuwen mantel in spijt van het
warme weder . En aan de Witte Brug een kop koffie ; zijnde
het tevens mijn bedoeling poolshoogte te nemen aangaande de
suites besteld voor den Duitschen keizer ; doch zeide mij de
directeur, de Hr. Rosen, hetzelve een mal praatje, en hem
niets van bekend. Doch klaagde Z .Ed . steen en been over de
distributielasten voor de hotels ; en weten vele thans niet hoe
voedsel te krijgen voor hun gasten . In den avond ter kerke ;
maar de preek eindeloos en zonder pit, volgens mijn oordeel ;
doch mijn vrouw in deze anders denkend, en hierover met
haar een lang dispuut thuis . Waarbij haar echter niet kon overtuigen, hebbende zij van theologie en rhetoriek geen de minste
notie .
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Maandag 28 October . In den ochtend veel geschreeuw met
het ochtendblad, doch mij niet laten vangen, en met lezen gewacht tot in stad ; en daarheen per rijwiel, zijnde het weder
zacht, en bovendien vernomen alle gedrang en samenscholing,
inzonderheid trams, streng te vermijden van wege de Griep .
En in Zorgvliet ingehaald door Jhr . v . d. Broeck ; en van dezen
bericht er nu iooo konijntjes geboren, waarvan nog 550 in
leven ; en de doode verkocht voor varkensvoeder, hetgeen een
onverwachte bate op te leveren ; en het zachte weder zeer gunstig voor deze zaak, als bevorderlijk aan den groei van koolbladen. En wij elk f 13 3 3 .3 3 terug te krijgen, zoodat nog
zoon in de zaak, hetwelk zeer voldoende ; en de uitzichten
fgoed.
Over al hetwelk zeer voldaan . En heden naar de Ned.
Bank met de Assignatie, en moest aldaar wel io min. in de
geldqueue staan; en mij daarop door den kassier het geld uitbetaald zoo onverschillig alsof hetzelve i dubbeltje sigaren ;
en hij naar mijn schatting ongetelde millioenen in zijn portefeuille, en sta els zilverbons . De bankjes van iooo opgerold,
en kon het roletje nog wel in mijn hand ; en het aldus stevig
opgerold vastgehouden in mijn broekzak, en subiet naar de
Bank, mijn vrouw stevig tegen mij aandrukkend, aan den geldkant. En op de Bank zeer voorkomend ontvangen door Mr.
Willemse, den directeur ; met wien geconfereerd over de belegging . En ten slotte besloten ƒ 50 .000 tijdelijk op deposito,
waarvoor slechts i pct . rente, en zoo spoedig mogelijk uit te
zetten op ie Hypotheek, door een notaris ; en verderf 1o .000
elk in twee pandbriefsoorten, in leeningen Haag, Amsterdam
en Rotterdam, en in Nederlandsche 4 pct., dewelke slechts
weinig boven 8o ; verder io mille te bewaren voor de komende
nieuwe leening ; en de rest in rekening-courant ; en hoop dit
alles solide, en de zaak door mij als goed huisvader geschikt .
En in stad een nieuwe nota van Duitschland, doch raakt ieder
hieraan gewoon ; en Ludendorff afgezet, hetwelk naar het oordeel van Kol . Bulders een keerpunt, en Ludendorff volgens
hem de booze geest van Hindenburg, dewelke nu volgens
Kol . B . het offensief in een paar dagen tot staan zal brengen,
en daarna met Foch af te rekenen . En de Kol . verder woest
over een muiterij op de Veluwe bij Apeldoorn, alwaar volgens
de eerste berichten 6o dooden en 500 gewonden, doch beek
later niemand eenig letsel . Maar diverse gebouwen in brand
gezet, en zegt de Kol . er een paar honderd man zonder genade
moeten gefusileerd, maar durft hij zulks niet hopen bij de
tegenwoordige slaphalzerij .
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Dinsdag 2y October . Met de post aankoopnota's van de Bank ;
en danig geschrokken van de provisie en de zegels ; de eerste
ad driepro mille ver over de ƒ 170, zoodat nu begrijp waarom
Mr. Willemse zoo vriendelijk ; en de zegels een afzetterij ten
bedrage van te zamen ruim ƒ28 ; en zal als ieder klaar met
plukken voor mij niet veel meer resteeren ; en nu nog maar
de helft belegd! En verder met de post per order van Jhr . v. d.
Broeck - denwelken verteld van mijn verloren broodkaarten
en bons, enz . - een pakket van de firma Blikman en Sartorius,
houdende een Distributie-Tasch, B . S . A.; dewelke een waar
wonder van lederkunst, en allervernuftigst ingericht voor de
ordelijke en zakelijke opberging der verschillende officieele
Distributie-stukken, in deze zorgzame tijden door ieder benoodigd ; met aparte vakjes elk voor Brood-, Vleesch-, Vischen Vetkaarten, alsook Koffie- en Thee-, en Machtigingskaarten,
bonboekjes, etc . etc., en wat dies meer zij ; buitengewoon practisch en eenvoudig ; en van plan al deze kaarten onder Jaantje's
beheer weg te nemen, en er zelf de administratie over te voeren .
Maar zegt mijn vrouw dienaangaande ik dan den heelen dag
thuis moet zitten ; zoodat ten slotte besloot eiken morgen, of
telkens als noodig, i kaart bij Jaantje te deponeeren . En briefkaart van den barbier hij geen bedienden, daar veel personeel
ziek met griep, en verzoekt zoolang bij hem te komen . Maar
zal hieraan door mij geen gevolg worden gegeven, zijnde het
mijn vast besluit al zulke plaatsen, alsook trams en vooral
schouwburgen te mijden, aangezien dezelve bevorderlijk aan
besmetting ; en zal liever tijdelijk mijn baard laten groeien .
Waarop mijn vrouw gezegd ik ook de Witte dien te mijden;
doch de rook aldaar naar mijn oordeel een waarborg .
Woensdag 3 o October. Van Daantje bericht er in heel Duinoord
nergens bieten te krijgen, en dezelve als gunst verhandeld ad
f z .- à f 1 .50 per stuk ; een en ander doordien het bericht over
hun wonderlijke geneeskracht in de bladen verschenen, en bij
het lezen daarvan ieder subiet den groenteboer opgebeld . En
een dezer terstond alle voorraden opgekocht, en een meest
gruwelijke 0 . W. makend ; en is mijn hoop de Minister hier
nu eens spoedig actief zal ingrijpen, zijnde deze exploitatie van
epidemie in mijn oog gelijk met moord, en het ergste bewijs
van verwording hetwelk nog in deze tijden geconstateerd . En
op de Witte veel pessimisme, over de opstootjes der soldaten,
nu ook te Zwolle en te Vlissingen ; en volgens Muffelmans vast
Raden van Arbeiders en Soldaten op komst, naar Russisch
voorbeeld, en dezelve opgehitst door spionnen, met bedoeling
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ons land buiten den oorlog te houden . Maar het algemeene
oordeel ons volk te nuchter voor Bolsjewix, en wij over het
geheel geen klagen, vergeleken bij anderen . Inzonderheid de
honderd duizenden stakkers dewelken thans hierheenvluchtend,
oud en ziek, en waarvoor de poorten der weldadigheid thans
allerwege wijd open . Voor welke goede zaak mij, na overleg
met mijn vrouw niet onbetuigd zal laten, ten bedrage van ƒ 50 .
doch zulks te doen als N. N., daar anders door vele anderen
zal worden aangesproken om bijdrage .
Donderdag 31 October . De scholen hier in Den Haag nu op
last van de gemeente gesloten, van wege de Spaansche griep;
en deze bezoeking hier nu al even erg als elders, en per dag in
ons land iooo lieden aan dezelve stervende, meestal tusschen
de 3o en 40, doch kinderen alsook meer bejaarden doorgaans
vrij uitgaande . Hetgeen mij, tot op zekere hoogte een troost ;
alhoewel tellende niet naar jaren, doch naar uiterlijk, mijzelf
gerust tot de begin veertigers mag rekenen . Nochtans op raad
van mijn vrouw per stoomtram naar Loosduinen ter groentemarkt; alwaar van iemand 3o roode bieten gekocht, ad ƒ 0 .371
per stuk, en dezelve persoonlijk medegenomen, met overstapping op lijn io, en vandaar een Belgisch soldaat naar mijn huis
(f 0.30). En heb nu Jaantje instructie gegeven dagelijks i biet
te koken, zoodat voor i maand ben gedekt . En thuis boodschap
van Notaris Vlek, met verzoek in zake hypotheek bij hem te
komen ; hetwelk doende, vernam hij ie hyp . op prima pand
voor 65 mille, ad 4 ten honderd ; en aldus afgesproken. En
wegens de resteerende 5 mille naar Mr. Willemse, denwelke
gepolst over belegging in Marken of Kronen; doch hij mij
zulks ontraden, zeggende de Marken naar i kwartje, en de
Kronen zeker nog wel i dubbeltje; zullende de beide Keizers
volgens Z . Ed . beslist weg moeten, en Bolsjewix op komst,
vast en zeker. En wat Oostenrijk betreft op de Witte vernomen
hetzelve reeds voor goed opgelost, zoodat mij afvraag wie nu
de Kronen zal betalen ; en is het een waar geluk mijn Julirente bijtijds van de hand gedaan, ofschoon mij niet ontveins
zulks bloot toeval, en geen behendigheid mijnerzijds .
Vrydag r November. Japikse, de huisbaas, reeds te 1 io ten
mijnent met kwitantie voor de huur ; en vischte tersluiks naar
mijn gezindheid tot koopen, of anders tot minnelijke schikking
met verhoogde huur ; edoch gaf hem wat beide betreft nul op
't rekest; en 8 het wijs beleid in deze eerst de vredeskat uit
den boom te kijken. En mijn baard heden erg stoppelig ; zijnde
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dit de derde dag van den barbier met absentie, wegens griep ;
en bedenkelijk grijs, zoodat mijn vrouw gezegd ik er uitzie
als een oude vent, en zoo niet kan rondloopen . Maar geen lust
gevoelende mij in barbierswinkels aan besmetting bloot te
stellen ; en ten slotte Amalia bij Marinus een veiligheidsmes
gaan leenen. Doch moet van deze nieuwmodische Amerikaansche bedenkselen niets hebben, en stel ik scheren ten achter
bij de regelen der gezondheid . Waarover sprekende aan ons
tafeltje iedereen mij gelijk gaf ; en Muffelmans van oordeel ik
mijn baard dien te laten doorgroeien en zulks volgens hem de
waardigheid mijns uiterlijks te verhoogen, en begint hetzelve
te gelijken op een raadsheer, hem welbekend . Verder Blommerse, de journalist, hoog opgegeven van het 5o-jarig jubilé
van Mijnh. Haaxman van de Nieuwe Courant; en deze volgens
allen een zeer vriendelijk en deugdzaam man, met welversneden pen ; en de grootste autoriteit aangaande het Haagsche
leven . En in zake de Politiek, Tisza doodgeschoten, en Turkije
den wapenstilstand aangenomen ; en daarbij alles toegegeven,
incluis opening der Dardanellen . En Blabbers zeggende de
Engelschen kwade kerels, dewelken nog altoos elken oorlog
gewonnen, Kol . Bulders opgestoven, en beweerd Turkije verkocht en verraden door een Pacha, en hebben de Engelsche
Ponden gewonnen, maar niet zijn soldaten .
Zaterdag 2 November. Het huis reeds vroeg op stelten, van
wege diner in den avond ; zoodat vroeg weg ; en oordeelde het
toch maar beter mij te laten scheren, en aldus gedaan, tevens
mijn haar laten knippen ; waarna het gansche hoofd grondig
gedesinfecteerd met een Fransch haarwater genaamd Antiphlogistique, en hiervan het laatste fleschje in Nederland, hetzelve
te dien einde gekocht, op sterke aanbeveling van den barbier ;
dewelke garandeert hetzelve op 5 M. afstand geen enkele
microbe in leven laat . (f 0 .75 met ƒ 2 .75 oorlogs-toeslag ! ! !)
Daarop naar stad met diverse besognes voor mijn vrouw, o .a.
bij den poelier ; en daarop naar de Witte voor lunch . Alwaar
Kapt. De Bruyn, dewelke gisteren in Zeeuwsch-Vlaanderen
H. M . de Koningin gezien, alsook diverse luchtgevechten aanschouwd; en deze daar nu dagelijks over de grens waarneembaar. En juist hierover aan het spreken, komt Kol . Bulders
met bericht twee vliegtuigen te Soesterberg in botsing, en 4
man ico M . hoog gevallen en gedood ; en mijn oordeel dergelijk
gevaarlijk werk in het leger ongepermitteerd . En in de Politiek,
Italië nu door Oostenrijk aangezocht voor een wapenstilstand,
en keizer Karel buitengewoon los op den troon ; zoodat mij
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geenszins zal verwonderen bijaldien van Z . M. over een paar
dagen alleen nog als Z .H.Ed.Geb . kan gewagen . En zal het
naar mijn idee dito gaan met den Duitschen keizer ; hetwelk
door mij geopperd zijnde tegen Blabbers, het Kamerlid, deze
beslist van gevoelen ook alle andere vorsten, als daar zijn
Koningen, Groothertogen en Hertogen, uit Duitschland weg ;
en dient Nederland stappen te doen hen hier heen te verlokken, daar allen rijk, en waardevolle objecten voor belasting .
In den avond diner, 8 pers . ; nl. wij drie, Milord Jollifex, Majoor
Piffkins, Jhr . v. d. Broeck en echtgenoote, en Freule de
Bofleur . De tafel keurig, met al ons zilver tijdelijk van de bank
gehaald ; doch het eten eenvoudig en geen enkel gerecht bij
de wet verboden, als betaamt deze tijden ; zijnde oesters, bouillon, zeetong, reebout en fazant, en ijspudding en fruit na . En
mijn wijnen door allen hooggeroemd, en het discours zeer
geanimeerd, en tot 1 12 bijeen. En met mijn vrouw op de
slaapkamer uitgerekend het diner geen ƒ 4 per persoon, zbnder
de wijnen, en veel intiemer dan restaurants ; en zij van plan
dit jaar van wege de erfenis meer dergelijke te geven, mede
met het oog op Amalia .
Zondag 3 November. Zonnig weder, maar nog veel koude
in de lucht van wege de regens der laatste dagen ; hetwelk
overwegend, in verband met de heerschende ziekte en besmetting, door mij besloten niet ter kerke te gaan aleer de
epidemie geweken . En oordeel zulks niet in strijd met mijn
gelofte ; zijnde dezelve alleen geldig voor normale tijden ; doch
mag de kerk hierbij niet te kort komen, weshalve mij voorgenomen voor eiken Zondag absentie f 0. 5 0 in het zakje te
doen . En opgebeld door Jhr. v. d . Broeck, met bericht Smit,
onze wachter bij de konijnen, dreigende met staking ; het werk
hem te veel, en eischt hij 50 pct. hooger loon en een jongen
voor hulp; al hetgeen ons een aardigen stuiver te kosten . En
in den middag diverse visites afgelegd, o .a . ook bij Prof. van
Culemborgh ; alwaar ook Mierders, het Raadslid, met bericht
B. en W. voorstellen het Residentieorkest te subsidieenen met
ƒ3 0.000 inplaats 15 . Waartegen door mij opgekomen, zijnde
naar mijn oordeel deze pretmakerij op kosten der belasting
hoogst ongepast ; doch de Prof, van ander inzicht, en hierover
lang dispuut, waarbij mijn standpunt echter door mij met volharding gehandhaafd . In den avond naar Betsy, voor thee ; en
haar meid thuis gekomen met bericht het volk zich verdringend
voor het bulletin in een sigarenwinkel, Marinus er even per
fiets op uit om het nieuws te zien ; doch betrof zulks alleen voet184
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bal. En is het een veeg teeken hoe in zulke ernstige en dure
tijden dergelijke malligheid nog steun kunnende vinden .
Maandag 4 November . Mijn oude barbier heden weder verschenen, en had dezelve slechts een lichten aanval van de griep ;
en hij zich met roode bieten geheel in z dagen gecureerd,
waarop nog drie dagen thuis gebleven voor securiteit ; en
werken deze bieten ook hier probaat, zijnde geen van ons allen
nog aangetast . Waarover sprekend met den barbier, deze verteld van een Amsterdamsch dokter dewelke volgens de bladen
een inspuiting uitgevonden . Maar desalniettemin elken dag
vele dooden, waaronder diverse bekenden ; en de bladen vol
doodsadvertentiën, om naar van te worden . En na rijp overleg
heden een brief verzonden aan den Uitgever Paalman, dewelke
mijn geheim Dagboek onbesnoeid wilde uitgeven, op goede
conditiën ; zijnde mijn besluit zulks niet te doen met het oog
op het Openbare Belang, totdat de tijden rustiger, en diverse
thans nog levende personen, waaromtrent compromitteerende
aanteekeningen gedaan, overleden . Zullende ik in deze het gebruik volgen van andere Politieke Mémoires en Gedenkschriften,
en is mijn bedoeling ik eventueel wel onschuldige uittreksels toe
te staan, doch den volledigen tekst door mij te deponeeren in
de Kon . Bibliotheek of elders, ter publicatie op een door mij te
noemen tijdstip, bijv . ioo jaren na mijn dood . En Oostenrijk
zich heden overgegeven, op genade of ongenade, maar in andere
woorden . Van den Duitschen Keizer bericht hij zal aanblijven
om den nieuwen koers mede te maken . Doch Keizer Karel
volgens de bladen niet langer in functie, en zal Z .H.Ed.Geb .
naar Zwitserland in een pension ; en gansch Oostenrijk alsook
Hongarije vol Bolsjewix . En Mr. Willemse van de Bank met
bericht van paniek aan alle Duitsche beurzen, alwaar de koersen
reusachtig gekelderd ; en volgens hem nog erger op komst .
Dinsdag J November . Aangaande de griep, onze regeering
nu de grenzen gesloten voor vluchtelingen ; hetwelk, of gedaan
tot eigen bescherming dan wel tot die der vluchtelingen, een
maatregel van wijs beleid . En het merkwaardige van deze
epidemie zij in de eene plaats kwaadaardig, in de andere niet,
zonder verklaring ; zijnde Amsterdam virulent, Den Haag en
Rotterdam weder minder ; Arnhem niet ; Groningen wel ; en
van kleinere plaatsen Veendam en Sliedrecht bijzonder zwaar
bezocht. En kan zulks naar mijn oordeel liggen aan de lucht,
doch ook aan het water . En weten de dokters ook al geen
bescheid, getuige diverse artikelen in de bladen ; volgens den
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een het rooken beschermend, volgens den ander prikkeling in
de keel ; doch volgens v. d . Heuvel op zijn ti~d een borrel ter
versterking het best. En bevind mij persoonlijk het beste bij
bieten, waarmede dus doorzet . Het politieke nieuws zeer verward, en niet meer uit elkaar te houden . De Italianen nu tot
afscheid nog ioo .ooo gevangenen ; hetwelk volgens Kol . Bulders
geheel verzonnen, en de Ital . soldaten geheel verslapt door de
vele macaroni, en de slechtsten van de wereld ; en volgens hem
vleescheters de dapperste vechters . Dan Muffelmans brief van
zijn tante te Ommen, met bericht den Keizer daar dagelijks
gezien, eenzaam wandelend op de heide. Verder de jonge
koning Boris van Bulgarije afgetreden, en volgens sommigen
gevlucht voor de Bolsjewix aldaar; en oordeelen velen hij
slechts even door zijn vader op den troon gezet met het oog
op pensioen .
IVoensdag 6 November. De barbier mij heden in het geheim
bericht hij in het geheel niet ziek geweest, maar integendeel
verleden week getrouwd ; zulks met de weduwe van een collega, met 2 kinderen en i zaak, dewelke hij zal overnemen ;
en doet hij aanzoek om mijn begunstiging . Dewelke door mij
toegezegd onder voorbehoud de nieuwe kracht mij naar genoegen bedient . Verder Jaantje bezoek van een antiekwaar,
dewelke allerlei comestibelen aanbiedt, te zenden in antieke
vazen en potten ; en hierdoor de politie op niets verdacht . Maar
heb allen sluikhandel in mijn huis streng verboden, te meer
waar de vrede nabij, en alles weldra zeker weder volop in aanvoer . En aangaande den vrede, Wilson Duitschland nu verwezen naar de gewone manier, en moet het bij Foch terecht
met de witte vlag ; en de 14 punten door de Geallieerden goedgekeurd, maar geen vrije zee, en Duitschland alle schade te
betalen ; en zal zulks een aardigen stuiver kosten . En hierover
per telefoon den Senhor ondervragend, deze gezegd de nota
wel So milliard kan zijn ; en hij reden te gelooven de Duitsche
Keizer bovendien afstand zal moeten doen in de Spiegelzaal
van Versailles, alwaar zijn grootvader in 1871 uitgeroepen .
En Blabbers, het Kamerlid, verhaald van de zitting over den
Harskamp ; en Mr. Troelstra gezegd de opperbevelhebber weg
moet, en anders het geheele ministerie! En zijn hier volgens
Blabbers diverse Bolsjewix in de Kamer, onder Wijnkoop ; en
zwenken enkele socialen dien kant uit, en zij thans een congres
aan het beleggen. Al hetgeen de verwarring der tijden vergroot ;
maar ligt zulks misschien aan de algemeene opwinding, en zal
vrede hopelijk kalmer gemoed brengen .
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Donderdag 7 November . Van de Russische Bolsjewix, nu beweerd zij ook in ons land aan het stoken ; doch onze Regeering
daar met wijs beleid een stokje voor gestoken, en geen gezanten
van daar te ontvangen, en wij den onzen terug te roepen . Hetgeen, volgens v . d. Heuvel, te Berlijn ontdekt ; alwaar oproerige
geschriften door de Russen verspreid, waarin opgeroepen ter
wereldrevolutie . Doch het groote nieuws de opperbevelhebber
heden zijn ontslag gekregen, van den Min . van Oorlog ; en
daarover ontzettend te doen in de Kamer ; maar verneem van
Blabbers de Kamer het met den Minister eens, en moet er een
nieuwe geest in het leger, zijnde de tegenwoordige zeer ongepast . Waarop Kol . Bulders uitgevaren, en gezegd het leger
gezond, maar de geest in de Kamer niets waard ; en beter de
Kamer te ontslaan, en het gezag te handhaven ; en volgens hem
een vaste hand het eenige hetwelk ons kan redden van de
Bolsjewix . Waarover verder den heelen middag discours aan
ons tafeltje, om naargeestig van te worden. Volgens v . d. Heuvel de verwachting alle belastingen geheel af te schuiven op de
egoeden; en Muffelmans gezegd eer wij een jaar verder, het
g exit van een rijksdaalder de zwaarste misdaad in ons land .
Maar op het eind van het gesprek ieder van oordeel Nederland
veilig ; volgens den een ons volk te verstandig ; en volgens den
ander te slap ; hetgeen de Hemel gevel En thuis, van mijn
vrouw, Jaantje en het dagmeisje beiden om hoogex loon,
zijnde het verval thans gering, doordien alle leveranciers het
centengeld afgeschaft . En doet ieder tegenwoordig maar precies
wat hij wil .
Vrijdag 8 November . Aan het ontbijt door Amalia voorgelezen
de eerste rede van mevr . Groenewegen in de Kamer, dewelke
zeker geen blad voor den mond ; en H.Eds . betoog de mobilisatie
van den vrouwenkant te bekijken, en de vrouwen het ergste
te verduren, hetgeen mij eenzijdige malligheid lijkt . Evenwel
de rede niet kwaad voor een vrouw ; en het naar mijn oordeel
alleszins loffelijk zij zoo lang gezwegen, doch zal nu voorzeker
de wig gedreven blijken . En in stad het nieuws te veel om bij
te houden, en op één dag gewichtig genoeg voor een heel
menschenleven . Eerst in Beieren de republiek uitgeroepen, en
heel Duitschland in oproer ; en te Kiel de vloot met de roode
vlag in top . Dan de Duitschers naar Foch over den wapenstilstand ; alwaar echter geen praatjes ; en de condities op schrift
overgegeven, en binnen 72 uur ja of neen. Doch het meest
verrassende de Duitsche socialisten plotseling geëischt de Keizer en de kroonprins beiden heden af te treden, zonder praatjes ;
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en anders de socialisten uit de regeering te treden . En van al
deze verstellende dingen niet precies wetende wat te denken,
den Senhor opgebeld ; dewelke echter zeer bezet met belangrijke dépêches aan zijn regeering, zoodat geen tijd voor discussie ; doch noodigde mij voor morgen lunch in Vieux Doelen. En op de Witte over al deze dingen veel te doen, alsook over Gen . Snijders; wiens heengaan volgens sommigen
niet goedgekeurd door H . M. de Koningin . Maar zeide Blabbers mij vertrouwelijk zulks een praatje, rondgestrooid met
Bolsjewix-bedoeling . Verder vele Nederlandsche arbeiders uit
Duitschland terugkomende, vol schrik voor revolutie ; hebbende dezelve zich vertoond op allerlei punten . En met al deze
dingen heden voor mij de drukste dag die mij heugt, zoodat
bij mijn thuiskomst zeer vermoeid . En verdient het opmerking
deze dag een Vrijdag ; en wel niet de 13e, maar de datum toch
8, zijnde dit een krakeling, en dezelve spreekwoordelijk een
ongunstig voorteeken . Zoodat vroeg te bed .
Zaterdag 9 November. De nacht onrustig, en slecht geslapen ;
en met mijn vrouw veel gesproken over de Bolsjewix, en door
mij de vrees geopperd dezelven een zware bedreiging voor de
beter gesitueerden ; en oordeelde het raadzaam tijdelijk een
bescheiden bovenhuis te nemen, zoo niet het platteland . Waarop mijn vrouw mij opgebeurd, zeggende de dingen er 's nachts
steeds zwartgallig uitzien, hetgeen waar . En reeds vroeg naar
beneden in mijn piama voor het ochtendblad ; doch in hetzelve niets nieuws, behalve dat de nieuwe Max wil aftreden als
Rijkskanselier . En met de post brief van zwager Hendrik,
dewelke hedenavond zal aankomen, met tijding welke mij zal
verwonderen ; doch logeert hij in een hotel . En te i u . den
Senhor ontmoet bij Doelen ; en aldaar door mij opgemerkt de
zaal minder vol, hetwelk volgens den kellner veroorzaakt doordien de Duitschers zich deze dagen nergens laten zien . En door
de Engelschen een groot feestmaal besteld, den avond van
den wapenstilstand . En de laatste volgens den Senhor door de
Duitschers aan te nemen, zeker als 2 X 2 vier. En onder de
lunch de Senhor door zijn legatie opgebeld, met bericht Keizer
en Kroonprins beiden afgetreden. Dan op mijn vraag naar den
Senhorzijn zienswijze omtrent H .Ed.Gebs . verblijfplaats, Z .Exc .
van meening alle onttroonde vorsten op te eischen door de
Entente, en samen neder te zetten op St. Helena . En is het
inderdaad een lastig geval wat met al die gekroonde hoofden
te doen ; doch hoop onze gemeenteraad zich actief zal betoonen
en hen hier heen lokken, hetgeen zeker des zomers een groote
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attractie voor Scheveningen ; en onze stad tot voordeel, bijaldien allen zeker een hooge aanslag . En den Senhor eveneens
gepolst over de vredesconferentie ; en volgens hem Brussel de
plaats ; en Den Haag niet de minste kans, o . m. niet omdat hier
niet genoeg neutrale hotels .
Zondag io November . In de bladen geen nieuws ; doch zegt
mijn vrouw het welletjes, en kan ik niet verlangen eiken dag
wapenstilstand, revolutie, aftredende keizers en nieuwe republieken . En reeds te 2 i i zwager Hendrik ten onzent, en met
dezen ter Piere, zijnde het weder zeer mild . En onderweg zijn
groot nieuws . Hij morgen zijn ontslag te vragen van de Zeeuwsche Bloemkooldistributie op het Departement ; en van plan
hier te komen rentenieren . Waarover zeer verwonderd, hij mij
verder verteld hij te Middelburg in diverse Kongsies gezeten
een van kanariezaad, en daarin zwaar verdiend ; en zal hij ook
al mijn oude vorderingen vereffenen, bij elkaar wei een kleine
f 5ooo, hetgeen een ware meevaller . En hij verder den dag bij
ons doorgebracht, wij des middags samen naar de Witte ; alwaar het reuzenbericht de Keizer, de Kroonprins en Hindenburg met auto's gearriveerd te Middichten, bij Graaf Bentinck,
dewelke een oud vriend van Z . M., en zal laatstgenoemde nu
voortaan door mij ook slechts met Z .H.Ed.Geb . worden bestempeld . En is dit naar mij heugt de 5 e keizer denwelken in
mijn leven heb zien wegjagen ; n .l . van Brazilië, China, Rusland,
Oostenrijk en Duitschland ; en hierop door v . d. Heuvel opgemerkt hij steeds gezegd keizer een baantje zonder vooruitzichten . Doch een later bericht de keizer alleen nog maar te
Eijsden ons land binnengekomen, alwaar wachtende op instructies . En hoop onze regeering in deze met beleid zal handelen; zijnde aan den eenen kant de komst van vele grooten een
attractie ; doch aan den anderen kant misschien lokaas voor
Bolsjewix . En niet ter kerke, zijnde naar mijn oordeel de griep
nog niet voldoende geweken, ofschoon zeer verminderd .
Maandag ii November. Reeds vroeg op voor het ochtendblad ; en daarin alleszins bevestigd de keizer in ons land, met
zijn vrouw en Hindenburg, en dezelven afgehaald door Gen .
Van Heutz . En verder de wapenstilstand geteekend ; en de
oorlog heden te i i uur uit . Maar de condities niet malsch, en
de Geallieerden het militarisme geheel kaal geschoren, en Coblenz, Mainz en Keulen te bezetten . En met den keizer weg,
zij nu zoo mooi als maar kan alles gekregen volgens program .
En de revolutie in Duitschland kalm verloopend, hetgeen ge18q
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ruststellend ; maar zeide Blabbers zulks eerst ook uit Rusland
werd bericht, doch later andere kost. En op de Witte het
algemeene discours over wat te doen met den keizer, en of
dezelve een gevaar voor ons land . Volgens Muffelmans hij te
interneeren, daar belligerent ; maar volgens de meesten hij afgedankt, dus particulier . Waarop Muffelmans zeggende de Geallieerden hem zullen opeischen, en als wij hem niet geven
dan zij ons den oorlog verklaren, Blabbers aangevoerd hij nu
wel mag zeggen de keizer reeds een week op komst hierheen,
en Gen . Van Heutz gezonden om hem te halen ; maar gelijktijdig Jhr. Loudon per auto naar Parijs, om de Franschen te
polsen, dewelken kennelijk geen bezwaar . En aan ons tafeltje
door Kol . Bulders een rondje besteld en het woord gevraagd ;
waarop door hem met weinig krachtige woorden gezegd hij
totaal gedégouteerd van den keizer en Hindenburg, omreden
dezelven wegliepen in plaats voor de patrijs te staan ; en hij
(de kolonel) alles plechtig terugnemend hetgeen ooit door
hem gezegd ten gunste van het Duitsche militarisme . Verder
naar Z.Ed.'s oordeel onze demobilisatie met spoed te wachten,
en reeds begonnen voor lichting 1916 . En op Duinoord alle
Engelsche geïnterneerden den ganschen dag in groot gejubel,
met muziek en hoera op straat . Aldus eindigt op dezen dag
te i i ure des voormiddags de gruwelijke wereldoorlog, tot
ieders verlichting ; en hoop slechts duurte en distributie hem
met bekwamen spoed te volgen .
Dinsdag 12 November . De Keizer heden aangekomen, en
naar het kasteel der Bentincks bij Amerongen, doch zonder
Kroonprins en Hindenburg ; zijnde de eerste volgens het eene
bericht dood, en volgens het andere in Zwitserland . En wat
Hindenburg aangaat, deze zichzelf ter beschikking gesteld van
de nieuwe Duitsche republiek . En wat Gen . van Heutz betreft,
deze niets te maken met des Keizers reis, maar alleen wezen
kijken naar het front ; en was er nooit een tijd met zooveel
dwaze praatjes . Doch van de Duitsche Republiek, deze als een
paal boven water; en alle vorsten groot en klein afgezet, zooals
indertijd door den Senhor voorspeld ; dewelke nu blijkt prachtig op de hoogte, inzonderheid zijn informatie over des Keizers
vlucht hierheen, dewelke door mij indertijd hier in geheim
schrift opgeteekend . En in stad Blommerse, den journalist,
tegen het lijf geloopen, dewelke des Keizers aankomst aan het
station bijgewoond ; en volgens zijn zeggen Z .H .Ed .Geb . er wel
een beetje bedrukt uitgezien, maar toch geanimeerd ; en had
hij 2o stuks bagage, het meerendeel vermoedelijk vol effecten ;
i9o

TROELSTRA TE ROTTERDAM
en vernam verder de Keizer 9o kasteelen, dewelke echter ongetwijfeld geconfisqueerd . En veel te doen over een rede van
Mr. Troelstra te Rotterdam, dewelke hier nu ook een socialistische republiek wil, en allerlei nieuwe koersen . Waarop, naar
van Blabbers verneem, heden door Mr. Ruijs de Beerenbrouck
in de Kamer gezinspeeld ; hij met zooveel woorden zeggende
de Entente ons geen voedsel zal zenden wanneer hier herrie,
door Bolsjewix of wie ook . En op deze rede de beurs, volgens
Mr. Willemse, heden erg flauw ; en onze leeningen 3 en 4 pCt .
gekelderd, en culturen en olie en tabak io en 15 % lager, en
meer. En is het al te dwaas deze onrust nu de vredesvreugde
verstoort ; en pas heden ii millioen kilo rijst vrijgelaten, door
de Stelling van Amsterdam ; en vet, thee, en koloniale waren
dadelijk te verstrekken uit Indië ; en 28o gram brood, en betere
kwaliteit . Al hetgeen echter te niet gedaan door de onrust .
Woensdag 13 November. In het ochtendblad een proclamatie
van de regering, allen opwekkend tot bedaardheid, en met
bericht voldoende voedingsmiddelen zullen loskomen van de
Entente ; maar aan het einde een vaste hand . Zijnde het haar
plan zich niets te laten aanleunen, en bovendien alles op losse
schroeven met het voedsel, bijaldien de rust niet bewaard .
Waarover sprekende met den barbier, deze van oordeel het
volk niet mede met de Bolsjewix, en zal alles wel losloopen .
En nu ook de visschers weder uit te varen ; en schijnt ieders
doel in de eerste plaats weder volop voedsel te bezorgen, ter
stilling van het misnoegen ; doch vraag mij af of volle buiken
de baldadigheid niet zullen bevorderen . En Blabbers uit de
Kamer met bericht van een nuchtere rede van Treub, en hoe
alle partijen eenstemmig tegen de revolutie, en hoe ook onder
de socialen zelf verdeeldheid ; en zal volgens hem alles wel
doodloopen ; met kans Troelstra zich zóó blameert hij er uit
zal moeten . Doch is het curieus te zien hoe ieder eensklaps
voor hervorming, zelfs algemeen vrouwenstemrecht . Waarover,
thuis gekomen, geredetwist met Amalia, dewelke van oordeel
het er binnen 14 dagen . En mijn antwoord hierop ik het
prachtig zal vinden, als de dames ons dan ook maar den kost
geven en onze belasting betalen .
Donderdag 1 4 November . Naar Amsterdam, voor een spoedvergadering van Commissarissen onzer Vereen . Ned . Klompenfabrieken, met het oog op den vrede ; doch tot niets besloten,
en ieder aan het zwammen over het oproer . Waarbij gisteren
drie man doodgeschoten, en vele relletjes op den Dam en
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elders ; maar meestal opgeschoten jongens, en het algemeene
oordeel de zaak op niets zullende uitloopen . En volgens Jacobson het werkvolk op onze fabriek niet gediend van Troelstra
en Wijnkoop, en wil hetzelve werk en eten, doch geen revolutie. Waarop naar de Beurs, met bedoeling daarvan te profiteeren
door eenige papieren te koopen, dewelke gisteren en eergisteren
zwaar gekelderd, sommige 4o en 50 pct. en onze 41 procents
tot 8i . Doch op het beursplein eerst tot aarzelen gebracht,
staande aldaar Mevr . Roland Holst een menigte toe te spreken ;
dewelke echter alle sjappies blijkend, toch maar besloot een en
ander te koopen. En aldus neef Pieterman laten halen door een
concierge (denwelken 25 ets. fooi gegeven) en zeide neef P .
de beurs heden woest wild, en had ik gisteren moeten komen,
zijnde heden alles vele procenten hooger ; maar nochtans besloten f 5ooo Ned. 4 te koopen ad 84-'„ i Koninklijke ad
385, i Holl. Stoomboot ad i99 en z Vorstenlanden ad 140, en
afgesproken dezelve door mij op te nemen, daar prolongatie
5-1, en denkelijk nog duurder . En volgens P . eergisteren ieder
beducht Troelstra iedereen alles zoude afnemen, en Wijnkoop
met zijn Bolsjewix alle banken in te pikken ; maar thans alle
gevaar geweken ; hetgeen te danken aan de vastheid der Regeering en de trouw van het volk ; hetwelk niet gediend van opstand en nu van den vrede wil genieten . En thuis gekomen
bevonden de Spaansche Griep onze Jaantje overvallen en dezelve te bed, en nergens plaats in eenig hospitaal . Zoodat
weder naar stad om te eten, en aleer te bed neus en mond
gespoeld met mijn Fransch Antiphlogistique-mengsel hetwelk
zeer onsmakelijk, doch hopelijk probaat en 't eenige aanwezig .
En met mijn vrouw overlegd of niet beter naar een hotel ;
waarvan zij mij weder afbracht, zeggende niemand weet wie
aldaar in de bedden geslapen, en het gevaar voor besmetting
zeker het minst in eigen huis, vooral wanneer men boven de
jaren .
Vrijdag 1 j November. Jaantje in den nacht hooge koorts,
en het meisje haar opgepast, doch nu zelf hoofdpijn ; zoodat
het ergste vrees, en de werkster laten komen ; En Amalia
kordaat de verpleging op zich genomen, dewelke Christelijkheid zeer in haar bewonderd . En zij verhaald hoe Jaantje, na
den thermometer in den mond te hebben gehad, had gezegd
een mensch dadelijk kan voelen hoe zulks helpt!!! Volgens
den barbier de griep overal aan het minderen, en in Den Haa
niet kwaadaardig ; daarentegen het broodrantsoen verhoog
met rijst, erwten en thee op komst, en ook weder schoenen ;
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GRIEP IN HUIS. - DESINFECTIEMIDDELEN
en de barbier verder verteld hoe de gansche werkende stand
verstandig, en niets van Troelstra moetende hebben ; en willen
sommigen Wijnkoop het land uitzetten . Waarop naar den
drogist, en van denzelve diverse middelen voor desinfectie
gekocht; zijnde karbolwater om te besproeien, een drank om
te gorgelen, en een poeder om te snuiven (f 3 .40), al hetwelk
thuis verdeeld, met instructie van geregeld gebruik . En naar
stad voor de koffie, en aldaar den middag gebleven, met ombre
2 tot 4, (f o .9o verloren) . En Kol . Bulders uitgeweid over de
kranige houding van het militair, hetwelk Oranjegezind, en de
kous op den kop aan de Bolsjewix ; en Z.Ed. verder gezegd
men opnieuw ziet hoe het leger de hoeksteen van rust en orde ;
hetgeen zeer waar . En met Blabbers en andere Kamerleden
veel gesproken over den toestand ; en prijst ieder hoogelijk de
vastheid der regeering. Maar Troelstra een figuur als modder,
en heden in het geheel niet in de Kamer, doch Vliegen in zijn
plaats, en alles teruggenomen, om zoo te zeggen . En overal
iedereen zich aangevend voor burgerwacht ; en van plan mij
daarbij niet onbetuigd te laten indien de toestand verergert,
zijnde het m . i. ieders burgerplicht de Orde te steunen . Doch
oordeelen sommigen het principieel verkeerd de partijen nu
toch allerlei zullen toegeven, zooals 8 uursdag en vrouwenkiesrecht ; en daarmede beter te wachten tot Troelstra afgezet .
Van al hetgeen volgens Mierders weder hoogere belasting zal
komen ; en acht deze het een geluk er een rechts ministerie,
hetwelk niet met zich laat spelen ; en de kerkelijken naar ieders
oordeel het meeste bijgedragen tot de bedaring . En na thuiskomst bevonden Jaantje 39 percent koorts ; en het tweede
meisje nu ook in bed . En de dokter eerst na 9 uur 's avonds
gekomen door de drukte, hij geconstateerd de aanvallen licht,
doch beiden een week lang in bed te houden, gedurende welken
tijd het eten van den kok, en ik koffie in stad .
Zaterdag z6 November . Onze patiënten beter ; eerst koorts in
den nacht, doch de temperatuur nu weder bijna normaal ; en
Amalia aangespoord hun flink bieten te geven . Van den barbier bericht de stad rustig verblijft, maar z . i. nog te bezien
wat de vergadering der socialisten te Rotterdam zal besluiten .
Waarop, in stad gekomen, door mij geconstateerd vele winkels
opnieuw met planken dicht . En de koffie met Blabbers ; en
Z.Ed. van oordeel het socialisme overal aan het verloopen ; en
zulks niet alleen hier, maar vooral ook in Duitschland, en alle
leiders aan het vertoonen wie het snelste bakzeil kan halen.
Maar door deze beroering de oorlog nu al zoo goed als ver193
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geten, en niemand belangstelling in den vrede, of in de ontruiming ; dewelke nu zoover gevorderd Antwerpen weder
open, en de Belgische Koning spoedig in Brussel terug . En in
Duitschland de volgende week de Franschen reeds te Kleef en
Keulen. Maar het grootste nieuws Wilson naar Europa te
komen ; en dezelve volgens den Senhor politieagent te spelen,
en toe te zien de vrede werkelijk gezond en eerlijk . De Vredesconferentie nu zeker te Versailles ; maar zal Wilson volgens
hem voorstellen in Den Haag de vergaderingen voor den
Volkerenbond . Doch zal een en ander volgens Z .Exc . lang
duren, en de vrede zeker eerst tegen Paschen voor elkaar . En
in onze buurt de Engelschen nu snel aan het vertrekken, en
de straten 's avonds vol huilende dienstmeisjes ; en vertelt mijn
vrouw van één gezin alwaar de mevrouw, een weduwe, verliefd op een Engelsch kolonel ; de oudste dochter op een dito
luitenant ; de kinderjuffrouw op een onderofficier, en de
keukenmeid op een gewoon soldaat . Doch is het misschien
maar goed deze vreemdelingen weg aleer onze demobilisatie
compleet, zoodat de Hollandsche jongens weder een kans
krijgen .
Zondag 1 7

November . In den ochtend ter kerke, overeenkom-

stig mijn gelofte ; zijnde dit het eerst in 3 weken ; en oordeelde
zulks met het oog op de griep wel nog niet strikt noodig ;
doch bijaldien dezelve ook in huis, er geen kans haar verder
te ontwijken; en indien God zulks wil, ik overal te treffen .
Maar tot heden vrij uit gegaan, en bovendien vol vertrouwen
in de roode bieten en de infectie-middelen . De preek zeer goed ;
zeggende hoe in deze tijden de geloovigen ons land beschermd
tegen revolutie, dewelke op touw gezet door goddeloozen ;
waarmede het grondig eens . En in plaats van de verschuldigde
f 1 .50 1 rijksd . i n het zakje gedaan . Huiswaarts gewandeld met
den hr. Daalsman en diens dochter, dewelke een frissche en
zedige verschijning ; en het met hem geheel eens over den heilzamen invloed aller Christelijke partijen in den Staat ; en afgesproken heden samen naar de Katholieke Meeting op Houtrust, alwaar ontelbare duizenden voor Orde en Oranje, en
tegen de Rooden, dewelken om God noch gebod geven ; en zal
Rechts stemmen bij de volgende verkiezing, waaraan echter,
naar luid van gerucht, alle vrouwen zullen mededoen . Waartegen bij mij uit beginsel ernstige bedenking, zijnde naar mijn
oordeel de vrouw ongeschikt voor de politiek ; maar is zij aan
den anderen kant door wijze beschikking der natuur conservatief en tegen alle revolutionnair gedoe . En thuis komend, Majoor
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Piffkins op de thee ; dewelke nu dagelijks verwacht naar Engeland te gaan ; en vroeg bij zijn vertrek of hij mij morgen te
elf uur even kon spreken . Hetwelk door mijn vrouw aldus uitgelegd, hij zal dingen naar Amalia's hand, tot mijn verbijstering; en hierover den heelen avond verder gepraat, zijnde
Amalia uit naar een vriendin, daar de boden veel beter en
buiten gevaar . Mijn oordeel Amalia liever niet zoo ver het
water over, zijnde zij mijn liefste dochter, en een vreemde
omgeving voor haar niet gewenscht . Maar mijn vrouw hoog
opgegeven van de positie van den majoor, dewelke kennelijk
rijk, en van goeden huize ; zoodat tenslotte besloot het geluk
niet in den weg te staan, bijaldien ernstig gemeend .
.Maandag r8 November. Onze boden hedenochtend nog steeds
te bed, ik in persoon uit voor het Maandagblad, ofschoon mij
vaak voorgekomen hetzelve veel te duur voor io ets . ; en de
ochtendlucht bar koud. En Troelstra er nu te Rotterdam rond
voor uitgekomen hij zich vergist ; maar had zulks licht een
leelijke vergissing kunnen worden . En om elf uur Maj . Piffkins
verschenen, en het gesprek door hem geopend met bewering
hij eiken dag weg kon moeten, naar Engeland, en hij nog iets
op het hart had . Hetwelk bleek te zijn hij een bulhond heeft,
dewelke onder Eng . wet niet mede mag, tenzij met 6 mnd .
kwarantaine, wegens de hondsdolheid ; en hij vernomen van
mijn konijnenfokkerij, hij nu gevraagd of de knecht aldaar
voor een goede fooi op het beest mag passen ; hetgeen door
mij gereedelijk toegegeven . Maar over Amalia geen woord ; en
ziet men hieruit voor de zooveelste maal hoe lichtelijk vrouwen
zich malligheden in het hoofd halen . En in stad groot gejubel
over de mislukking der revolutie, en tienduizenden op de been
ter huldiging van H . M. op het Malieveld ; allerwege gejool en
gejoel en gejuich en vlaggen ; en is zulks finale knak voor de
Boisjewix, dewelke nu in ons land nooit meer kans, en de
Wijnkoop-socialisten voor goed de laan uit . Hetwelk ook van
invloed op de beurs, alwaar mijn fondsen heden zooveel hooger ik reeds f 8oo winst heb ; doch is zulks mijn welverdiend
loon voor mijn trouw aan Vaderland en Oranje . En des avonds
met Amalia over den hond van den Majoor, zij gezegd de beleefdheid voorschrijft hem aan huis te nemen . Waartegen door
mij opgekomen, o .a. overwegende zulks ongenoegen kan
geven met Milord's hondje, hetwelk thans een aardig beest,
zeer aanhankelijk jegens mijn persoon . Doch Amalia ten antwoord dit geen reden, en ik eerst onzen Chung nooit anders
dan Milord's mormel genoemd ; waarop inderdaad niets kon
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aanvoeren, zoodat aldus besloot, en nog hedenavond persoonlijk aan den Majoor geschreven, zijnde het m . i. ongepast
Amalia zulks te doen .
Dinsdag 19 November. De bladen alle vol van het festijn van
gisteren, en alles door mijn vrouw nog eens voorgelezen,
waardoor nog veel vernomen hetwelk mij tot dusverre onbekend; vooral dat de Koninklijke paarden uit het rijtuig gespannen, en hetzelve verder getrokken door menschen en soldaten; en H. M. daarin staande toespraken gehouden . En was
er nooit zulk een vertooning van trouw aan Oranje, met meer
dan 15 o duizend menschen op de been . En op de Witte verder
gepraat over Bolsjewix, en iedereen aan dezelven thans maling ;
doch wil de Kol . mij nu met het heele tafeltje opgeven voor
de Burgerwacht . Waartoe door allen z .h.s . besloten, evenwel
met amendement van het raadslid Mierders wij eerst de Boisjewix kat verder uit den boom kijken, en wachten tot haar eerste
teeken van sprong . En hoewel persoonlijk bereid ons land te
verdedigen met mijn bloed, vroeg mij af hoe Kol . Bulders met
zijn pootje kan mededoen . En Willemse van de Bank mij verteld de beurs al weder hooger, zoodat nu welf iooo heb verdiend ; waaruit opnieuw gebleken hoe uit kwaad vaak goed
voortspruitend, en zal morgen winst nemen . En 's avonds
thuis bezoek van den jongen Rosmalen, dewelke Leidsch student, maar thans Burgerwacht ; en dezelve opscheppend over
zijn functies, eerst in de Kon . Stallen en later bij den Watertoren ; en aldaar door de wacht alle meisjes aangehouden,
dewelken met hun vrijers Zondag de duinen in, als verdachte
personen, en naar naam, adres, beroep, leeftijd, enz . gevraagd .
En is het een mirakel hoe solidair het leger ; en de officieren
buiten zichzelf van beleefdheid, en alle soldaten overstelpt met
complimentjes en sigaren . En Amalia met rapport onze boden
nu geheel beter, zonder temperatuur ; waarvoor de hemel geprezen zij, en de mijnen ontsnapt aan besmetting . Doch ontveins mij niet zulks voor een zeer groot deel te danken aan
mijn kordaat ingrijpen met allerlei moderne hulpmiddelen
der wetenschap .
IVoensdag 2o November . Met de post brief van neef Karel uit
Nijmegen ; met bericht zijn geheele gezin sedert vele weken
ziek met de griep, en vraagt mijj ioo ter leen ; dewelke echter
nooit zal terugzien, en hij mij oo nog ƒ zoo schuldig van ouds .
Doch wilde niet geheel weigeren ; en aldus f 40 gezonden, met
verwijzing naar duurte en hooge kosten des tegenwoordigen
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levens. En van den barbier vernomen de Kroonprins op
Wieringen te interneeren, en de Keizer naar zijn kasteel op
Korfoe; en dezelve zijn snor afgeschoren, ter vermomming .
Verder Wilson weldra naar Parijs te komen . Waarover later
sprekende met den Senhor, deze mij in vertrouwen gezegd
Wilson's komst ten doel de Franschen in toom te houden ;
zijnde dezelven dol met hun overwinning, en willen nu de
halve wereld inpalmen, en Duitschland honderden milliarden
laten betalen . Verder nieuws van den heer Colijn, nu uit
Londen terug, met bericht onze leeftocht verzekerd, en de zeewegen weldra open ; en onze scheepvaart weder dra in vollen
gang . En deszelfs invloed op prijzen reeds duidelijk zichtbaar ;
gehamsterde voorraden te voorschijn komend en alle prijzen
met den dag dalende ; en van Mierders, het raadslid, vernomen
de winkelstand erklagend, en nergens meer koopers sedert
den wapenstilstand . In den avond Maj . Piffkins den hond gebracht, en dezelve door hem persoonlijk voorgesteld aan
Chung ; denwelke hij eerst begromd, doch later zeer broederlijk
besnuffeld. Doch vooreerst tot waakzaam oog besloten, en
Bobby (de buldog) voorloopig op den zolder te slapen .
Donderdag 21 November . De barbier mij medegedeeld de
toiletzeep morgen weder vrij zal worden verkocht, en weet
hij zulks van den W.Ed.Gestr . Heer Jhr . Mr. Dr. van der
Tuyn, referendaris aan het Ministerie van Landbouw, dewelke
ook woonachtig in onze straat, denwelken hij even voor mij
geschoren. En spijt mij zulks vanwege het doosje met 3 stuks
onlangs voor zuur geld gekocht voor mijn dochter Betsy's
verjaardag ; maar zegt de barbier het een schande de regeering
er op deze manier onverhoeds de klad in brengt, tot groote
schade van zijn patroon en al deszelfs collega's ; hebbende
dezen allen groote voorraden op hun zolders, zeer duur gekocht
van den kettinghandel, om tot hoogen prijs weder te slijten
aan hun klanten, onder voorwendsel van gunst . En mijn vrouw
verteld hoe nu alles geleidelijk loskomt, en in prijs vermindert ;
en zij nog heden opgebeld door een kruidenier, dewelke door
omstandigheden toevallig 6 fl . slaolie kan leveren ad f 4 .75
bijaldien zij er vroeg bij ; doch mijn vrouw gepast, en van
meening hier iets achter zit . In de stad een ex . gekocht van
de Proclamatie van H . M . onze Beminde Koningin, en zal
dezelve bij mijn familiepapieren inlijven, ter beleering van
latere geslachten ; en H. M. zelf in persoon morgen naar Haarlem, en Zaterdag naar A'dam, ter huldiging ; en was er nooit
een tijd Oranje zoo hoog stond als thans, in ieders oog ; en
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willen velen nu de roode baan uit onze vlag, en oranje in de
plaats. Waarmede mij in theorie wel kan vereenigen ; doch zal
met toepassing in practijk wachten totdat de prijzen voor
weefselen weder normaal, waarover sprekende met Muffelmans,
hij van oordeel deze fijngevoelige hulde thans minstens f So
zoude kosten!
Vr~dag 22 November. Van zwager Hendrik brief, mij herinnerend aan onze afspraak, wij tusschen de Kerst en Nieuwjaar
samen naar Brussel ; en weet hij van een bevriend Belg de
treindienst daarheen de volgende week weder in orde . Doch
klagen de Belgen steen en been men hen nog uit hun eigen
land weert, door passen te weigeren ; hetgeen vreemd schijnt .
Verder H . een haas aan ons verzonden, dewelke een oogenblik
later aangekomen ; en zelden zulk een dikkerd gezien . Waarop
door mij een fiesch Bordeaux naar boven gehaald, en zal nu
Amalia een ouderwetsche hazepeper maken, met recept van
Jaantje, dewelke nog te bed . En op de Witte ieder vol van den
Duitschen Kroonprins, dewelke naar Wieringen, en daar uitgejouwd door de visschers ; en hij op de doorreis te A'dam
aan het station een praatje gemaakt met een directrice van het
Handelsblad, precies als een doodgewoon mensch ; en leek zulks
mij maar zielig . Verder neef v . Munnickhuysen gesproken,
en met dezen discours over de toestanden . Hij maar half gerust op den doortocht der Pruisen door Limburg, door onze
regeering toegestaan onder verwittiging der Entente-gezanten ;
maar de Entente niet gesticht, en zal men nu verder zien . Dan
de grenzen gesloten voor alle Duitschers, ten einde vandaar
Bolsjewix te weren ; dewelken volgens hem millioenen in geld
naar ons land brengen, ter opruiing, roebels, marken, alsook
kronen ; en oordeelt hij de handel in deze munten een list der
Bolsjewix om aan geld te komen, en vele zoogn . Karpathen
vermomde oproer-agenten . En thuis den haas prima bevonden ;
en achtte mij gerechtigd een flesch ouden Pommard er bij te
drinken ; en met mijn vrouw geklonken op den vrede, de
onderdrukking des oproers, alsook op onze behoeding tegen
de griep ; voor al welke zegeningen wij oprecht dankbaar . En
is nu alleszins ruimer voorziening in zicht.
Zaterdag 23 November . De Senhor per telefoon mij genoodigd
voor informeel diner hedenavond met mijn beide dames in
Doelen, hetwelk dadelijk geaccepteerd en mij gelukkig bijtijds
bedacht op mijn wit dasje een soepvlek, en naar stad voor een
nieuw ; waarvoor de winkelier echter als reuzenprijs ƒ 2 .75
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bedongen. En zijn de planken in de winkelstraten nu weder
alle zoo goed als weg ; waarover sprekend met Bom, den
winkelier, deze mij gezegd Troelstra's revolutie den winkelstand over de ton gekost, aan planken . En even op de Witte
ingekeken, aldaar Blabbers, het Kamerlid, ontmoet ; met wien
discours over de politique . De nieuwe leening voor 3 5 o millioen
zoo maar aangenomen, en verder de heer Marchant over een
week te komen met een wet waardoor alle vrouwen kiesrecht ;
doch is het volgens Blabbers de vraag of zij tot stemmen
gedwongen gelijk wij . En ik hierop zeggende het gevaarlijk
de vrouwen aldus in de hoogte te steken, Z .Ed. zulks met mij
eens ; maar zegt hij ieder mededoet voor zijn partij ; de een in
hoop door steun stemmen te winnen, en de ander bang door
verzet stemmen te verliezen . Waarop naar huis, en aldaar een
stevig dutje ; zijnde het recentelijk mijn ondervinding ik zonder
hetzelve bij avondfuncties slaperig . En te 8 uur naar de Doelen, waar alles zeer vol ; en viel mij op hoe de Senhor door
alle kellners met onderscheiding bejegend . Hij zelf in fleurig
humeur, en bijzonder galant jegens mijn vrouw en Amalia ;
dewelken naar mijn oordeel beiden niet onder doende voor de
aardigste verschijningen in de zaal . En vele diplomaten en hun
dames ons door den Senhor aangewezen ; waaronder de gezant
van Siam, van denwelke het verhaal hij te Bangkok een massief zilveren paleis bezit . Later te zamen koffie en poesjes in
de bar . Alwaar de Senhor mij herinnerd aan onze afspraak wij
samen voor Réveillon naar Parijs ; en zulks hem ernst blijkend,
toegestemd, en afgesproken ik terstond paspoort aan te vragen ;
zijnde het des Senhor's plan mij pro forma te benoemen tot
zijn koerier, bijaldien eenig land mij consent voor doortocht
mocht weigeren . Maar mijn vrouw later in het rijtuig (f 4)
geboudeerd omreden ik niet gezegd haar mede te nemen ;
doch zoude zulks kennelijk ongepast zijn geweest . Waarop
Amalia gezegd ik voor beiden lingerie mede te brengen als
boete, waarmede accoord.
Zondag 24 November. Op voorstel van jhr. v. d. Broeck
wegens het prachtige weer gewandeld naar het strand, en terug
door de boschjes ; met pleistering aan de Witte Brug over
i glaasje madeira . En met Z .Ed . gesproken over onze konijnen,
zijnde de kwestie of wij er voor Kerstmis 6oo te verkoopen,
dan wel deze te behouden voor intensieve fokkerij, waardoor
tegen Paschen in totaal 25oo zouden hebben . Waartusschen de
keuze zeer moeilijk, zijnde het eerste vast, doch het tweede
een vogel in de lucht ; en mijn inzicht ten slotte van elk de
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helft, en aldus besloten. En Z.H.Ed.Geb. eenigszins ongerust
over den Duitschen Keizer, dewelke ons licht met de Mogendheden kon embrouilleeren, hetgeen mij echter onwaarschijnlijk
lijkt, aangezien de Senhor mij anders gisteren zeker hierover
zoude hebben onderricht . Doch heeft Z .H.Ed.Geb. het direct
uit Hofkringen . En pas thuis, de Senhor aan de telefoon, en
moet ik vooral spoedig zorgen voor mijn pas . In den middag
diverse visites ; o.m. neef v . Munnickhuysen met vrouwe en
dochter (dewelke een dikke wrat op den neusvleugel) en diverse
anderen, waaronder Mevr . de Roosenstruijck . En alle dames van
plan, zoodra doenlijk naar Brussel voor inkoopen, zijnde zij
allen beu van de winkels hier wegens de hooge woekerprijzen .
En o .a . vernomen de regeering een 500 .000 flesschen slaolie
vrij gegeven van het militair, en dezelve overal verkrijgbaar
ad f 2 .75 . Verder hoe thans voorgesteld ons Prinsesje te maken
tot Prinses van Oranje ; waarmede het geheel eens . In den
avond ter kerke ; en in de preek vele verwijzingen naar de
Oranjehulde; doch leek dezelve mij aan het eind te breedsprakig .
Maandag 2J Noivember. Reeds vroeg ter been, wegens mijn
paspoort, met welk doel naar het houten stadhuisje ; en moest
daar i-, uur in de file, waarop verder niets kreeg dan een
couvert voor kamer 7 tegenover . Alwaar andermaal in een
file, met veel tabaksrook ; doch ten slotte zeer vriendelijk bejegend door den beambte, door wien ondervraagd of ik dezelfde
van het Dagboek ; hetwelk bevestigend beantwoordend, hij
geïnformeerd naar Amalia's welzijn, en gezegd zij de algemeene
bewondering aller lezers ; en het Dagboek zelf zéér litterair. En
blijkt mij vaak hetzelve met instemming gelezen, door hoog
en laag . Verder gemeten en mijn signalement opgenomen ;
waarbij, ondervraagd naar bijzondere kenteekenen eerst ontkennend geantwoord ; doch mij gelukkig bijtijds de moedervlek op mijn rechterknie herinnerd, en zal deze tegenwoordigheid van geest mij misschien vrijwaren tegen complicaties in
den vreemde . Vervolgens aangezocht om mijn fotografieën
voor het paspoort, de functionaris mij geadviseerd, een dozijn
te laten maken in de Prinsestraat, zijnde kopieën noodig voor
de Vreemde Mogendheden ; waarop naar de Prinsestraat en mij
aldaar laten kieken, ad f o.9o per doz. Daarop naar het bureau
der Haagsche Post, om derzelver Redaxie te verzoeken om ontheffing van medewerking tijdens mijn absentie ; waartoe zij
bereid . Maar was haar tweede gedachte het zeer gewenscht ik
blijf doorgaan terwijl in het buitenland, en mijn Bevindingen
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in Vreemde Contreien te boek stel ; zullende ik naar H .Eds .
oordeel in gezelschap van den Senhor intieme blikken kunnen
slaan in de Diplomatie . En met al deze besognes het in eens
tot mijn schrik i uur, ik naar huis getelefoneerd, dat in stad
bleef voor de koffie ; waarop de Redaxie mij genoodigd, en met
dezelve naar Bakker . Alwaar veel discours over Openbare
Zaken van allerlei aard ; en zal naar H.Eds . oordeel alles in
Nederland weder binnen drie maanden min of meer normaal
zijn ; maar de knak van Duitschland voor ons land geen voordeel .
Dinsdag 26 November . Om io uur prof. v. Culemborgh bij
mij, en wil dezelve mijn handteekening op een Advies aan onzen
Raad, in zake de gaspolitiek der Gemeente . Het gas zoo slecht
men 3 x zooveel noodig als anders, en dan 40 cts. per meter
boven het rantsoen, hetwelk ons verleden maand de schandelijke som van ƒ 40 extra gekost. En zulks volgens prof . v. C .
een zware druk op den minderen man, en weder oorzaak van
Bolsjewix en revolutie . Al hetgeen overwegende door mij
gaarne geteekend . Daarop naar de Prinsestraat voor mijn portretten, dewelke beneden alle critiek bleek, en mij zeer oud
makend ; en wederom naar Kamer 7 in rook en file ; en moet
nu over een paar dagen ter Provinciale Griffie afhalen. Dan
naar de Bank, en de Recepissen der 4 pcts . Leening door
mij ingewisseld tegen de nieuwe stukken, waaraan sedert de
inschrijving door mij ruim ƒ ioo per stuk verloren, zijnde twee
jaren rente. En Mr. Willemse, den directeur, sprekende, deze
uitgevaren over deze stukken ; volgens hem het uiterlijk van
een tingeltangel-programma, en de volgnummers er op verscholen in snorkels ; en de coupons veel te groote lappen,
waardoor een extra vel duur papier verspeeld ; en wil hij in
deze materie een protest uitlokken van den bankiersbond . En
verder poolshoogte nemend, zijn oordeel over de beurs niet
gunstig, en alles nog te hoog ; maar kan door de politiek een
verandering ten goede komen .
Woensdag 27 November . Prof. v. Culemborgh andermaal verschenen; en wil deze nu een Comité van Gasactie stichten, en
noodigt mij in het bestuur ; doch met het oog op mijn buitenlandsche reis hierop niet ingegaan . Aangaande dewelke heet
debat op de Witte met Kol . Bulders, dewelke mij zegt zulks
onvaderlandslievend, daar de Franschen ons thans koejineeren
wegens het verblijf van den ex-keizer ; en voorspelt hij ik, in
geval wij oorlog krijgen met de Entente, zal worden geïnter201
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neerd ergens in Marokko . Waaraan echter geen geloof sloeg;
doch met het oog op mijn gezin den Senhor opgebeld ter navraag ; en deze gelachen over den Kolonel, er geen sprake van
oorlog; en wil mij bovendien benoemen tot Buitengewoon
Koerier in Bijzonderen Dienst van zijn Republiek, waardoor ik
lid van het Corps Diplomatique, en mijn persoon heilig . En
's avonds opgebeld door Bon . Beaume de Castagne, dewelke
terug, en mij mede genoodigd naar Mons . Alberts zijn bioscoop, alwaar de intocht van den koning in Brussel te zien . En
was dit een trotsch gezicht, en uitbundig toegejuicht door alle
aanwezige Belgen . Waarop elk 2 doz . oesters in het House of
Lords ; en aldus zeer voldaan te bed, zijnde het bij wijze van
spreken precies alsof de festiviteiten te Brussel in persoon bijgewoond; en is een bioscoop inderdaad een wonder der wetenschap .
Donderdag 28 November. Heden biddag, en aldus te half elf
ter Zuiderkerke, met mijn vrouw en Amalia ; alwaar ook
H. M . de Koningin en ons Prinsesje tegenwoordig ; ds. De
Bie zeer stichtelijk gesproken (naar Jesaja 21, 11) en Z .W.Ew .
meer speciaal er op gewezen hoe ons volk van ouds bidstonden
gehad, en daaruit kracht geput ; en verder over den vrede ;
waarbij mij te binnen schoot ik met v . d. Heuvel indertijd
5 gewed de Duitsche vloot geen zeeslag meer zoude wagen ;
en deswege een knoop in mijn zakdoek gelegd, pro memorie ;
maar deze gedachte mij in de kerk ongepast schijnend, besloot
terstond als boete de gewonnen som in het zakje te doen, en
aldus met twee zilverbons gedaan. En aan het einde allen opgestaan, en H . M. spontaan „Behoed o God, Bescherm den
Grond" uit Wien Neerlands Bloed toegezongen . En op weg
naar huis Amalia mijn forsch geluid zeer geprezen ; doch hadden de Goerees van ouds melodieuze stemmen, en geloof de
mijne voor hooge ontwikkeling vatbaar zou zijn geweest . En
Amalia mij verder verteld, zij van zekeren dominé vernomen
hoe sedert er zilverbons de collecten der Haagsche kerken
zwaar afgevallen, aangezien velen thans waardelooze papiertjes
in 't zakje doen ; hetwelk, indien waar, het toppunt van goddeloosheid, zijnde iemand dewelke zijn kerk bedriegt m . i . tot
alles in staat . De winkels en officieele gebouwen heden dicht ;
en de Witte dun bezet, als op Zondagen ; en het eenige nieuws
de Duitsche keizerin zich bij haren gemaal te voegen.

f

Vr dag 2y November . Naar het Fransche consulaat, en aldaar
formulieren gevraagd voor mijn paspoort, hetwelk eerst op
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de Griffie der Provincie afgehaald . En merkwaardig al deze
vragen te zien, aangaande mij zelf, ouders en vrouw's familie ;
of in Duitschland geweest, en waar en wanneer in Frankrijk,
alsook waarom, en wie aldaar voor mij wil instaan . Al hetgeen
denkelijk noodig om Bolsjewix buiten het land te houden ;
maar zal zulks naar mijn oordeel den toevloed van vreemden
belemmeren . Waarover sprekende met Kol . Bulders, deze van
inzicht Pruisen nu verlegd naar den anderen Rijnoever, en zal
men eens zien hoeveel airs de Franschen zich zullen geven ;
en van de Belgen hij voorspeld zij ons heel Limburg, Brabant
en Zeeland zullen willen afnemen. Waarop echter het Kamerlid Blabbers van oordeel het hier niets anders dan gezwets van
sensatie-bladen . Verder, aangaande de Burgerwacht, deze aan
te blijven, en zich reeds 3000 aangemeld . Doch het beste
nieuws de Entente het nu eens met Rusland, zoodat weder
hoop krijg in zake mijn coupons ; en Sasonof plotseling boven
water gekomen, en zullen nu de Bolsjewix met spoed worden
opgeruimd . Hetgeen de hemel gevel En mijn vrouw heden
op bezoek bij Mevr . Muizema,aldaarderzelverzustergesproken,
dewelke te Berlijn getrouwd ; en is dezelve met zes kinderen
door haar man veiligheidshalve hierheen gezonden ; hetgeen
een veeg teeken . En heeft het gepeupel aldaar Bismarcks standbeeld ingesmeerd met regeeringsjam-Ersatz .
Zaterdag 3o November . Het weder reeds de gansche week
meest allerakeligst, zijnde gietende regen, of anders koude
mist, en het huis naar koud . Waarover Jaantje te rede gesteld,
zij gezegd er niet rond te komen met de kolen, en er hout bij
moet . Zoodat Swart, den kolenhandel, opgebeld, in zake hout ;
en bevonden hetzelve per i ooo K .G. eiken ƒ 5 7 kost en beuken
f 67 ; en op mijn vraag of kolen vrij en goedkooper te worden
vanwege den vrede, hij gezegd er vooreerst geen eind aan
distributie noch duurte . En heeft hij zekere briquetten dewelke
een speciale vinding, en met vrijen handel ; en dezelve aanbevelend door mij iooo K.G . op proef genomen, ad f 65 .
Zoodat met het hout voor bij de ƒ zoo om warm te blijven ;
en weet heusch niet waar zulks heen moet, en de winter nog
te beginnen . Doch is in zake leeftocht de positie beterend,
maar de prijzen nog steeds razend . In stad veel te doen over
den Keizer, dewelke naar ieders oordeel door de Entente zal
worden opgevorderd ; en inzake de troepen door Limburg, de
toestand gespannen, en de Fransche bladen zeer scherp tegen
ons land . Maar volgens ieders oordeel de tact onzer regeering
niet dat, en had zij de Entente best eerst kunnen vragen, nu
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Duitschland toch uit g eschakeld . En was er een die vertelde er
200 .000 Duitschers bij Maaseik dwars door Limburg, waar
hetzelve maar 8 K .M. breed . En zij er in de grootste orde
doorgetrokken, en de wapens met pleizier afgegeven ; waarvan
er stapels opgehoopt, genoeg voor half ons leger . En thuis
i jong konijn gebraden, zeer malsch, hebbende jhr . v. d . B.
en ik afges p roken, er elke week ieder een te nemen . Doch
aangaande de briquetten van Swart Jaantje geklaagd, en vermeent zij dezelve gemaakt van duinzand en asch, en lijkt mij
zulks na beschouwing best mogelijk .

Zondag i December . De gure mist aanhoudende, den ochtend
niet uit, en het elf-uurtje thuis, waarbij speculaas ; doch dezelve
smaak noch geur, en lijkt wel krijtpoeder met aardappelmeel ;
doch de prijs volgens mijn vrouw acht stuivers per ons! En
mij zelf wegens het weder, alsook de extrabeurt op den biddag, geabsolveerd van kerkgang ; doch niet van zins hieruit
geldelijk voordeel te putten, zoodat volgende week 2 kwartjes
extra in het zakje te doen . En mijn horloge gisteren niet opgedraaid, en onze klokken niet eensluidend, de telefoonjuffrouw
opgebeld ; doch mocht dezen den tijd niet zeggen . Hetgeen,
als absoluut niets kostende, toch wel door de gemeente mocht
worden verstrekt als kleine contraprestatie voor onze belastingen ; en hierover een Ingezonden Stuk door mij aan De
Nieuwe Crt. gezonden . Het vleesch slecht, en overtuigd hetzelve nooit van een rund ; en zeide Amalia zij in de courant
gelezen de jonge paarden voor uitvoer verboden, en te slachten, en dient de gemeente kostelooze experten te houden ter
vaststelling van dergelijke knoeierijen . In den middag door
mijn vrouw naar diverse visites gesleept, o .a . naar neef v. Munnickhuijsen, dewelke zich diverse fraaie meubelen aangeschaft,
uit zijn legaat van tante . Zijn oordeel over onze verhouding
tot de Entente niet gunstig, ofschoon geen gevaar ; en wat
Duitschland aangaat, daar alles aan het uiteenvallen . Maar de
meest ongelooflijke toestanden in Rusland, en had hij het
rechtstreeks van onzen oud-gezant aldaar dat ieder die iets
bezit stelselmatig uitgemoord, en de Bolsjewix dan in hun
huizen en den pot verteren . Hetgeen door onze regeering
dient te worden gepubliceerd, ter voorlichting van alle ordelievenden.
Maandag 2 December. Heden naar stad, en mijn inkoopen
voor St. Nicolaas ; dewelke echter met het oog op de duurte
op bescheiden voet. Voor Johan mijn kleinzoon een Mecano204
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doos, zeer vernuftig, tot samenstelling van allerlei openbare
werken in het klein, zooals bruggen en kranen ; en zal zulks
naar mijn oordeel tot aanmoediging strekken van zijn aanleg
als ingenieur . Dan voor mijn vrouw een bonten voetzak,
zijnde zij steeds klagende over koude voeten ; voor Amalia een
handtaschje, schreeuwend duur, doch heeft zij hetzelve noodig .
Voor mijn dochter Betsy een olie-en azijnstel, op aanstichting
mijner vrouw ; voor mijn schoonzoon Marinus een vernuftigen
kurketrekker; en voor mijn goeden zwager Hendrik 50 prima
sigaren . Aan welke weinige dingen bij de f 8o kwijt, meer
dan het dubbele van vroeger. En sprekende met de winkeliers
over de zaken, zij allen steen en been geklaagd, en staat sedert
den vrede alle verkoop zoo goed als stil ; hetgeen volgens hen
deels wegens wachten des publieks op lagere prijzen, en deels
wegens opgebruiken der voorraden. En mij door een jongen een
Maandagochtendblad in de hand laten stoppen, ad io cts . ; doch
in hetzelve voor geen z cent nieuws, en zal het, nu de oorlog
uit, voortaan niet meer nemen .

Dinsdag 3 December . Volgens den barbier een derde rondreis
van de Spaansche griep, nog erger dan de vorige, en op Scheveningen velen ziek, vooral onder de visschers ; en weet hij van
één gezin van vier, allen dood . En deze bezoeking ook in
vreemde contreien, tot aan Indië toe, zoodat Daantje instructie
gegeven de roode bieten onverwijld te resumeeren, zijnde zij
recentelijk op dit punt nalatig ; en zullen de scholen wederom
worden gesloten . En met de Engelsche post brief aan Amalia,
van Majoor Piffkins, onder het lezen waarvan zij gebloosd ;
doch zeide zij deze missive voornamelijk over den Buldog,
dewelke thans zeer aan mij gehecht, en zachtaardig . En op de
Witte veel te doen over de stukken in de krant in zake onze
marine, dewelke in de Troelstra-week geheuld met de Bolsjewix, waarvan ontsteld stond ; en dienaangaande hevig dispuut
tusschen Kol . Bulders en kapt . Reesink, van de Marine, over
Harskamp en Nieuwediep, en R . den Kol . gezegd landrotten
van die dingen geen verstand ; doch de meer gematigden aan
ons tafeltje eenstemmig van oordeel het gezag thans overal
ondermijnd, en weet geen mensch waar zulks heen moet . En
diversen ingestemd met den Kol ., dewelke zegt het schande
ons leger reeds naar huis, en kan zulks ons nog best rouwen .
En het ergste er spoedig geen kolen, zijnde de aanvoer stop
gezet uit Duitschland, en Engeland maar een schijntje te leveren .
Wloensdag ¢ December .

Van den Senhor een brief, hij mij
205

DECEMBER z y z 8

wenscht te spreken, en tot lunch genoodigd in Royal ; hetwelk doende, hij mij gezegd de instructie van zijn Regeering
zich onverwijld te vervoegen te Parijs, ter waarneming harer
belangen, en hij aldus te doen op a .s . Zaterdag, per speciale
auto ; waarin tot zijn spijt geen plaats voor mij, overwegende
3 attaché's en zijn secretares mede moeten ; en wacht hij mij nu
ten spoedigste per trein, zullende de dienst naar Antwerpen
reeds Maandag openen ; en hij mij te benoemen tot Koerier
zijner Ambassade bijaldien mijn paspoort niet gereed . Waarop
naar den Consul, maar nog geen uitsluitsel, en kan hetzelve
nog wel eenige dagen uitblijven . En op de Witte velen in hun
nopjes van wege 25 pct. extra duurtetoeslag voor overheidspersonen ; onder welke echter noch zij aan de ministeries, noch
de gepensionneerden ressorteeren ; en zullen dezen derhalve
een rekest opstellen . Verder, volgens de krant, 30.000 paarden
af te slachten en dezelve te bevriezen, tot bewaring in tijd van
nood ; en hoop nu maar dubbel dezelve nooit aan den man
komt. En mijn vrouw verslag doende omtrent den Senhor,
zij gezegd zij mij nooit in deze onzekere tijden en wegens de
Griep alleen zal laten vertrekken ; waarachter een listigheid
vermoed om mede te gaan ; doch zal mij hiertegen wegens de
daaraan verbonden kosten verzetten .
Donderdag y December . In den morgen naar stad met mijn
vrouw, dewelke nog eenige inkoopen te doen ; de winkels vol
publiek, en de winkeliers zeer tevreden, hoewel niet zoo goed
als andere jaren . Waarop samen geluncht, zeer uitstekend, in
Royal ; en ad f 2.5 o niet te duur, maar ƒ i voor het bier daarentegen bedenkelijk . Waarop zij naar huis, en ik naar de Witte,
en aldaar z gedichtjes gecomponeerd ; zijnde bij mijn vrouw's
voetzak :
„Sint's advies aan rijk en arm :
Hoofden koel en voeten warm!"
en voor Amalia :
„Zonder zak zijn vrouwenkleeren
Dies zal Sint zich permitteeren
Deze tasch u te vereeren ."
Waarover zeer wel voldaan ; en geloof het met eenige oefening in de poëzie ver zoude kunnen brengen. Verder, over
de politiek vernomen, het gevaar voor Bolsjewix in Duitschland minder ; daarentegen echter een campagne in België tegen
ons land. Doch over de laatste met Bar . de Castagne sprekend,
hij positief dezelve geleid door irresponsabele personen . Maar
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zegt hij de eizer Kzal moeten worden uitgeleverd, en verder
het eens Duitschland den geheelen oorlog te betalen . En van
Blabbers het Kamerlid vele bijzonderheden over de begrooting,
en de belastingen weder hooger dan ooit ; doch Wijnkoop's
verzoek om interpellatie met groote meerderheid afgewezen ;
en vertelde B . mij verder onze Bolsjewix nu doelende op afschaffing van alle titels en ordeteekenen, hetgeen wel het toppunt . Thuis den Sint gevierd, en in totaal 29 pakketten, waaronder voor mij van Amalia een keurig gebonden boek voor
i9i9, met inschrift :
„Teeken op hier dag aan dag,
Al hetgeen gebeuren mag
Wel doorkruid met uw gedachten,
Tot heil en leer der nageslachten ."
Verder van mijn vrouw twee paar bedsokken, dewelke waardige tegenhangers van den voetenzak . Voorts van zwager
Hendrik 50 sigaren ; van Marinus, mijn schoonzoon een lederen
foudraal voor zilverbons, en van den kleinen Johan een eigengemaakt aschbakje van glas, waaronder postzegels geplakt .
En bij boterletter (dewelke volgens mijn vrouw thans f 4 .het pond) heete punch gedronken, en zeer genoegelijk vroeg
te bed .

Vr~dag 6 December . In den nacht last van mijn maag, tengevolge der boterletter ; doch de bedsokken zeer tot mijn geriefelijkheid ; en zullen dezelve te meer waardevol blijken nu
het met den kolentoevoer misère, willende Duitschland ons
geen meer zenden, en Engeland niet veel ; en dezelve in elk
geval zeer kostbaar . En mijn oordeel de Geallieerden ons voor
alles danig zullen laten betalen . Maar het ergste er thans oneenigheid met China alsook Siam, dewelke ons beschuldigen
van heulen met de Duitschers . Waarover sprekende met Neef
v . Munnickhuysen, deze gezegd zulks de schuld der Geallieerden, aangezien zij al onze regeeringstelegrammen onder censuur . En een Belgische vereeniging te Brussel nu Nederlandsch
gebied opeischend, waarover Kol . Bulders danig uitgevaren ;
en oordeelt het Raadslid Mierders wij hier nu een vereeniging
moeten stichten om van België te annexeeren, en dan later een
schikking, door beiden nul op 't rekest . Doch naar Muffelmans'
inzicht dit alles loos alarm ; en het beste bewijs Brussel en Antwerpen beide onzen Minister-resident benoemd tot eereburger,
vanwege zijn diensten inzake voeding van België . Verder de
Engelschen te eischen alle staande legers overal af te schaffen
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en is zulks de eerste verstandige vredeszet waarvan vernomen .
En thuis bericht al het vleesch spoorloos uit den omloop verdwenen, en vraagt Jaantje's slager thans ƒ 6 de kilo ; maar zal
mijn vrouw nu voor Zondag visch bestellen, zijnde dit voor
het eerst sedert wij gehuwd op Zondag visch .
Zaterdag 7 December. Met de post brief van den Senhor hij
heden vroeper auto naar Parijs ; en zal mij op eerste aanvraag
per mijn telegram uit Parijs aanstelling als koerier zenden bijaldien ik geen paspoort krijg ; in welk geval bij zijn huisbewaarder een verzegeld pakket moet ophalen en hetzelve in
persoon naar Parijs brengen; doch hij mij ingelicht gezegd
pakket uitsluitend pour la frime, en niets bevattend dan een
Staatsalmanak van Paraguay voor 1918 ; Z.Exc . er bijvoegend
gezanten op deze wijze vaak hun vrienden ter wille, en zal ik
zien hoe dit koerierschap allerwege de poorten voor mij opent .
De barbier met bericht de hr. Posthuma door de Universiteit
te Wageningen tot Dr. benoemd ; en deze eer m . i. welverdiend, hebbende hij ongetwijfeld in moeilijke tijden zeer zijn
best gedaan. De barbier verder gezegd het hier te land nog
niet uit met de revolutie, en er onder de socialisten enkelen
welke alsnog daarop aansturen ; doch de groote meerderheid
der partij er tegen, en zich nu af te scheiden onder Schaper .
En op de Witte Kol . Bulders mij f S gewed ik geen paspoort
naar Parijs ; hebbende hij vernomen aldaar Bolsjewix, dewelke
met millioenen Russisch geld voorzien van uit Spanje, en gezegd geld van Rusland naar Spanje gebracht met Duitsche
duikbooten . En nu ook Bolsjewix in Amerika, zoodat de geheele wereld in de grootste onzekerheid .
Zon dag 8 December . Het weder zonnig en zacht ; en is het een
waar geluk hetzelve zoo goed blijft bij dezen kolennood . Zoodat met Amalia ter Piere, alwaar veel publiek ; en zagen wij
diverse stoomers in de verte, hetgeen sedert lang niet het geval .
En Brn . Beaume de Castagne ontmoet, en met dezen opwandelend van hem vernomen de Belgische gezant hem gisteren
verzekerd Nederland's betrekkingen met België evengoed als
ooit ; en alle stokerij slechts geschrijf van kranten, dewelke, nu
de oorlog uit, zoekende naar nieuwe sensatie . En vertelde hij
mij verder hoe al zijn bezittingen door de Duitschers vernield,
de eenige in zijn dorp ; en oordeelde hij zulks wraak over zijn
propaganda tegen de Duitschers alhier . Maar zullen de Duitschers alles tot in de puntjes moeten betalen . Voor diner visch,
doch ook deze duur betaald, en weinig vulzaam ; en later een
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graat in de keel van den Buldog, waarover zeer veel te doen,
wel een uur lang . In den avond ter kerke met Amalia; en wij
beiden het eens nooit zulk een pessimistische preek gehoord,
alsof het einde van de wereld op komst . (De tekst uit Openbaring 20, 8 en 9 : „En wanneer de duizend jaren zullen Beeindigd zijn zal de Satanas uit zijne gevangenis ontbonden
worden . En hij zal uitgaan om de volken te verleiden . . . om
hen te vergaderen tot den krijg .") Waarop naar Marinus en
Betsy; alwaar de anderen boterletter etende, ik gevraagd om
eenige sneetjes brood en kaas, dewelke mij zeer wel bekomen .
En mijn schoonzoon van de distributie 6 kolenbons verkregen
voor zijn studeerkamer, ik besloten dezelve eveneens aan te
vragen hoewel strict genomen niet in 't bezit van gezegde
kamer, doch het spreekkamertje voortaan aldus te noemen.
Maandag 9 December . Dit een der meest onbeduidende dagen,
en hoegenaamd niets gebeurd, in huis of daar buiten . En des
avonds te dineeren bij de Van Schijndels ; en in het rijtuig
mijn hemdsknoopje (solitair) mij plotseling ontvallen, hetzelve
met een speld opgekalefaterd ; zoodat den ganschen avond in
terreur zat . En tegen het eind de speld op eens weg, doch
mijn borst toen strak gehouden, zoodat geloof niemand iets
gemerkt. En kan mij nu voorstellen hoe vrouwen zich gevoelen, dewelke doorgaans met spelden aan elkaar zitten ; en
oordeel zulks de groote oorzaak hunner zenuwachtigheid .
Keur van spijs, en de wijn exquis . Aan het diner ook een Mijnheer Eduards, uit de West ; en dezelve tot mijn verbazing den
verkoop bepleit van Suriname, tot delging onzer staatsschuld ;
en lijkt mij zulks veel dienstiger dan dwaze heffingen, of leeningen . En den laatsten tijd vaak bemerkt hoe velen den verkoop van koloniën bepleiten, tot stijving van 's lands kas ;
doch wilde tien jaren geleden daar niemand van hooren .
Dinsdag ro December . Vandaag het meest wonderlijke toeval
waarvan ooit gehoord ; n.l. : mijn vrouw brief van haar vriendin Mevr . Struma, te Leeuwarden ; en volgens dezelve genoemde stad op stelten van wege het hof, gemaakt aan onze bejaarde
Tante Hortense aldaar, door een zekeren Kapit . Brandelaar .
En is deze buiten kijf hetzelfde sujet waardoor een gelijke aanslag beraamd op wijlen onze Tante in Zeeland ; en Brandelaar
destijds door invloed van zwager Hendrik overgeplaatst naar
het verre Noorden . Een doordraaier, tot over de ooren in de
schulden, en zooals nu duidelijk, azende op een rijk huwelijk
met een bejaarde . En weet niet of meer verbaasd te staan om209
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reden hij tweemaal opduikend in onze familie, dan wel omdat
ons zulks toevallig ter oore komt ; hetgeen door iemand die
het niet met eigen oog zag bijna niet te gelooven . Doch door
ons terstond tegenmaatregelen beraamd, en mijn vrouw onverwijld uitvoerig geschreven aan Mevr. Struma . Waarbij derzelve op mijn advies op het hart gedrukt er met geen ziel over
te spreken. Hetgeen, naar mijn oordeel een zeer diplomatieke
zet, vermits ons absolveerend van inmenging, en gelijktijdig
geen secuurder middel een vrouw te doen verder vertellen dan
haar als diep geheim toe te vertrouwen. En tevens mijn vrouw
heden 6 fl . Madeira te zenden, als verlate Sint Niklaas, met een
brief. Tante H., naar schatting mijner vrouw een kleine ton
rijk, en mijn vrouw i van 7 neven en nichten . En op de Witte
ieder het druk over Russisch geld, door den Bolsjewix Wijnkoop ontvangen; doch vergat of zulks 6o mille, of 6 ton, of
6 millioen, maar was er in elk geval een 6 in het getal . En het
oordeel hij zulks niet voor zich persoonlijk gebruikt, maar
voor zijn Tribune dagblad, hetwelk naar ieders zeggen veel
erger dan Het Volk .
Woensdag ii December . Op het trambalkon heden de journalist Blommerse, met wien veel discours . Hij positief vernomen
Z.Exc . Jhr . Mr. Dr. Van Karnebeek spoedig af als Minister
van Buitenl . Zaken, en het hem zal rouwen hij het vaste burgemeesterschap verlaten, voor het glibberig pad der politique .
Doch mijn antwoord hierop Z .Exc . veel te hoogstaand, enalleen
minister geworden uit landsbelang ; waarop Blommerse hoe in
Duitschland twee milliardairs gevankelijk weggevoerd, Tiesen
en Stienes bij naam, wegens hoogverraad ; zijnde hun complot
de industriestreek bij Frankrijk in te lijven wegens lagere belasting ; doch zij dit ontkennend, en weder vrij . Dan veel over
het debat gisteren in de Kamer, en de Premier lang aan het
woord . Waarover later met Blabbers, het Kamerlid, dewelke
zeer misnoegd Z .Exc . gezegd onderwijsbevrediging en Talmawet voorop staan ; en B. van inzicht er dringender zaken zijn,
ofschoon toegevend de nieuwe tijdgeest krachtig door dezen
minister waait . En thuis een pakket fijne Speculaas uit Rotterdam, doch de ware afzender niet na te speuren, en alleen het
adres van banketbakker Kelman er op, aan den Binnenweg .
Denwelke uit nieuwsgierigheid opgebeld ; doch hij geweigerd
te zeggen van wien, en zich alleen versproken een dame ;
waarna mij afvroeg of zulks niet Frau Liebermann, de Kriegswitwe, kan zijn, dewelke naar mij bekend te Rotterdam gehuwd.
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Donderdag 12 December . Naar Amsterdam, ter Commiss . Vergadering onzer Klompenfabriek, en het discours geheel over
onze sigarenbranche, zijnde er een waarschuwing van den
Bond van Sigarenwinkeliers waarin beweerd dat thans partijen
minderwaardig goed op de markt, gedeeltelijk afkomstig van
den kettinghandel, dewelke met sigaren wel den naam gemeen
en het uiterlijk, maar de inhoud stelen, zand en surrogaat, alsook hop . En dit bij het aansteken terstond te constateeren aan
de verfoeilijke lucht en zoodra de punt er af, loopt de inhoud
er als zand uit, weshalve de vakmenschen deze sigaren peperbussen noemen ; bovendien de hop gevaarlijk voor nierlijders .
En wilde Jacobson hiertegen een protest in de bladen ; doch
Kolleman's advies : geen lawaai, en wij stil doorwerken en
doorverkoopen, met welk inzicht mij vereenigd . En wij reeds
3 miljoen sigaren verkocht, en aan dezelve 3 cts . per stuk verdiend; maar zullen veel moeten afschrijven, bijaldien deze handel spoedig met den oorlog uit . En in stad terug, aldaar vernomen dat de Socialist Siebelts in den Raad gekozen ; en komt
er hoe langer zoo meer rood in onze vlag .
Vr dag 13 December . Dit een Vrijdag de 1 3 e, en zal het mij
benieuwen welk malheur heden te wachten ; zijnde bij de laatste
gelegenheid het ongeluk te Weesp . Doch begon de dag goed,
met bericht van 15 pct. dividend op mijn Koninklijke aandeelen, zijnde hetzelfde als verleden jaar, ofschoon deze wonderlijke Mpij . haar aandeelen pas verdubbeld . En van den
barbier nieuws ieder verbaasd over de verkiezing van gisteren,
en het oordeel de middenstand lax en onverschillig ; waarvan
veel waar. Verder ieder vol lof over Min . De Vries en deszelfs
wijs beleid aan Finantiën ; zijnde hij zoowel tegen een heffing
ineens als vóór indirecte belastingen . En Z.Exc. jhr . mt. dr.
Van Karnebeek volgens eene verklaring van Minister Ruijs
niet denkend aan aftreden ; doch zegt Muffelmans hij het dan
wel zonder denken zal doen, zijnde zijn positie geschokt .
Verder de kolennood veel te verergeren ; en thuis gekomen het
gas voor 6 dagen afgesneden en in drie weken nergens vleesch .
Zoodat ieder zich afvragend waarvoor de oorlog eigenlijk uit,
zijnde de narigheden sedert hij ophield erger dan ooit. En in
den avond een erge schrik ; ons electr . licht midden onder den
eten ineens uit, en na onderzoek in alle huizen hetzelfde, alsook
de straatlampen . En vreezende een onverwachten aanslag der
Bolsjewix, dewelke te beginnen met aanval op de electr . fabriek
en het gas, ik de telefoonjuffrouw opgebeld ; en moest zoolang
wachten dat vreesde het oproer ook de telefoon afgesneden .
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Doch eindelijk antwoord en de juffr . gezegd zij allen bij de
kaars zittende, en in de geheele stad het licht uit, doch de
reden onbekend . En mijn vrouw met veel moeite een stukje
kaars opgediept, op haar advies Kolleman opgebeld, dewelke
gas heeft ; maar was juist in gesprek toen het licht weder aan,
en onze vermoedens gelukkig geheel zonder grond . Doch
zullen nu meer kaarsen inslaan .
Zaterdag z4 December . Reeds in de vroegte Jaantje de jobstijding dat kolenvoorraad uitermate slinkend, waarop zelf mij
daarvan overtuigd en vervolgens de meest mogelijke zuinigheid op het hart gedrukt . Des middags naar de Witte, en aldaar
iedereen vol van België ; de een met bewering het ons half
Zeeland en Brabant wil afnemen, maar anderen zeggende
serieuze Belgen hieraan niet denkend ; en willen de Franschen
nu volgens sommigen ook het Rijnland, en van hun pers
sommige organen zeer brutaal tegen ons land . Als gevolg
waarvan volgens Muffelmans velen in ons land, dewelken allerlei
Comité's gevormd voor Hulde en Cadeaux, nu een figuur slaan
als modder ; en Kol . Bulders voorspeld zij de opgehaalde gelden
nog aan de grens terug te zenden . En thuis weder brief gevonden van Johan uit de Oost ; met klachten erger dan ooit
over de zaken, en de griep er moordend . En onze Jaantje
heden opgezegd per i Februari, daar zij alsdan te trouwen
met haren slager . Doch is dezelve laatstelijk voor mij van
weinig nut . Voor diner slechts haché van konijn met macaroni
en 3 in de pan ; het slechtste maal nog sedert de oorlog uitgebroken.
Zondag ri December . Hedenochtend vroeg ter kerke ; maar
dominé erg verkouden, zoodat de preek zeer kort en niet te
verstaan. En den geheelen weg terug gewandeld met den heer
Daasman en diens bescheiden dochter . Het discours over
vrouwenkiesrecht, hetwelk door hem bestempeld als ongeluk
des lands, bijaldien de ouderwetsche vrouwen niet zullen stemmen, en de nieuwerwetsche alle socialistisch aangelegd . Voor
middageten wederom konijn, hetwelk mij begint te vervelen ;
doch geen ander vleesch te krijgen, en zullen we er zelfs 2 X per
week i laten komen . In den middag diverse vervelende visites,
waaronder mevr . Sturtius ; en deze mijn advies gevraagd aangaande haar effecten . Dewelke zij bij de revolutie weggehaald
bij de Ned . Bank, en sindsdien voor de securiteit in haar pension
onder haar matras des nachts, en overdag in haar kastje ; en wil
zij nu mijn oordeel weten of het veilig dezelve terug naar de
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Ned. Bank. Waarop ik haar zeggende het een schande zij die
ooit weggehaald, en zij daar veilig, maar in haar pension elke
minuut van den dag kunnen worden gestolen, en zij des nachts
vermoord door inbrekers, zij aan het huilen, zeggende zij in
de krant gelezen dat Wijnkoop de banken wilde plunderen ;
en wilde zij nu ik met haar mede, en de effecten dezen nacht
voor haar bewaar, en dan morgen naar de Bank ; aan welk
verzoek te voldoen door mij echter geen termen gevonden .
Maandag 16 December . Heden vroeg naar Fransch consulaat,
ter navraag in zake paspoort, alwaar echter vernomen ik daarvoor naar Rotterdam ; en verder dat van treinen nog geen
sprake, en de reis vooreerst over Engeland en Den Haver .
En een Mijnheer aldaar, dewelke ook om paspoorten kwam,
mij deze reis zeer afgeraden ; de reis van Zuidhampton naar
Den Haver bij nacht in vuile booten, zonder beddelakens,
en alleen dekens dewelke reeds 4 jaar niet in de wasch ; en zich
in de stad te vervelen tot den avond 7 uur, als wanneer per
Boemel naar Parijs. Doch was het geenszins mijn bedoeling
over zee ; maar kan het over land nog weken duren .
Dinsdag z7 December. Reeds vroeg opgebeld door Z .Exc . den
Senhor, zeer tot mijn verbazing hij zoo snel terug ; en mij verzocht te i i uur in zijn kabinet te komen . En hij mij daar onder
geheimhouding gezegd hij niet naar Parijs geweest, maar naar
Brussel ; alwaar hij ioo.ooo Duitsche marken, hier gekocht
voor ƒ 29 .000, ingewisseld tegen 125 .000 frs ., dewelke hier
f 52 .000 waard . Hebbende hij dit geld medegenomen gedekt
door zijn diplomatieke functie, en de Belg . Regeering tijdelijk
bereid alle door Duitschers in omloop gezette Marken te
nemen tot den vollen koers, en de volle betaling te vorderen
van Duitschland ; en de grens gesloten om te beletten vreemden
hiervan profiteeren, doch kan hij er door . En wil hij hier nu
een syndicaat maken voor i millioen Mark, dewelke hij wil
overbrengen voor 2 winst als diplomatieke bescheiden onder
zijn zegel ; en wil hij ik hiervan ;~ part neem, waarmede
naar zijn zeggen in weinig dagen ruim f io.ooo voor mijn
portie te verdienen . Doch stond mij zulks dadelijk tegen, bij
mij zelf oordeelende dat iemand die aldus positie misbruikt in
geenen deele te vertrouwen ; zoodat zeide ik mijn geld geheel in
hypotheken belegd, en maanden noodig om voldoende contanten
los te maken, maar anders dolgraag . En geloof niet in deze tijden
velen zoo fatsoenlijk als ik in deze ; zijnde het allertreurigst hoe
ieder alleen bedacht op geld maken, zonder te vragen hoe .
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JToensdag r8 December . Heden ter begrafenis van Adriaan
Slinkeman op Eyck en Duynen, met wien vele jaren geleden
prettig samengewerkt, hij mijn chef; en worden onze gelederen
telken jare wat dunner, maar gaan gelukkig de oudsten doorgaans het eerst, van bovenaf . Het weder stortregen, als nu al
sinds weken ; en mitsdien de toespraken niet te lang, doch door
iedereen vastgesteld de overledene een braaf man, met vele
stille deugden . En Slinkeman naar beweren 3 ton nagelaten.
Teruggereden met v . d. Bragt, maar deze aldoor gesproken
over sterven, hetgeen mij naar gemaakt ; inzonderheid zijn
beweren elke begrafenis binnen het jaar te volgen door een
der aanwezigen . En over het natte weder hij van oordeel hetzelve nawee des oorlogs, veroorzaakt door het geschut, maar
op de eene of andere wijze deszelfs uitwerking vertraagd ;
hetgeen niet onmogelijk, gelet op vroegere ondervinding . In
stad wij te zamen geluncht, in Royal ; alwaar een zeer smakelijke vischpastei . Waarop verder naar de Witte ; en hier alles
misère . Ons gas verder te bekorten, en de nieuwe leening nu
aangenomen, volgens Blabbers, het Kamerlid, voor 3 5 o millioen, en nog lang niet de laatste, alsook de stok achter de deur .
Dan de Belgen nog steeds gebelgd, en scheldende over de
Schelde . Maar Amerika ons ioo,ooo ton kolen te zenden ;
waarvan mijn uitlegging deze, dat zij hetzelve niet zouden
doen bijaldien hun Geallieerden iets tegen ons in het schild
voerden. En van Blabbers verder vernomen Z .Exc. Van Karnebeek heden in de Kamer gesproken, en zich verweerd als een
haan.
Donderdag zy December . In den nacht een facheuse colique,
van koude gevat bij de begrafenis ; doch volgens mijn vrouw
van de vischpastei, en zij van oordeel men thans nooit complicatiën dient te eten . Zij mij liefderijk verzorgd, met een warme
compres ; doch in den ochtend den dokter opgebeld, dewelke
mij per telefoon verordend in bed te blijven tot zijn komst,
en te beginnen met z capsules wonderolie, dewelke walgelijk
te slikken. En hij pas te iz uur gekomen, zeggende hij vele
patiënten ; en van oordeel misschien een kou op mijn maag,
maar misschien ook van de vischpastei ; en voor dieet gekookte
rijst met dito kip, en roode wijn met water; doch zal niet terugkomen tenware opnieuw geroepen, en oordeelde ik morgen
wel weder beter. Hetgeen de hemel geve ! Tegen vier uur opgestaan, alhoewel slapjes ; en tegen den avond erg hongerig ;
maar wilde mijn vrouw niets anders geven dan het voorgeschrevene . En in de krant de geheele Kamerzitting gelezen ;
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en lijkt mij Z .Exc . Van Karnebeek's betoog een spijker op den
kop . Aangaande een brief, dewelke 5 weken vertraagd, zulks
zeer wel door mij begrepen, aangezien door jarenlange ondervinding welbekend met dergelijke routine ; en kwam het in
mijn tijd vaak voor, bij noodige gedachtenwisseling met Ministeries een maand en meer verliep aleer het antwoord geconcipieerd. En in de Kamer verder te doen over het lid Van Groenendaal, een Limburger ; aangaande denwelke beweerd hij
Limburg bij België wil doen ; doch volgens hem maar een
grap . Waartegenin echter een stroom van trouwbetuiging uit
Limburg en Staats-Vlaanderen aan de Koningin, dewelke een
genoegen voor elk Oranjehart .
Mijn mankement gelukkig verdwenen,
doch zeer voorzichtig ontbeten van beschuitpap ; en besloten
het kippendieet heden nog voort te zetten, ofschoon haas op
tafel, van zwager Hendrik ; dewelke daarbij schreef, of wij hem
Kerstmis te logeeren kunnen hebben, waarop direct per telegraaf ja geseind ; en hij mij verder gemeld, aangaande de jacht
in Zeeland, hoe het wild daar overal zeer schaarsch ; zijnde
alles grootendeels weggepikt door het militair, en de rest door
de stroopers . En deze niets gevende om de boete van f 2 aangezien zij f 8 voor i haas krijgen ; over welke onzinnige wet
bij de eerste gelegenheid bij Blabbers zal aankloppen . En mijn
vrouw diverse visites te maken in het Bezuidenhout, en de
regen niet van de lucht, wij een rijtuig genomen en mij afgezet
en opgehaald aan de Witte . Alwaar het discours eerstens over
de Belg . soldaten, thans allen vertrekkende ; en onze buurt nu
stil, met de Engelschen en Belgen weg, en maar een paar
Franschen in de plaats ; en volgens mijn vrouw alle dienstmeisjes nu zoekende naar diensten in Engeland . En aangaande
de Belgen nog door Kol. Bulders aangestipt zij in het Kamp te
Harderwijk veel kort en klein geslagen, en op hun trein geschreven : Adieu kaaskoppen! Waarop Muffelmans : ondank der
wereld loon ; maar zeide de Kol. de Duitschers netjes alles in
orde gelaten, alsook de Engelschen .
Vrijdag 2o December .

Zaterdag 21 December . Mij geheel gerestaureerd voelend, besloten heden met voeding geen bijzondere achtzaamheid meer
te betrachten, hetgeen met het oog op restant van Hendrik's
haas, dewelke door Jaantje in pastei verwerkt, gunstig samentreft. Een brief gelezen in het Handelsblad over het harde lot
van Duitschland, en de hardheid der Geallieerden, en hierover
op de Witte quaestie, Muffelmans zeggende deze heer niets van
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zich laten hooren toen zij aan winnende hand, en Mierders, het
raadslid, breed uitmetende over het inmengen in de zaken van
andere landen en de wijdvertakte spionnage dewelke ook
heden door niemand in Duitschland afgekeurd . En zeide Mierders verder, ons land vol Duitschers, dewelke hier woningen
zoekend ter beveiliging hunner fortuinen tegen de Bolsjewix .
Zondag 22 December. De ochtend fraai zijnde, met Amalia
een wandeling, en aan de Wittebrug gepleisterd voor i kop
koffie ; alwaar vernomen aldaar een program van festiviteiten
voor de Kerstweek, eiken avond wat anders ; en onder meer
Pisuisse en Em . Hullebroeck elk een avond op te luisteren,
zoodat op staanden voet een tafeltje gereserveerd voor ons
vieren a .s . Zondag . In den middag de lucht betrekkend, en
spoedig weder regen ; en achtte mij derhalve niet gerechtigd
ter kerke te gaan, kunnende de nattigheid en kilte lichtelijk
een recidive van mijn colique bewerkstelligen . In den middag
vele visites, dewelke in de zitkamer moesten ontvangen, bijaldien in den salon nagenoeg geen gasdruk . En o . a . Mr . Willemse van de Bank bij ons, met wien over de nieuwe leening,
dewelke 5 p ct . ad
; maar was volgens hem gisteren ter
beurze reeds 98 . En verder over de financiën van den nieuwen
Minister, Z.Exc . De Vries, wij het eens, diens plannen medevallend ; maar de vraag of Z .Exc .'s gedragslijn strookende met
den nieuwen geest, en het niet beter reactie te voorkomen door
de groote vermogens meer aan te spreken . Verder, over de
nieuwe grondwetsherziening, deze vooral Duitsche troonopvolgers uit te schakelen . En het broodrantsoen te verminderen, reeds op i januari .
Maandag 23 December. Heden een pakket van De Bont, mijn
pachter, met 2 hazen ; dewelke echter in vergevorderden staat,
en bleek uit den brief er bij dezelve 5 dagen onderweg . En
hoort men thans de meest buitengewone klachten over de
post ; brieven 2 dagen, en met de telefoon geen aansluiting te
krijgen . Waarover den postbode ondervragend, van dezen vernomen de schuld aan den treinendienst, dewelke met i jan .
wegens kolengebrek nog verder zal worden bekort, en is er
zelfs sprake des Zondags alle treinen te vervallen . Verder
Amalia weder een langen brief van Maj . Piffkins ; doch op mijn
vraag waarover die zooveel te zeggen zij mij ten antwoord
dezelve over den hond en deszelfs leefregelen . En later jhr . v . d .
Broeck mij getelefoneerd over den knecht onzer konijnenfokkerij, dewelke rapporteert meer dan de helft aangetast door
zi6
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een venijnige colique, volgens hem veroorzaakt door het natte
koude weder en reeds 6o dood . En vroeg mij af of mijn colique
misschien door besmetting van genuttigde konijnen . Maar met
Jhr. v. d . B . te rade, wij besloten, mede met het oog op den
vleeschnood, terstond de helft af te slachten ; doch betwijfelt
Z.H.Ed.Geb . of zulks nog tijdig voor de Kerstmarkt, zijnde
morgen de laatste dag, doch zoude hij zien ; en telefoneerde
mij later het niet ging, zijnde onze man niet ingericht op meer
dan io per dag, en hulp niet zoo snel te krijgen . En waren er
sedert van morgen al weder io dooden ; waaruit blijkt dat ook
hier de natuur in evenwicht, en de sterfte evenredig met de
snelle vermenigvuldiging . Doch haalt dit een zware streep
door onze financieele rekening ; weshalve den jhr . andermaal
opbelde, en een veearts aanbevolen, waarop door hem gereageerd.
Dinsdag 24 December . Brief van Tante Hortense, met dank
voor onze zending ; en zij ons als revanche een blauw Chineesch
schoteltje gezonden, indertijd voor aschbak gebruikt door Oom
Christiaan. Maar geen woord over kapt . Brandelaar ; waaromtrent mijn vrouw echter brief van Mevr. Struma ; en daarin
gelukkig geconstateerd de praatjes zeker overdreven, en de
kapitein gestadig op visite bij diverse oude dames ; en hij van
plan zich te vestigen in effecten, deze bezoeken naar ieders
oordeel ter voorbereiding van clientèle. En dit mij herinnerende aan de Staatsleening, aan het postkantoor in de Prins Mauritslaan een prospectus gehaald (kosteloos) en hetzelve aandachtig gelezen. Waaruit blijkt ieder in te schrijven naar rato
van vermogen en inkomen, beide, zoodat van twee kanten
gedwongen . En zoude zulks zoo erg niet zijn bijaldien de leening eenige kans op rijzing ; maar is deze maatregel strikt genomen confiscatie, aangezien daling wel niet te vermijden. En
hebben al deze staatsleeningen mij geregeld geld gekost;
weshalve besloten precies uit te rekenen hoeveel verplicht te
nemen, en geen cent meer . Waarover later sprekend met Mr.
Willemse, deze mij gelijk gegeven ; en hij verder van oordeel
thans inzicht noodeg bij alle effecten, zijnde volgens Z .Ed .
meening een groote malaise op komst voor iedereen . Waarop
Kol . Bulders gezegd zulks niet anders te verwachten, nu
Duitschland verpletterd ; en zal het volgens hem ons land nog
rouwen, wij niet ingegrepen toen ioo,ooo soldaten van ons
Hindenburg naar Parijs hadden kunnen helpen. Waarop Muffelmans geopperd hij dan nog liever wat geld aan onze staatsfondsen verliest, zoudende een Duitsche overwinning voor
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ons nog erger zijn geweest . En in den avond opgebeld door
jhr. v . d. Broeck, de veearts gezegd onze konijnen ziek door
te nat voedsel, waaronder veel rotte koolbladen ; doch de
colique tot staan, maar nog 4o dood sedert gisteren ; en hij
zemelen voorgeschreven, dewelke echter duur en kwalijk te
krijgen . Zwager Hendrik gearriveerd met den laten trein,
fleurig als steeds, en tot laat gekeuveld ; en onze kamer door
Amalia keurig versierd met hulst, zijnde deze Engelsche mode
laatstelijk geheel ten onzent ingeburgerd .

Woensdag 2J December (Kerstdag) . Het weder lijdelijk, met
zw. Hendrik een wandeling door Zorgvliet, en het i i uurtje
aan Promenade ; en hij mij alles verteld aangaande zijn omstandigheden en plannen . Ten eerste, hij per 31 dezer eervol
ontslag als Inspecteur der Bloemkoolcommissie voor de Prov .
Zeeland, met dankbetuiging voor de vele gewichtige den lande
door hem bewezen diensten; en zoude hij m . i. zeker een lintje
hebben gekregen, bijaldien dezelve niet gestaakt . Maar was
deze bloemkool-betrekking volgens hem en onder ons gezegd
apenkool, aangezien eigenlijk berustende op een schrijffout
aan het Departement, hetwelk bedoelde boerenkool, wordende
deze in Zeeland veel gegeten, doch bloemkool schaarsch . Ten
tweede, H . in Middelburg ruim 3 ton verdiend, hebbende hij
aldaar een Kongsi gesticht, ter plaatse bekend als „De Zeeuwsche Orde van Zes" ; en deze met Nieuwjaar een pot van bij
de 2 miljoen te verdeelen, verdiend met handel in alles en nog
wat op België tijdens de bezetting. En H . nu van plan in Den
Haag te komen wonen, en zoekende naar een appartement .
Waarop door mij geopperd hij dient te trouwen ; ten opzichte
waarvan hij echter ongenegen, en wil hij eerst de kat uit den
jonggezellenboom kijken . Heden voor diner een schotel ham
met eieren gebraden, dewelke in geen 2 jaren in ons huis gegeten ; zijnde de eieren uit ons waterglas, en de ham gisteren
heimelijk door Hendrik aan mijn vrouw ter hand gesteld als
verrassing voor mij . Verder een kapoen, dewelke echter eerst
in de soep, voor zuinigheid ; doch deze vogel f 9 gekost ; uit
welk bedrag de duurte opnieuw blijkend, alsook verder door
mijn vrouw gezegd zij geïnformeerd naar zalm, doch dezelve
f 14 per pond, en bovendien nergens te krijgen, zijnde er dit
jaar zoo goed als geen vangst .
Donderdag 26 December . Heden geen krant, doch staat in
dezelve tegenwoordig toch geen nieuws, en alleen zw . Hendrik
er naar verlangend . Van den barbier bericht ons broodrantsoen
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niet te verminderen, zooals eerst in de bladen beweerd ; en
verder hij vernomen van een plan de Burgerwacht hier te
blijven, en tot stand te komen door jhr . Ph . Feith, Genl. Doorman en anderen . Aangaande dewelke Hendrik de toekomst
donker inziende, en gelooft hij de onrust pas te beginnen ; en
zullen derhalve overal sterke legers noodig blijken . Waarop
door mij geopperd iedereen te zeer snakkende naar rust en
vrede ; maar hij repliceerende de vrede iedereen zal teleurstellen,
en de heele wereld vol leege kisten, dewelke twisten . En zullen
de Geallieerden het wel wat langer houden dan de anderen,
maar moeten allen op den duur aan de Bolsjewix gelooven,
en zal volgens hem de nieuwe orde maar nieuwe wanorde zijn .
Waarin veel waars, doch m . i. overdreven . En den avond met
H. piket gespeeld, hetwelk door mij in geen jaren bedreven ;
doch goede kaarten, en f 0 .45 gewonnen .

Vrijdag 27

Onze brandstof weder op, en Swart,
de kolenman, beweerd er niets leverbaar tot na Nieuwjaar ;
zoodat ten einde raad de stad in, bij een anderen handelaar,
deze mij Vulcanus-briketten aangeboden, dewelke buiten de
distributie, en dus naar vermoed niet van kolen gemaakt;
nogthans hiervan ioo K .G . gekocht, ad f 7 .50, en verder
ioo K.G. hout ; doch kon hij geen levering voor Nieuwjaar
beloven. Zoodat Daantje per telefoon gezegd zij wat te leenen
bij Betsy . En op de Witte alle gesprekken in het teeken van het
militairisme. Eerstens Genl . Onnen plotseling dood, dewelke
chef der Interneering, en een zeer verdienstelijk alsook populair man, van wien veel goeds verteld . Dan Kol. Bulders over
de beweging ten gunste van wandelstokken in het leger, en
dezelve door hem als Eng . ziekte gekwalificeerd . Verder Van
Beusekom pas uit Duitschland terug, en hoe daar alles Janboel,
ook bij het leger, en velen verlangend naar algeheele bezetting
door de Geallieerden, vanwege rust en veiligheid ; en eindelijk
het leger van Luxemburg aan het muiten, doch hetzelve volgens den Kol . alleen bestaande uit 31 man en een paardekop .
In den avond wij allen genoodigd door Hendrik naar de
komedie; en het stuk een Huwelijk eener Oranje Princes,
spelende in onzen grooten tijd, en vol nobele figuren, Oranje
en anderszins, - ons welbekend uit de geschiedenis en onze
straatnamen . En het spelen van dergelijke stukken zeer prijzenswaardig, als middel tegen de Bolsjewix .
Dece „fiber .

Zaterdag 28 December . Op het trambalkon Blommerse, de
journalist; dewelke hoog opgegeven van het nieuwe gemeente219
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museum, gisteren voor Moderne Kunst geïnstalleerd in het
Panorama Mesdag (in de Zeestraat) door Burgem . Patijn ; en
B . o. m. vol lof over dr . v. Gelden, onzen gemeentearchivaris,
en thans directeur ; en denk er over het onlangs door mij gekochte antieke boekwerk van mijn over-over-oudoom Goeree
hem ten geschenke te zenden, zijnde hetzelve wegens de anatomie-plaatjes toch ongeschikt voor huishoudelijk gebruik . En
Blommerse verder verteld van den papiernood, plotseling ontstaan ; en alle bladen 1 of ~ minder ; waarop hem echter geraden
pittiger te schrijven . Doch heb het dienstig geoordeeld de
Haagsche Post op te bellen, en te vragen of bekorting van mijn
Dagboek soms gewenscht ; doch Z .Ed. mij ten antwoord alles
liever te besnoeien dan mijn Dagboek ; hetgeen wel complimenteus, doch er m . i. wat dik opgelegd . En thuis gekomen door
mijn vrouw verbaasd, daar de Russische en Poolsche gravin,
sedert November 3 huizen van ons wonend, voor morgen
belet gevraagd, hetwelk tegen Haagsche gebruik ; doch mijn
vrouw ja gezegd, en is zulks denkelijk Russische etiquette .
Zondag

29 December. Dit zoo mogelijk de natste dag van den

laatsten tijd, zoodat niet ter kerke, en ook niet uit tot 's avonds .
En met zw . Hendrik lang discours over de politiek ; hij gezegd
niemand hier den ernst nog inziet, zijnde volgens hem de Geallieerden er op uit de lakens te blijven uitdeelen, en alle
anderen het vel over de ooren te trekken, vooral de kleinen;
en hun bedoeling met den vrede te wachten tot zij alles naar
hun zin bedisseld, en zal het wel zomer worden aleer zoo ver .
En de Duitschers een misselijk figuur slaande . Ertsberger redevoerend over den volkerenbond alsof hij hem uitgevonden ; de
„Norddeutsche" doorgaande met stoken door voorgeschiedenis op te rakelen, en alleen maar kwaad bloed zetten ; en het
spionneeren op den ouden voet voortgezet, getuige het omkoopen van 3 telegrafisten te Amsterdam, dewelken gisteren
gearresteerd, en met duizenden betaald . In den middag Gravin
Charminski met haar zuster op bezoek ; zij slank en donker,
en de zuster blond en soepel ; en Hendrik met beiden zeer druk
Fransch gepraat, alsook Amalia ; en deze dames uit Polen gevlucht, en haar landgoed geheel ontredderd ; maar had de
Poolsche adel overal potjes, vooral te Parijs en Londen, en zij
daarom voor de Geallieerden . En in den avond met ons -vieren
voor Diner naar de Witte Brug . De zaal met groen versierd
en zeer vol ; het menu opperbest, en de wijn goed ; en na afloop
het echtpaar Speenhoff veel oolijke liederen voorgedragen, in
allerlei talen, en met ieders bijval . Zijnde dergelijke verpoozing
220

OUDEJAARSAVOND
naar mijn oordeel verkieselijk boven komedie, wegens grooter
afwisseling en kleiner inspanning.
Maandag 3o December . Hendrik reeds vroeg vol spanning
om een Maandagochtendblad, en wilde hij zien of er te Berlijn
meer revolutie ; en heb vaak opgemerkt lieden uit de provincie
meer vatbaar voor krantenopwinding dan stedelingen. Doch
alles goed afgeloopen, en de Bolsjewix te Berlijn overstemd,
en in Rusland geslagen, en i 8 .ooo gevangenen ; hetgeen goed
nieuws . Verder door Hendrik te lunch genoodigd in den Doelen ; en aldaar de Senhor aanwezig, hem voorgesteld, en veel
discussie over de politiek ; het meest over de zwartgalligheid
der Geallieerden op ons land ; hetwelk volgens den Senhor ter
afleiding, zijnde de onrust overal groot, en de volkeren dermate gewend aan oorlogsspanning dat zij nu steeds iemand
vergen om tegen te blaffen ; hetwelk niet onaannemelijk . En
door H . 2 sinaasappels gekocht voor mijn vrouw, ad f 1 .25 ;
dewelke in geen jaren te koop, maar sedert eenige dagen weder
in sommige winkels, alsook citroenen ad ƒ o .9o, met één waarvan mij niet onbetuigd wilde laten ; doch vraag mij af hoe zoo
iets, vroeger te koop ad 3 cts ., zooveel kan kosten . Een appel
ad 20 cts . doodgewoon, en een ei ad 3 5 cts. thans goedkoop
heetende . Doch zoodra men iets te verkoopen er van duurte
niets te merken ; en voor onze konijnen niet meer dan ƒ 1 .25
te maken, doch heden voor het eerst gelukkig geen doode .
Dinsda931 December . Den voormiddag aan mijn administratie; en dit jaar voor het eerst in mijn leven ingeteerd, nl . de
somma van _f2710 ; en reken de schandelijke duurte en hooge
belastingen mij op minstens ƒ 4000 te staan gekomen, in verband waarmede eenig zelfverwijt gevoelend wegens diverse
onnoodige uitgaven, door mij lichtzinnig gedaan . Aangaande
mijn vermogen, hetzelve wel aangedikt door onze erfenis,
doch de rente hiervan niet meer dan opwegend tegen de
meerdere duurte ; en op mijn effecten door waardestijging enz .
goed verdiend, na aftrek der verliezen op de Staatsleening en
de Russen ; maar het accres grootendeels voortspruitende uit
Koninklijke en aand . Klompenfabriek, en kan hetzelve wederom slinken tegen de finale opmaak per i Mei . En verder
het jaar overpeinzende, alle belangrijke Zaken van Staat in de
geheele wereld nog steeds ontredderd . De oorlog gelukkig uit,
maar de Vrede er nog niet, en kan deze voor ons land nog
zeer wel bezwaarlijk worden, daar de Schelde, alsook Limburg,
vertroebeld . De belastingpolitiek van Min . De Vries iets zacht221
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zinniger dan onder Min . Treub ; maar de uitgaven des Staats
zeer bedenkelijk verder rijzende . En 1918 vooral merkwaardig
door Troelstra's revolutie-poging, dewelke wel gelukkig gestuit door den algemeenen Oranjezin, maar kan dezelve lichtelijk weder opleven zoolang de Bolsjewix elders leelijk blijven
doen. En een verdere groote merkwaardigheid er voor het
eerst een vrouw in onze Tweede Kamer ; dewelke echter zeer
medegevallen, hebbende zij minder gepraat dan de mannen,
en doorgaans beter . Doch in de meeste politieke opzichten ig18
een echt jaar met een krakeling ; en aller hoop nu gevestigd
op i9i9, hetwelk van 2 staartcijfers voorzien . Dan, aangaande
mijzelf, mijn gezondheid goed, ofschoon een jaartje ouder, en
behept met diverse tijdelijke mankementen ; doch blijf mij jong
en sterk gevoelen, en hoop de Vrede mij in staat stelle mij
dezen zomer door een buitenlandsche kuur van mijn rheumatique te kunnen ontdoen. En het afgeloopen jaar overziende,
vermeen verder te mogen constateeren mijn aanzien zeer verhoogd door de geregelde opname in de Haagsche Post van zoodanige extracten uit mijn dagboek als door derzelver Redactie
in het Openbaar Belang oirbaar geacht. Zeggende de een mijn
stijl voor een nieuw geluid in onze letterkunde baan breekt,
en de ander hoe mijn inzichten leerzaam en mijn informatiën
uitstekend ; doch hoop onder al dezen lof eenvoudig en nederig
te blijven, en ontveins mij niet er misschien vlijerij onder
schuilt . Doch kan niet ontkennen vele personen van invloed
en consequentie mij thans met groote consideratie behandelen,
en hoe in diverse colleges en commissies, aslook op de Witte,
steeds met aandacht naar mij geluisterd . Dan, mijn vrouw gelukkig kerngezond, en ofschoon soms ietwat humeurig mij
steeds liefdevol en met ontzag bejegend . Voorts Amalia als
steeds zonnetje in huis ; en prijs het noodlot hetwelk haar in
ons midden gehouden. Haar hart aanvankelijk zwaar beproefd
door het geval Snerpers, doch allengs naar mijn overtuiging
van zijn wonden genezen ; doch geef toe het steeds moeilijk
in meisjeshart te lezen. Ook alle anderen in onze familie gezond
en welvarend, en ons niemand ontvallen, behalve onze Tante
in Zeeland. Al hetwelk resumeerende, het jaar veelbewogen en
vol beslommering voor de wereld, en inzonderheid de duurte
en schaarschte een groote beproeving voor allen ; doch voor
mij en de mijnen alles te zamen geen ongunstig jaar, met vele
redenen voor oprechte dankbaarheid jegens het Opperwezen .
In Welks goedertierenheid mij en de mijnen bij voortduur
voor i9i9 en verdere jaren ootmoedig aanbeveel .
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Voensdag z jan . (Nieuwjaarsdag) . Het jaar goed ingezet met
mooi droog weder ; en een zeer gelukkig voorteeken hierin bestaande, ik bij mijn eersten stap op straat in iets getreden hetwelk algemeen in de symbolique als teeken des geluks beschouwd ; en ofschoon niet bijgeloovig hierdoor toch een soort
gevoel bij mij gewekt i9i9 zijn staartcijfers bij mij niet lichtelijk zal beschamen. Waarin binnen het uur verder versterkt
doordien een haas uit Smilde voor mij aangekomen, van mij
onbekende lezers van mijn Dagboek . En trof mij, eerstens,
hoe ook haas symbole des geluks, hetgeen o .m. blijkende uit
den Duitschen Oosterhaas ; en tweedens hoe mijn Dagboek tot
zulke verre oorden als Smilde aan het doordringen . De haas
een reus ; en Jaantje de instructie gegeven hem naar een poulier te zenden ter bewerking ; maar zij zeer snugger gezegd
men dan niet weet of dezelfde haas terugkomt, en daarom den
vader van ons dagmeisje, dewelke bij een poulier, een kaart
geschreven om hem te komen klaar maken . Met de post vele
kaartjes, en dezelve beantwoord voor zoover niet reeds zelf
gezonden ; en verder voor f 5 kwartjes gehaald, met veel
moeite, ten gebruike bij de Nieuwjaarsfooien.
Donderdag 2 Januari. Zw . Hendrik vroeg terug naar Middelburg, ter opruiming zijner zaken en, met hem naar den trein .
En verder in de stad gebleven voor diverse besognes ; waaronder vooral met Mr. Willemse van de Bank, aangaande mijn
inteekening op de nieuwe Staatsleening . En door mij besloten
hiervan f zo .ooo te nemen, zijnde meer dan mij door de wet
voorgeschreven ; doch oordeel in deze ieder niet zijn plicht,
maar meer dan zijn plicht moet doen ; en bovendien het geld
vrij te maken door verkoop van diverse pandbrieven dewelke
2 proc. minder netto rendement geven, en dus mijn inkomen
verbeterd met ƒ ioo 's jaars, ten ware de Staat mij door daling
of conversie een loer draait . Waarbij door mij ook de kansen
overwogen of ons land nog in oorlog kan komen ; doch in
deze zeer terecht door Mr. W. opgemerkt alsdan alle effecten
naar de haaien . Hetgeen de hemel verhoede ! En hieromtrent neef
v. Munnickhuysen gepolst, en van dezen gelukkig vernomen
aan oorlog geen denken . Ons land op goeden voet met de
Belgen, en onze wateren open te stellen voor Engeland's leeftocht aan zijn troepen aan den Rijn ; er_ met China ook alles
geregeld, zullende de benoeming van Exc . Oudendijk, laatste223
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lijk te Petersburg, tot gezant te Peking heden officieel bekend
worden . Dewelke een zeer bekwaam man, en witvoetig bij de
Geallieerden . Amalia wederom een lang schrijven van Maj .
Piffkins uit Engeland ; waarover met mijn vrouw lang op de
slaapkamer geredeneerd, en onze conclusie er wat achter zit,
maar niets anders te doen dan de natuur haar loop te laten
nemen .

Vr dag 3 Januari. Van Jacobson brief met krantenknipsel,
aangaande komende belasting op sigaren ; en heeft hij nieuws
de fabrikanten het daarheen willen leiden niet de sigaren te
belasten doch de ruwe tabak ; en zulks zeer in ons voordeel,
aangezien in de onze geen tabak . Alsook zijn beste wenschen
voor het nieuwe jaar, en zijn verwachting van onze balans
goed; waarop hem terstond mijn kaartje gezonden . Dan Daantje mij gevraagd om nog ƒ 5 voor nieuwjaarsfooien, zijnde de
wenschen dit jaar talrijker dan ooit ; waaronder de meest belachelijke, o .a. van een neef onzer werkvrouw dewelke gratis
onze aardappelschillen krijgt voor zijn geit . Dan van den barbier bericht ons brood voortaan geheel uit tarwe te zijn . En
nog heugelijker nieuws van terugkeer naar normale toestanden
mij verstrekt door Jhr. v. d. Broeck, op de tram ; hebbende
deze bij het Jagershuys een prachtoverjas gekocht voor ƒ 76,
dewelke gemerkt Vroegere Prijs f 1 5 21 ! ! En alle magazijnen
nu hals over kop aan het uitverkoopen, tot veel verminderde
prijzen. Maar van lagere belastingen geen teeken ; en hierover
sprekende met Blabbers, het Kamerlid, deze gezegd integendeel . Verder de kranten alle zeer dun wegens papiernood, en
bijna niet meer voldoende om de kachel aan te maken .
Zaterdag 4 Januari. Wij nog steeds zonder kolen, heden de
neef van haar verloofden slager door Daantje aangebracht, en
deze anthraciet aangeboden ; en mij een raadsel hoe die nog
voorraad . Maar de prijs ƒ i i per mud, en wilde van dezen sluikhandel niet weten. Maar zeide Daantje zij dan niet meer te
koken, en wij te eten van den kok ; zijnde het gas zeer scherp
gerantsoeneerd, en 3 x zoo duur als vroeger, zoodat nog
duurder dan kolen ; en toen zeer tegen mijn zin 3 mud gekocht,
en de f 33 echt bloedgeld . En op de Witte veel gesproken over
den Keizer, dewelke nu onder behandeling van Prof . Lans ;
en deze een lang stuk over hem en zijn onschuld in de bladen .
Waarop Muffelmans aan ons tafeltje onvoorzichtig zeggende
die Professoren altijd van zich te laten hooren, Prof . van
Culemborgh hiertegen opgekomen, bewerende het beter voor
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ons land als meer naar het intellect geluisterd ; en zulks door
mij beaamd . Verder het bericht wij het met Engeland eens
over den Keizer ; hetgeen echter door Blabbers, het Kamerlid,
betwijfeld . Maar iedereen overtuigd Z. M . in het buitenland
iedereen narrig over ons maakt . En in de stad heden door mij
sinaasappelen uitgestald gezien ad slechts 75 cts . ; hetwelk een
nieuw bewijs van ineenstorting der duurte .
Het weder fraai, ik ter kerke in den och;
en
mij
voorgenomen
zulks des winters geregeld te doen,
tend
waardoor de dag verder vrij . En mijn vrouw, dewelke mede,
mij later attent gemaakt hoeveel dames nieuwe mantels of
anderen opschik, dewelke alle van de uitverkoopen der winkels
herkomstig ; en door mij f i in het zakje gedaan, hebbende
ik geen kwartjes bij mij . In den middag bij ons op visite neef
v . Munnickhuysen met dochters ; en de wrat der oudste grooter
dan ooit en geheel rood . Zijn nieuws Foch een boodschap aan
Duitschland dat hij Berlijn zal bezetten bijaldien de Bolsjewix
aldaar niet in den doofpot ; en dit optreden zeer door mij toegejuicht . En informeerende aangaande mijn reisplan, M . mij
verder gezegd onze koerier hem verteld te Parijs alle hotels
overvol, en bijna geen plaats te krijgen ; en reis en verblijf
zeer duur, en zal wel zoo blijven, bijaldien de conferenties den
geheelen zomer zullen duren . En de vrijheid van beweging
voor vreemden door de politie zeer beperkt, en neutralen niet
gewild. Dan de stemming tegen de Hollanders er meer dan
bar, vanwege den Duitschen keizer . Aangaande hetwelk door
een wijnhandelaar verteld hij op een bestelling van wijn te
Bordeaux het antwoord : wijn alleen te krijgen op conditie er
strychnine in mag voor de Boches die hem met ons zullen
opdrinken! Verder Mevr . Peereboom ons verteld aangaande
de Poolsche gravinnen Charminsky, hoe deze op de meest
luxueuze wijze van alles voorzien, en alleen zijden ondergoed
dragende, hetwelk zij telkens bij Palthe laten behandelen ; en
het vermoeden zij fabuleus rijk, of anders niet dat .
Zondag jr Januari.

Maandag 6 Januari . Van den barbier een ongelooflijk verhaal . Gepantserde auto's met bewapende bemanning gepoogd
den Keizer uit Amerongen te lichten ; volgens den een Belgen
of Amerikanen, volgens den ander Spartakus ; en volgens weer
anderen grappenmakers . Waarover in stad druk gesproken,
maar weinig licht . Doch zeker iemand ontmoet met relaties
op Amerongen ; en volgens hem de Keizer weigerend over den
oorlog of de politiek te spreken, dewelke hij beschouwt als
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gesloten boek . Maar van vroeg tot laat sprekend over duizenden geleerde onderwerpen met Graaf Bentinck, en deze nu
zeer door hoofdpijgeplaagd . Dan op de Witte velen witzijnde er 1bericht Zaterdag maar 38 millioen op de
nieuwe leening ingeschreven, en vele nalatigen zulks pas heden
gedaan . Maar de reden groote storing op telegraaf en telefoon,
zoodat deze allen te laat, en nu 3 pcts . met den stok zouden
krijgen. En zeide er zelfs één zulks een minderwaardige truc
der regeering, ter besparing van 2 proc. rente op honderden
millioenen. Waarop aan ons tafeltje debat of de regeering tot
een dergelijke list gerechtigd in het belang der Rijksmiddelen ;
en Kol. Bulders zulks verdedigd, zeggende een regeering tot
alles het recht . Maar te 1 voor 5 Mr. Willemse verschenen
met informatie voor 380 millioen ingeschreven, hetwelk wel
een groot bewijs van 's lands geldskracht .
Dinsdag 7 Januari. Met prachtig weder naar stad gewandeld,
en in Zorgvliet Prof. van Culemborgh ingehaald ; dewelke een
lang betoog gehouden over den heilzamen invloed van loopen,
wordende door hetzelve de roode bloedlichamen in ons binnenste versterkt, en de stofwisseling bevorderd ; waarvan goed
nota genomen . Waarna over de politiek, en hij zeer zwartgallig . Volgens hem revolutie niet te keeren, en de eerste So jaar
alles onrustig te blijven . Troelstra en Wijnkoop te Berlijn,
volgens hem om revolutioneren te oefenen ; en inzonderheid
België nu ook Bolsjewix, en in het Rijnland Belgische soldaten
daarover gevochten met Franschen . En Engelsche troepen aan
het muiten, en die van de Koloniën weigerend nog in oorlog
te blijven ; en de Duitschers het Rijnland gebruikend voor
propaganda onder de Geallieerde troepen . Zoodat zijn oordeel
de Bolsjewix zich langzaam verspreidend over de gansche
wereld, en nergens te keeren. Dan van Wilson, deze thans vol
moeilijkheden . Hij en de Engelschen veel geschillen met Franschen en Italianen ; en een warboel van belang, waarvan het
eind niet te voorzien . En door dit discours mijn wandeling
dermate bedorven ik bij het tolhuisje verder per tram ; en later
Blabbers over een en ander gepolst, deze gezegd het beeld
overdreven, maar toch veel waars bevattend ; hetgeen de hemel
verhoede!
Woensdag 8 Januari . Reeds vroeg ten mijnent Jhr . v. d .
Broeck, met een brief van Brn . Beaume de Castagne, dewelke
nu weder voorgoed in België terug, en wil hij deswege zijn
bezittingen hier te gelde maken, weshalve hij ons beiden zijn
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derde part in onze konijnenfokkerij aanbiedt voor f iooo .
Waarop wij beiden aan het rekenen ; en wij de beesten na de
sterfte taxeerend ad 25 stuivers, en de hokken ad s van de
kosten, er reeds een verlies van ƒ 8oo of 266 gulden de man ;
en redres alleen mogelijk door snelle vermenigvuldiging . Ten
opzichte waarvan Willem, den knecht, gehoord ; en zegt deze
er in Februari 15 0o bij komen ; maar weet hij niet hoe de ziekte
zal nawerken, en hoe het met de voeding te zijn . Al hetgeen
mij mismoedig maakte, zoodat de transactie met den Brn .
overliet aan Jhr. v. d. B . ; dewelke hierop wel van zins in te
gaan ; en ben nooit in eenige zaak zoo bitter teleurgesteld . Dan
verder heden van Mr. Willemse, van de Bank, vernomen de
nieuwe leening reeds gekelderd tot 952, zoodat op dezelve
reeds f 700 schade; en aldus het jaar pas een week oud, en
reeds bij de duizend gulden weg . Waarover zeer uit mijn
humeur ; en thuis door mijn vrouw deswege ondervraagd haar
de reden verteld; en toen van haar te hooren mijn financieel
beleid van 't jaar nul, en ik mijn geld aan dwaasheden verdoe,
maar het haar beknibbel bij de uitverkoopen der magazijnen;
hetwelk het meest ongegronde verwijt ooit door mij ondervonden .
Donderdag 9 Januari. Zw . Hendrik heden voor goed terug
uit Zeeland, en zijn intrek tijdelijk in Central, doch rondziende naar een appartement ; en wij morgenavond met hem
te eten. Dan met de Eng . Post een zeer minzaam schrijven van
milord, met vele excuses hij zulks niet eerder gedaan, wegens
de griep, dewelke aldaar overheerschend ; en verder, er in
Engeland eten volop, en de volgende week weder bananen ;
maar de belasting er gruwelijk hoog, wel het derde part des
inkomens . En aan het slot hij ons drieën geïnviteerd voor
Pinksteren of later, naar onze keuze, op het buiten zijner
ouders. In stad aan ons tafeltje iedereen vol over Berlijn, alwaar
het grootste oproer van de wereld, met overal dooden ; en de
Bolsjewix, dewelken zich daar Spartakers noemend, de oorzaak
van alles . En derzelver oproer ook al te Dusseldorp ; en velen
beducht het hierheen overwaaiend . Ten opzichte waarvan vernemende onze autoriteiten diligent, en de burgerwachten op
vele plaatsen paraat . Maar Muffelmans duistere geruchten vernomen de Bolsjewix ook een wacht in elkaar gezet, naar voorbeeld der Roode Garde ; en millioenen uit Rusland voor hen
aangekomen, waarmede ons volk op te ruien . Doch zijzelf het
er ook goed van nemend, lakschoenen, veel gefuif, etc . Zoodat
een vaste hand der regeering zeer noodig .
227

JANUARI 1919
Vrijdag io januari . In de bus het biljet van mijn personeele
belasting, en hetzelve dadelijk ingevuld, zijnde deze biljetten
mij hinderlijk en, deswege steeds met bekwamen spoed weder
het huis uit . En op weg naar stad Blommerse, den journalist,
ontmoet op het trambalkon, en deze niet uitgepraat over allerlei
dingen van de Bolsjewix, dewelken nu ook in New-York en
Argentinië tot staking aangezet . Maar het ergste in Duitschland, en te Berlijn een ware Sommeslag, vooral bij de kranten,
dewelke alle in vestingen veranderd, met papierrollen ; en gaat
het er om of het er op of er onder; en heb Z .Ed. verzocht mij
dadelijk per telefoon te berichten bijaldien er een beslissing ;
doch niet na halfelf des avonds . En op de Witte hierover ook
veel te doen, en volgens iedereen in ons land evenmin alles
pluis . En een en ander juist nu, terwijl diverse dingen weer los
komen; waaronder spek van Amerika, en thee uit Engeland ;
en al onze schepen eerlang vrij te geven . Maar geen kolen, en
deswege vele fabrieken stil . En iemand aan het naaste tafeltje
hooren uitmeten over België, dewelke pas van daar terug . In
de bezette gebieden zooveel vrouwen vriendelijk geweest tegen
de Duitschers terwijl hun mannen of broeders weg en in bijna
alle families hommeles . Maar ieder stikkend in het geld, en
jongens van 14 schatten verdiend met sluikhandel ; waarvan er
een een stel fietsbanden gekocht a zeshonderd franken! En
zoowat iedereen nu van zijn geld levend, en niet willende
werken.
Zaterdag 11 Januari . Hedenmorgen op straat aangesproken
door Kolleman, dewelke nu definitief van zijn vrouw wil
scheiden, en mij gevraagd hoe lang zulks neemt ; hetwelk mij
onbekend, ik hem voorzichtig ten antwoord hetzelve afhangende van omstandigheden. En hem daarop verder gevraagd of
er haast bij, hij mij als diep geheim toevertrouwd hij reeds een
andere op het oog ; waarop mij verplicht achtte hem vaderlijk
toe te spreken, hem inzonderheid herinnerende aan den regen
en den drop ; doch hij mij ten antwoord het nooit erger kan,
en hij nu om zoo te zeggen in een badkuip ligt . En dezen avond
groot festijn, zijnde een diner door de Haagsche Post aangeboden
aan velerlei medewerkers, waaronder ook ondergeteekende,
wegens haar vijfjarig bestaan ; en dit diner aan de Witte Brug .
De zaal zeer gezellig, en de tafel met rose bloemen opgesierd ;
en de spijs volop en zeer keurig verzorgd . Maar beter nog dan
het eten het discours ; zijnde aldaar tegenwoordig medewerkers
op zeer divers gebied, medisch, militair, paedagogisch en vele
anderen, te veel om te onthouden ; en van dezelven veel belang2z8

DE EERSTE VROUWELIJKE DOMINEE
rijke informatie . En inzonderheid lang gesproken met den
Heer De Vos, over de Financiën ; doch ontweek dezelve mijn
vragen aangaande diverse effecten, en leek hij mij een zwartgallig kniesoor, met ontelbare slagen om den arm . Daarentegen
de Schaakman zeer geschikt, en heeft Z .Ed . mij diverse boeken
voor beginners aanbevolen om uit te leeren ; doch betwijfel of
deze sport voor mij passend . En bijeen tot lang na de laatste
tram ; waarop geen bakje te krijgen, door mij een portiersongen afgehuurd (1 i) dewelke mij ter beveiliging door de
j
Boschjes vergezeld . En trof het mij hoe verlaten deze weg des
avonds .
Uit nieuwsgierigheid naar de Remonstrantsche kerk ; zijnde aldaar heden de eerste proponente in
functie, n .l. Mej . Rappold uit Amsterdam ; en hoop indien
hierdoor zonde bedreven, mij zulks zal worden vergeven ! Een
heldere, prettige stem, met geposeerd gebaar ; en de preek zeer
naar mijn smaak, naar tekst i Joh . 4 : iq, en alles even stichtelijk; maar had toch niet verwacht ooit een vrouw als dominee
te zien, en zulks een teeken des tijds van belang . In den middag
diverse visites, het langst bij van Boetzelaar ; alwaar ook de
Hr. Grotenhuysen, van de ie Kamer, met wien veel over de
politiek . De nieuwe grondwetscommissie al geïnstalleerd, en
zulks volgens hem van veel belang ; doch interesseerde mij
meer voortzetting der verdedigingsbelasting voor 4 jaren ; en
mijn oordeel wij er wel nooit meer af komen ; waarop hij ten
antwoord men minstens den naam wel zal veranderen . En het
jonge freuletje verteld van verrassingspartijen dewelke thans
de rage in Den Haag; zijnde de methode dat vele vrienden
afspreken bijeen te komen ten huize van een ander, onverwacht; en elk iets te eten of te drinken mede te brengen. En
zulks bij de schaarschte en duurte geen kwaad idee voor
dezulken die veel recipieeren . En des avonds naar mijn eigen
kerk; doch beviel mij zulks niet zoo goed als in den ochtend,
en dominee nog erg gesnuffeld van verkoudheid .
Zondag 12 Januari.

Maandag 13 Januari . Voor de lunch genoodigd door den
Senhor, dewelke uit Parijs terug, ten zijnent ; en woont hij
Koninginnegracht en garfon, maar heeft 5 domestieken, 3 m .
en 2 vr., aangaande welke laatsten hij mij bericht hij dezelven
nooit gezien heeft, hetwelk zonderling . En een Fransche chef,
van wien een puike omelet, een heerlijke kalfsbiefstuk met geb .
aardappelen en gestoofde uien ; en zijn attaché, Senhor Don?
mede aangezeten . Z.Exc . mij veel verteld van Parijs ; alwaar de
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duurte schreeuwend, en de stad propvol. De conferentie heden
begonnen, doch zal men volgens Z .Exc . veel mikmak zien,
daar allen het oneens . En hij verder gehoord van de bezette
gebieden in Duitschland, hoe daar ieder Duitscher soebat tegen
de Engelschen en Amerikanen ; burgemeesters en raadsleden
eiken dag in bruiloftscostuum, met den hoogen hoed in de
hand; maar de officieren weinig notitie van hen nemende .
Maar allerlei bals georganiseerd voor het militair, en de Eng .
ziekte van belang onder de vrouwen, dewelken over de geheele
wereld dezelfden. En Z .Exc .'s oordeel de Entente er minstens
tien jaren zal blijven . Tot 3 uur gezeten, waarop naar de Witte ;
en aldaar het nieuws te Oldenzaal i Bolsjewique door onze
politie gevangen, dewelke 6o .ooo Mark bij zich en in de voering
van zijn pet een geheimen brief voor Wijnkoop. En deze
hiervan naar ieders oordeel een leelijke pijp te rooken . Doch
het beste nieuws de Bolsjewix te Berlijn er nu onder ; en allen
het eens zulks ons hier te beveiligen . En thuis niets dan een
macaronischotel met groenten en aardappelen, hebbende de
buldog ons vleesch gestolen ; zoodat mij gelukkig prees bij den
Senhor te zijn geweest .
Dinsdag 14 Januari. Van Mierders dat onze burgemeester
van plan de salarissen der politieagenten reusachtig te verhoogen ; en de laagsten f 26 te krijgen tegen ƒ 14 nu, en ƒ 2o
met den toeslag ; en dit volgens Mierders te veel, en de zaak
aangestoken door Amsterdam, alwaar putjesscheppers thans
grooter inkomen dan vele gestudeerde menschen . En inzake
onze politie dit hun door mij gegund, mits zij meer waakzaam ;
doch de inbraken en diefstallen te dezer stede buiten de spuigaten en te veel om te tellen, en gisteren nog een diefstal met
kneveling op klaarlichten dag in de Beeklaan, waarvan vier
Belgen verdacht. Verder het goede nieuws er nu twee schepen
binnen met petroleum ; en van Blabbers, het Kamerlid, bericht
een motie van Wijnkoop in de Kamer gekitst, dewelke wilde
wij gezanten ontvangen van de Russische Bolsjewix ; en is het
te wenschen wi hem er heen sturen als onzen gezant . Aang aande welker drijven in onze stad, er thans meer van hen dan
ooit ; en dienaangaande een zonderling gerucht vernomen,
namelijk een er van druk verkeerende ten huize van een onzer
Ministers, en dat nog wel een leider .
Woensdag r f Januari . Het weder plotseling zoo zwoel dat
onze achterdeur er van gezwollen, en dezelve alleen te openen
met hulp van den melkboer, dewelke van buiten trok, en ik
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en Jaantje van binnen geduwd . En het malle juist bij zulke
warmte een bericht dat de Belgen ons 200 .000 ton kolen te
zenden! Dan in den middag met zw . Hendrik voor tea naar
Vieux Doelen (er na i glas port) alwaar na een poos binnenkwamen de beide Poolsche gravinnen Charminski ; en alles vol,
en zij zoekende naar plaats, Hendrik opgestaan en hun ons
tafeltje aangeboden ; hetwelk door hen aanvaard, maar op beding wij mede bleven . Waarop zeer opgewekt discours (in het
Fransch) Hendrik meestal met de donkere, en ik met de blonde ;
en vlei mij een goeden indruk te hebben gemaakt, alhoewel
het complimenteuze H . veel beter afging dan mij . Doch was
hij steeds een buitengewoon galant . De conversatie veel over
Rusland en de Bolsjewix, dewelke thans niet buiten de
conversatie te houden ; en de dames bericht uit Polen het werkvolk thans in H .Eds . bedden slaapt, en de garderobe opgebruikt, alsook de mooiste boomen in den tuin omgehakt en
opgestookt . En vertelde mijn blonde (dewelke door haar zuster
aangesproken als Fedi!) dat Polen nu veel grootex te worden
dan Duitschland, maar zal wel op een Koning uitdraaien .
Donderdag zG Januari . Het weder fijn, hedenochtend een uur
in de Boschjes ; zulks mede naar aanleiding van Prof. v. Culemborgh's informatie over deszelfs heilzaamheid ; en aldaar mijn
kleinzoon Johan met zijn juffrouw, een poos met hem gespeeld .
Waarna terugkeerend Blommerse, de journalist, mij ingehaald ;
en van dezen verslag eener groote anti-po grom-meeting van
de Poolsche Zionisten op Scheveningen, dewelke hij gisteravond bijgewoond, om te protesteeren tegen de jodenmoorden .
En hij hiervan dezen nacht geen oog kunnen dichtdoen ; doch
niet van de pogroms, maar van den jeuk; en zegt hij hieraan
thans velen in de stad lijden, en zal in den Raad worden voorgesteld een inrichting van gemeentewege te stichten, waarin de
beestjes te dooden . En hij mij verder verteld Liebknecht en
Rosa Luxemburg thans heimelijk in ons land, waarover Kol .
Bulders later op de Witte danig uitgevaren . Doch spoedig
daarop bericht de twee te Berlijn vermoord ; zoodat niet weet
wat van een en ander te gelooven . En mijn nieuwe staatsleening
heden onder de 95, en mij alles vol toegewezen; waarover later
met zw . Hendrik, dewelke ten onzent, deze mij geraden het
thans tijd alle effecten te verkoopen, en daarna op 't vinkentouw ; hetwelk door hem deugdelijk met redenen omkleed,
door mij voor kennisgeving aangenomen . En mijn vrouw
heden een nieuwe meid gehuurd in plaats Jaantje, dewelke
i Feb . weg om te huwen .
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Vr~dag 17 Januari. Brief voor mijn vrouw van Mr. Jabbersma
te Leeuwarden, om informatie over den kapt . Brandelaar, en
Z.E .Gestr. optredende namens Mevr . Struma, dewelke door den
kapitein aangesproken wegens laster . En mijn vrouw door mij
ontraden voor dezen advocaat iets op schrift te stellen, en ik
hem in persoon opgebeld ; en hiervoor den geheelen dag thuis
gebleven, komende de aansluiting pas over 4 uren . Waarop
hem gezegd ik hem opbel wegens spoedige afdoening, en zelf
spreek daar mijn vrouw een zwak geluid, hetgeen waar ; en
hem een en ander verteld . Waarop zijn antwoord er te Leeuwarden reeds een en ander bekend . En in den middag Mevr . Ketelaer op visite, deze gezegd zij blijde ik mij eergisteren zoo goed
g eamuseerd in Doelen, en gevraagd wie de dames waren . En
i ervan mijn vrouw niets gemeld hebbende, deze later danig
h
geboudeerd, zeggende zw . Hendrik steeds een gevaarlijk galant,
en zij spijt hij in Den Haag, alsook bevreesd ik door hem op
het hellend vlak te brengen . Doch nooit van mijn leven zulken
onzin gehoord. En Hendrik des avonds verschijnend voor
piquet, zij bij hem gevischt wie de gravinnen genoodigd ; en
wilde zij met gelooven de ontmoeting toevallig . En zw. Hendrik mij o .a . verteld van een kennis te Middelburg, dewelke
plotseling overleden, en de oorzaak een drukfout . Zijnde hij
steeds gewoon zichzelf te cureeren met een medisch boek, en
een recept verkeerd afgedrukt . Hetwelk curieus .
Zaterdag 18 Januari. De barbier bericht er 30o menschen
afgesneden, wegens te veel gasverbruik ; waarop naar onzen
meter, en van denzelven geconstateerd ook wij io M . te veel
genomen . Waarover ten einde raad, en nog steeds geen kolen
te krijgen op onze bons, wij besloten deze week van den kok
te eten, en bijaldien zulks te vervelend, wij i à 2 x in stad ;
hetwelk echter zeer prijzig . Verder in de courant van de groote
sterfte dezer laatste maanden, en dezelve 3 X zoo groot als
gewoon ; en de doodsadvertenties griezelig om te zien hoe dezelve lange kolommen vullend ; waarbij echter mijn ziel vervuld van dankbaarheid de mijnen allen ontkomen . En hierover
Blommerse, den journalist, op de tram gesproken, deze mij ezegd de lijkbezorgers mede de grootste O . W.'ers, en fami iegraven verdriedubbeld in prijs . En aangaande O .W.'ers hij mij
verder verteld van een provinciestad, alwaar een koopman in
jutezakken reusachtig O . W. gemaakt, en hij nu voor duur
geld de plaats in de komedie gehuurd naast den Burgemeester ;
en hij aldaar nu avond aan avond zittende, doch de Burgemeester absent .
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Zondag ry januari . Het weder zonnig en malsch, met Amalia
naar den strandboulevard ; en er veel publiek ter Piere, wij op
dezelve . Alwaar diverse kennissen, o .a. Z.Exc . de Senhor ; van
wien veel informatie over de vredesconferentie, inzonderheid
over de rede van Pres . Poincaré . Dewelke volgens hem een
vuurvreter, en doelende op de opslokking van het Rijnland ;
waarvan echter Wilson en de Engelschen niets willende hooren. En later de Bn . Beaume de Castagne zich bij ons gevoegd,
dewelke plotseling uit België terug ; zijnde volgens hem dit
land op sprong van een Bolsjewix-revolutie, en het gezag
des Konings ondermijnd; en roof en moord overal zeer gewoon,
en de meesten slapende met een revolver. Het gepeupel er afzijdig van arbeid, zijnde hetzelve 4 jaren lang om niet gevoed
door de Relief, en inmiddels veel geld verdiend op velerlei
slinksche manieren ; en het ergste te vreezen . Maar in Duitschland alles veel beter, en de Bolsjewix aldaar al hun geld naar
Nederland zendende . Doch onze autoriteiten jegens dezelven
niet voor de poes ; en hen algemeen oppakkende, en naar de
Wiericker Schans zendende . Dezen avond niet ter kerke, daar
plotseling verhinderd door zw . Hendrik's komst, dewelke ons
allen mede genomen voor diner naar de 2 Steden. En aldaar
de zaal vol, doch geen enkel bekend gezicht ; en is mij reeds vaak
opgevallen hoe men thans allerwege een nieuw publiek ziet .
Maandag 20 Januari . De barbier met bericht er voor heden
een revolutie der Bolsjewix ten onzent beraamd ; maar onze
overheden paraat . Weshalve overlegd of naar stad, ter oriënteering, dan wel thuis ter bescherming der mijnen ; maar te
4 u. alles in onze buurt rustig zijnde, naar de Witte . Daar vernomen er niets gebeurd, maar veel paardenvolk in de stad ; en
het plan der Bolsjewix door dezelven opgegeven, van wege
hun schipbreuk in Duitschland . Alwaar de verkiezingen naar
de eerste berichten ook al zeer ongunstig voor hen uitgevallen .
Verder onze schepen door Engeland vrij te geven, en wij
velerlei te verkrijgen van de Entente, maar hun daarentegen
75 millioen in geld te verstrekken . En dienaangaande door Kol .
Bulders opgemerkt het vreemd zij allen schermende met hun
financieele krachten, en smijtende met milliarden, maar intusschen blijde zij een paar dubbeltjes van ons ter leen, om zoo
te zeggen . Waarop Mr . Willemse, van de Bank, hiervan uitleg
gegeven als zijnde deze voorschotten alleen dienende ter verbetering der wisselkoersen . Maar hierop de Kol . weder ten
antwoord hij zich geen apothekerslatijn op de mouw laat
spelden, en zijn conclusie het alleen om onze dubbeltjes te
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doen. Waarop hij naar mijn oordeel vragende ik gezegd mij
in deze geen opinie wil aanmatigen, en mij in strategie wel
richt naar den Kol ., maar in financiën liever naar een Bankier .

Dinsdag 21 Januari. In den nacht groot lawaai van den bulhond, dewelke aldoor geblaft en gegromd ; weshalve door mij
onze kamerdeur geopend en geluisterd, alsook het raam uitgekeken, maar geenerlei onraad bemerkt ; doch mijn overtuiging
er iets aan de hand, en de misdadigers afgeschrikt door den
hond. En de inbraken allerwege maar steeds toenemend, vooral
op het platteland, en aldaar de politie wapens veroorlovende
aan alle goedgezinden. En de brutaliteit dermate toenemend
er gisteren bij den Duitschen Consul te A'dam ingebroken ;
en vreemder nog te Middelburg op de kerk de platinapunt van
den bliksemafleider gestolen, hetwelk wel het toppunt in de
volste beteekenis . En aangaande het nieuws Engeland en
Amerika onze schepen vrij te geven, en onze reeders daar maar
half blijde mede, zullende naar ieders oordeel de vrachten nu
snel dalen. Dan ons door Engeland 5000 ton thee toegewezen,
en veel leder en looistof ; waarvan de uitwerking reeds zichtbaar bij mijn schoenmaker dewelke nu voor zolen f 4 rekent,
tegen ƒ 8 dezen herfst . En thuis het goede nieuws in een brief
van mijn zoon Johan uit Bandoeng, meldende hij in Mei voor
minstens i jaar terug komt ; en hij veel over de griep waaraan
duizenden in Indië als de vliegen sterven . Verder er i rechercheur geweest vanwege een valschen zilverbon door Daantje
uitgegeven voor melkpenningen, doch wist zij niet van wien
hem ontvangen ; en er volgens de politie vele valsche in omloop, zoodat hierop 8 zal slaan .
Woensdag 22 Januari. Naar Amsterdam ter vergad ., en de
trein bar koud, zijnde de vorst eindelijk ingetreden ; hetgeen
volgens Kolleman noodig voor het land, ter dooding van insecten en ander schadelijk gedierte . Ter vergadering de stemming verdeeld ; de winst over 1918 zeker zeer goed, maar het
uitzicht niet riant, vooral voor de sigaren ; en wil het publiek
absoluut niet in onze sigaretten bijten . Waarop later naar
Pieterman, mijn vrouws neef, op de Beurs, en dezen last geeven mijn aand . Klompenfabriek te spuien . Hij hierop naar
innen ; en terug met tijding van den hoekman er reeds een
groote verkooporder van een der commissarissen ; en vraag
mij af wie hunner de slinksche is dewelke achter onzen rug
wil verkoopen . En Pieterman gezegd deze zaak geschikt voor
een combinatie-affaire, en wil hij een zoodanige maken zoodra
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hem in privé kan voorlichten aangaande ons dividend ; waarna
door hem de koers op te zetten, daar anders het publiek niet
koopt; doch wil hij eerst mijn en andere aandeelen vast in
handen. Hetwelk door mij nader te overwegen . Dan van Jacobson vernomen de Ned . Bank thans tot de tanden gewapend
en draadloos op 't dak, ingeval de Bolsjewix de telefoon te bezetten.
Donderdag 23 Januari . De staartcijfers van dit jaartal zich
heden dermate krachtig doende gelden dat zulks den ergsten
kniesoor in het oog te loopen . Eerstens onze beminde Koningin
uit België waardevolle kantwerken ten geschenke van dankbare vluchtelingen en hierdoor m .i. alle annexatie in de doos .
Dan per 3o dr. groote verhooging toegezegd van allen aanvoer
van leeftocht, en de thee vrij te geven, en ons brood van àf
i Febr. zuiver meel . Verder kolen uit België tegen vee, en
aanvoer ook uit Engeland, Duitschland en Amerika . Al welke
blijde tijdingen zich aldus opstapelende duidelijk doen zien,
de druk der tijden aan het verdwijnen . Maar Swart opbellende
in zake kolen, deze geen voorraad, zoodat weer hout besteld
ad ƒ 7 .5 o, hetwelk door den schoorsteen vliegt ; en verstoken
wij in deze dagen bij alle zuinigheid f 2o per week . En op de
Witte verder goed nieuws, daar den suikeraanplant op Java
niet in te krimpen ; en volgens Muffelmans dit minstensf i miljoen meevallend voor Duinoord alleen . Dan van Blabbers, de
2e Kamer de subsidie voor de Opera ad f 1o.ooo afgekitst,
waarmede geheel instem, zijnde het naar mijn oordeel wijs
landsbeleid dat wie wil zingen of daarnaar luisteren hetzelve
doet buiten bezwaar van 's lands schatkist .
Vr~dag 24 Januari. Van den barbier dat nu ook tabak en
sigaren vrijelijk in te voeren, waarvan echter weer onze klompenfabriek de schade te ondervinden . Zoodat neef Pieterman
opgebeld over mijn aandeelen, en zijn antwoord hij doende
met een combinatie ; en denkt hij de helft van mijn aandeelen
vast te nemen ad 140 en de helft in optie tot Mei . Waarop ik
hem zeggende de koers 143, en hij daarop al de mijne kan verkoopen, hij gezegd deze koers aleigem van den hoekman, en
beslist niet te maken; en verder zijn combinatie niet mogelijk
ten ware dezelve wat verdient . Waarop mij beraad voorbehouden, en Mr. Willemse's Bank belast er 5 te verkoopen
ad 14221 ; maar deze mij later op de Witte gezegd er geen
noteering en geen vraag, maar alleen aanbod . Waarover te
rade met zw . Hendrik, diens advies er uit en hoe eer hoe beter ;
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en mitsdien aan Pieterman geschreven ik met zijn voorstel
accoord. Verder van Mr. Willemse er van de Indische leening
vooreerst niets te komen, zeer tot mijn vreugde, daar hierop
steeds verlies ; doch de reden van het uitstel volgens hem onder
5 pct. niet te doen en de Minister niet van zins 5 pct. te betalen . In Portugal een opstand ; en het volk daar van plan den
Koning terug te roepen en hiervoor braaf aan 't vechten ; doch
zegt Hendrik Manuel geen plan op den troon, en zich liever
amuseerend met het ballet te Londen . Desalniettemin deze aangelegenheid toch bemoedigend, zijnde terugkeer tot de monarchie na zooveel onttroning een bewijs van beteugeling der
Bolsjewix ; dewelken bovendien in Rusland danig klop .
Zaterdag 2 .ƒ Januari . Met scherpe vorst naar stad gewandeld
ter nuttiging van een luncheon, mij door Jhr. v. d. Broeck
aangeboden in Hotel des Indes ; en daar van hem vernomen de
restaurant-mode zich al weder verplaatst, en wel van Royal
hierheen, en de fine fleur nu eiken middag hier . Het maal zeer
fijn, en de zaal stampvol met vele notabelen ; onder dewelken
ook de Senhor, en hij even bij ons komen praten . Zijn nieuws
de Britsche gezant, Sir Townley, van hier te gaan ; doch gelukkig geenerlei frictie met onze regeering en hij alleen weg
op aandringen van Lady Susan, zijn vrouw, dewelke een geborene Keppel, en zeer vermogend ; en H.Ed. reeds lang aandringend op ontslagname om Z .Ed .'s jicht, en voortaan in
Engeland te wonen. Na de lunch wij beiden naar de Pluimveetentoonstelling, alwaar uit onze fokkerij 3 nummers ingezonden, zijnde de Vlaamsche Reuzen Sultan IV, Pacha II en Blauwbaard . En de laatste een eere-medaille verworven, dewelke,
ofschoon geenerlei winst opleverend, toch bemoedigend . Verder naar de Doelen Bar ; alwaar verrast door den aanblik van
zw . Hendrik, aldaar zittende, met de twee Poolsche gravinnen,
en hij ons tot aanzitten genoodigd . Waarop Jhr. v. d. B . uitnemend galant jegens de blonde (Feda) maar deze mij telkens
in het gesprek betrekkend, mijn oordeel zij mij voortrekt . Al
pratende mij verzeten tot 4 voor 6, waarop met ons Sen in een
taxi naar huis ; en ik tusschen de 2 dames in gezeten, eenigszins
geperst, doch niet hinderlijk . Maar mijn voeten ijskoud, en
deswege des avonds eenige rheumatique ; dewelke echter misschien ook afkomstig van tocht bij de konijnen.
Zondag 26 Januari. Onverwacht sneeuw, waardoor nu mijn
rheumatique verklaard ; en kerkgang deswege door mij niet raadzaam geoordeeld en het meisje uitgezonden om een ochtend236
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blad, hetwelk niet in de bus . In hetzelve een lange rede van
Wilson, en gisteren te Parijs op de conferentie vele spijkers
met koppen geslagen, met talrijke concept-moties dewelke zeer
bekwaam gesteld, doch veel op de vlakte latend . En verder
aangaande den woningnood gelezen er verleden jaar in onze
stad 346 huizen ledig stonden, maar in 1914 daarentegen 15 79;
en weet nog steeds niet wat hiervan zal worden . In den middag
onze kachel in eens uit, waarschijnlijk van sneeuw in den
schoorsteen en onze kamer schandelijk koud, wij besloten
diverse visites af te doen ; o.a. bij de gravinnen Charminski,
waarin mijn vrouw eerst geen zin, doch Amalia mij in deze
gesteund . Hun salon zeer knus, met een groot open kolenvuur ;
aangaande hetwelk zij gezegd zij volop kolen, door bemiddeling van een vriend in de diplomatie . En heb dienaangaande
herhaaldelijk vernomen hoe allen dewelken op goeden voet met
diplomaten lichtelijk aan kolen komend ; en denk dienaangaande
den Senhor te polsen . En spoedig na ons ook zwager Hendrik
verschenen, en hij en Amalia in druk discours met de z ; waarvan de oudste Amalia cher enfant genoemd, en haar genoodigd
vaak informeel te komen bavardeeren . Later met Hendrik
samen opgestapt ; en hij hoorend van onze verkleuming, ons
allen ten eten genoodigd . Waartegen eerst bedenking wegens
mijn rheumatique ; doch oordeelend dezelve gebaat doorwarmte,
gaarne aangenomen, en dus naar de Doelen, en aldaar na den
eten tot i io boven in den foyer ; en toen per rijtuig naar huis,
zijnde dit mijn eenige onkosten dezen dag . Thuis Jaantje warme
kruiken in onze bedden, met het water op het gas gekookt ;
en op onze kamer mijn vrouw weder lang uitgemeten over de
Poolschen. Zij beducht Hendrik het oog op de donkere, en
H.'s fortuin in geval van een huwelijk onzen kinderen te ont. Waarop ik ten antwoord ik nooit grootex onzin gehoord .
gaan
Onze kinderen ook zonder dat wèl verzorgd; en H . in geen
geval een man om veel na te laten .
Maandag 27 Januari. In den nacht meer sneeuw, en het weder
bovendien dooierig, hetgeen andermaal mijn rheumatique kwellend ; zoodat laat op, en besloten niet uit te gaan . Maar het huis
koud en vervelend ; zoodat met mijn overjas bij de kachel gezeten totdat dezelve degelijk brandend . En eenige uren gelezen
in de Werken van Jacob Cats, waarin veel luimige invallen,
doorspekt met wijsheid ; en is het groot jammer tegenwoordig
geen enkel mensch meer aldus kan schrijven . Waarover nadenkende mijne conclusie, de tijdgeest te onrustig en geen tijd
latende voor overleg en bepeinzing . In den middag met de
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post andermaal een dikke brief voor Amalia uit Engeland, van
Maj . Piffkins ; waaruit zij mij een stuk voorgelezen over de
politiek aldaar, maar hiermede zeer plotseling opgehouden, en
van oordeel zij daarbij eenigszins kleurend . In den avond zw .
Hendrik gekomen om mij gezelschap te houden, en hij 3 citroenen medegebracht, waarvan heete limonade gemaakt, voor het
eerst in 4 jaren ; doch hij liever wijngrog . Mijn vrouw met hem
begonnen over de Poolschen, hem plagende met trouwlust ;
maar hij ten antwoord aan hetzelve geen gedachte, en zijn plan
jonggezel te blijven, zijnde de moderne vrouw veel te duur
van onderhoud ; en hij liever als vlinder om de bloemen fladderend .
Dinsdag 28 Januari. De koude meer penibel dan ooit, en mijn
rheumatique fácheus, bij den apotheker vernieuwing van mijn
vorig recept besteld, en daarmede ingewreven, niet zonder
baat ; doch aan uitgaan geen denken. De barbier met bewering
er een spoorwegstaking los te barsten ; en zijn oordeel wij
goede kans in enkele dagen zonder voedsel en brandstof te
zitten. Zijn betoog verder geen enkele arbeider met deze duurte
meer uit kunnende met zijn loon, en het eenige middel alle
loonen bij de wet te verdubbelen . Waarover in den middag
lang discours met zw . Hendrik, dewelke mij voor tijdpasseering
bezocht, waarna met hem piquet . En in den avond mijn schoonzoon Marinus, medebrengend als geschenk een geheele citybag vol pracht-anthraciet, wegens de koude en mijn mankement ; en deze komende uit zijn hart, ik hierdoor zeer getroffen,
te meer aangezien hij verre van scheutig .
Woensdag 29 Januari . Mijn rheumatique veel beter, heden
weder naar stad, in mijn pels in een tochtvrij hoekje van lijn A . ;
en op de Witte de malste praatjes over mij in omloop, zijnde
ik volgens den een gedood door een klomp sneeuw gevallen
van een dak, en volgens den ander hersenschudding van een
val op een glijbaan . Doch mijn warme ontvangst aan ons tafeltje mij goed gedaan, en ontveins mij niet ik zeer getroffen door
deze spontane blijken van toeneiging ; en deswege door mij
den kellner geroepen en deze namens mij rondvraag gehouden .
Het voornaamste nieuws Muffelmans heden in de Staatscourant
gelezen de echtscheiding van Enny Vrede met Ed . Verkade er
nu door, en zij te huwen met den heer Vlielander Hein ; en ter
omzeiling der 30o dagen, als bij de wet voorgeschreven, het
jonge paar spoedig naar Noorwegen te gaan, en daar te huwen .
En hieruit te zien hoe vurig de liefde kan zijn, om bij zulk
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winterweder nog naar dit extra koude Noordsche land te reizen .
En verder over echtscheidingen gesproken v . d. Heuvel beweerd op de Witte de helft der leden gescheiden, hetgeen mij
overdreven lijkt ; maar Muffelmans gezegd zulks niet ver mis,
en de andere helft er over denkt. En als feit vernomen zelfs
Dekker, onze fietsknecht, thans van zijn vrouw af ; en is het
maar een veeg teeken hoe scheiding aan het doordringen van
betere standen naar beneden . Dan door Kol . B . een stuk uit de
courant voorgelezen over groote bijeenzameling van wapens
door de Bolsjewix ; en Z .Ed. van oordeel zij ons op een mooien
dag de baas als wij niet oppassen ; hetwelk de hemel verhoede !
Donderdag 30 Januari . Koude en brandstoffennood beide
nijpender dan ooit ; aangaande hetwelk de barbier verteld van
ontelbare gezinnen geheel in de koude, en daardoor een nieuwe
list in de mode . Dewelke hieruit bestaat vele deftige personen
thans bij doctoren in de verwarmde wachtkamers gaan zitten,
waar zij zeer beleefd alle andere patiënten laten voorgaan,
onder voorwendsel . En wij zelf nu ook nog slechts te stoken
voor 2 dagen, en deswege Swart opgebeld ; doch van dezen in
het geheel geen antwoord, zoodat Amalia er in persoon heen ;
maar geen verdere belofte dan dat zijn best zal doen maar
niets kon beloven voor einde volgende week, zijnde de waterwegen nu ook overal dicht . En ten einde raad den Senhor per
telefoon genoodigd met mij te lunchen, zijnde het mijn bedoeling Z.Exc .'s diplomatieke interventie te verzoeken ter verschaffing van brandstof; doch betreurde Z .Exc . het Paraguay
zoo ver af, maar zoude hij zien bij den Gezant eener bevriende
Mogendheid aan te kloppen, en mij laten weten . Hetwelk later
op de Witte zeer privé aan Hendrik medegedeeld, deze mij gezegd ik de zaak zeker niet handig ingepikt, en moet de kolen
maar aan hem overlaten, zullende hij zijn hoed opeten ten ware
ik er binnen 3 dagen door zijn bemoeiing geene heb . Maar
hiervan voor de securiteit thuis niets geopperd, en Jaantje aangespoord Swart vooral warm te houden .
Vr dag 31 Januari. Dezen nacht tien gr. vorst, en wij heden
ons laatste hout te verstoken, en van nieuwen aanvoer geen
teeken. Waarop door mij voorgesteld wij in 's hemels naam
naar een hotel ; doch zulks volgens mijn vrouw onmogelijk,
daar Jaantje heden weg te gaan, en de nieuwe te komen . En
spijt het mij deze getrouwe ons verlaat ; en haar in haar huwelijk
het beste gewenscht, alsook ƒ 5 geschonken om iets te koopen,
en zij hierdoor tot tranen bewogen . Per tram naar stad, en
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Amalia zoover mede, dewelke naar de IJsclub, en rapporteerde
zij later het gedrang aldaar zeer groot, en zij haar oom Hendrik
gezien, dewelke met de beide Poolschen aan het rijden . Op de
Witte lang discours met Blabbers, het Kamerlid, dewelke mij alles
verteld van het distributiedebat ; en Z.Exc. v. Ijsselsteyn zich
knap verdedigd, en het er vrij goed afgebracht . Doch het oordeel der Kamer de distributie zoodra mogelijk te verdwijnen ;
en de N.O.T . reeds 2500 man ontslagen . Verder het voorstel
der 5 % N.O.T . belasting gekitst, als zijnde verkapte protectie .
En heden ook weder de eerste Vlissingsche boot te gaan, het
eerst in 2 jaren. Thuis gekomen, laantje weg, maar de nieuwe
niet verschenen, waardoor mijn vrouw ten einde raad . Eten
van den kok ; en den avond bij Marinus en Betsy, van wege
de brandstof; en teruggekomen zeer kleumerig gewacht totdat
het water voor onze kruiken op het gas aan de kook .
Zaterdag i Februari . Reeds vroeg in persoon naar Swart ;
dewelke geheel verwilderd van ieders bezoek om brandstof, en
bevrediging hem onmogelijk, daar de aanvoer gering wegens
gestremde vaart, en de afvoer lastig wegens glibberige wegen
voor de paarden, en zal hij zijn best doen, maar wilde niets
beloven. Waarop ik zelf inspectie op zolder en in den kelder,
en aldaar diverse kisten en latten gezien, deze door den Chr .
Volksbond laten kort hakken ; maar zal volgens mijn vrouw
binnen 2 uur door den schoorsteen zijn gevlogen. En de nieuwe
meid niet opgedaagd, ik opnieuw over het hotel ; doch durft
mijn vrouw niet in geval de meid verschijnt . Waarop ik naar
stad ; en in de tram jhr . van den Broeck ; en deze mij geraden
maar gas te stoken, en de gevolgen af te wachten, hebbende ik
althans een volle maand vóór mij ; doch durf zulks niet aan, en
kost bovendien de meter extra 40 cts . Doch nauwelijks op de
Witte mijn vrouw mij opgebeld, en er 3 H .L. anthraciet gekomen, afzender onbekend, maar met kaartje van Hendrik, en
hiervoor ƒ 33 te betalen, waartoe in 's hemelsnaam besloot . En
later thuiskomend zeer verbaasd gestaan en een wagen voor
de deur met io, zegge io mud kolen, en een beleefd briefje
van den Senhor, dewelke voor mij een goed woord gedaan bij
een bevriende mogendheid ; en later nog Swatt met eene handkar vol hout . Over al hetwelk groote vreugde, en zal mij voor
deze uitkomst niet onbetuigd laten, en ƒ 2 .5 o aan eene weldadigheid zenden, daartoe door mij uit te kiezen .
Zondag 2 Februari . Met de vroegpost Amalia weder brief van
Maj . Piffkins ; en zij mij daaruit voorgelezen hoe geheel Londen
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stapel van een nieuwen dans genaamd jazz ; en wij heden in
stad te eten, zijnde er nog steeds geen nieuwe meid, en mijn
vrouw morgen een noodhulp te zoeken . Zoodat wij eerst met
ons drieën ter kerke, waar de lucht kil, en de preek zeer kort ;
en daarop naar Central, alwaar eerst erwtensoep . Thuis de
kachel een warmen gloed gevend, en in den middag diverse
visites, dewelke in de huiskamer ontvangen; waaronder ook
v. d . Schalk, onze buurman . En deze zeer nieuwsgierig aangaande mijn kolen, welker aankomst hij toevallig aanschouwd ;
en ik hem de toedracht verteld. En hij mij daarop verzocht
hem tot nader i mud te leenen ; ik hem gezegd hem met pleizier
wat over wil doen van Hendrik's resultaat, ad ƒ i i per mud,
doch hij hierover heen gepraat . Waarover verder met hem
over de algemeene onrust, hij van oordeel deze veroorzaakt
door de verstoring der lucht met duizenden vliegmachines, en
vooral met het vele draadlooze telegrafeeren, zijnde door dit
laatste de lucht onophoudelijk beroerd met golvende electriciteit, en ieders zenuwen door dezelve onrustig gemaakt . Hetwelk thans voor het eerst door mij vernomen, maar lijkt zulks
wel aannemelijk; in welk geval dit gevaarlijk werk bij de wet
te verbieden, en de electriciteit alleen door draden te leiden, als
van ouds .
Maandag 3 Februari . V. d . Schalk's meid reeds vroeg met
f i i om een mud kolen, en dezelve door haar op het oog afgemeten, mijn vrouw daarbij adviseerend. En nog steeds geen
meid, ofschoon dezelve een godspenning ; en mijn vrouw er
nog op uit om een noodhulp, waarin zij boven wonder spoedig
geslaagd ; doch ƒ 8 per week te betalen, zij de zij volgens informatie eene goede . En in den ochtend bij den Senhor 12 fl.
van mijn fijnste cognac (afkomstig van oom z.g.) laten bezorgen,
denwelke taxeer OP ƒ 7 de flesch, en de kolen mij aldus ƒ 8 .40
per mud kostende ; doch vermeen mij hier niet klein te mogen
houden. En in den middag zelf er heen, ter dankbetuiging ; alwaar echter vernomen de majordomus van den gezant een
douceur verwacht ; en hieromtrent Z .Exc .'s inzichten inwinnend,
deze tot mijn schrik gezegd mij niet met minder dan ƒ ioo kan
afmaken, zijnde dit de marktwaarde in den sluikhandel . Zoodat
deze kolen mij den ongehoorden prijs van ƒ 18 .4o het mud te
kosten ; en aldus v . d . Schalk er te goedkoop aangekomen . En
nu natuurlijk spoedige dooi door het Maandagblad aangekondigd ! Van den Senhor veel vernomen in zake staatkunde ;
Wilson er alles door drijvend, maar 3 Eng . kanonneerbooten
op den Rijn bij Straatsburg, en er veel gedoe of deze via ons
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land, waaromtrent onze regeering stilzwijgend . En later op de
Witte Mierders, het Raadslid, aangevallen door Kol . Bulders,
hebbende deze gezien hoe de politie op de glijbaantjes passend,
in plaats van achter de vele inbrekers heenzittend ; doch M .
hierop ten antwoord de Kol . zich gelieve te wenden tot den
Burgemeester, dewelke hoofd der politie . En ons eten door de
noodhulp danig verzouten, en vreemd van smaak, zoodat ten
deze het ergste vrees .
Dinsdag 4 Februari . Eindelijk dooi, doch laat deze mij koud
nu zooveel kolen heb ; en bovendien de barbier van oordeel de
vorst spoedig weder haar intocht te houden . Waarop den man
gevraagd hoe hij zulks weet, zijn antwoord hi,' een Drent,
dewelken het weder drie dagen vooruit aan de lucht kunnen
zien . Dan in de krant de theebon morgen voor het laatst, en
daarna de thee vrij ; en Zaterdag overal in de stad wittebrood,
waarover mij verheug ; en zoude het oorlogsbrood mijn maag
wellicht hebben bedorven bijaldien mijn vrouw indertijd niet
voorgezorgd voor ontbijtkoek, waarvan elk onzer i dun sneetje
rantsoen per dag . Op de Witte nog v . Munnickhuysen in groot
ornaat binnen, hij pas terug van een officieele plichtpleging bij
een diplomatenmissie uit Oekrajina ; en ziet deze er volgens
hem in elk opzicht geheel Europeesch uit . En een der Commissarissen mij onderhouden wegens een aantijging over Dekker,
onzen fietsknecht, zijnde de bewering ik verteld dezelve gescheiden, en deze integendeel een liefhebbend huisvader met
vele kinderen ; doch Z .Ed. gerefereerd aan Muffelmans, dewelke
aan onze tafel verteld . Amalia andermaal ten ijze, en vol bewondering over het kunstige rijden der kleine Olga Schiffelers,
uit Limburg, dewelke voor liefdadigheden rijdt ; en zal zij naar
Christiania om er wereldkampioenes te worden . En ook het
rijden van Cyriel Buysse door velen bewonderd, dewelke kenbaar aan een gele boefant ; verder, onze beminde Koningin met
H.D.zelver Gemaal en het Prinsesje herhaaldelijk op het ijs
gezien, en kan H . K. H . het reeds wonderlijk goed, naar algemeen oordeel .
i oensdag f Februari .
Mr. Willemse, van de Bank, reeds
vroeg aan de telefoon, met bericht de aandeelen klompenfabriek gisteren 18 pCt. gerezen, en vragende of nu de mijne
wil verkoopen ; waarop hem niets mogende mededeelen van de
combinatie, ik gezegd nu nog eens zal aanzien . En is Pieterman
nu zeker aan den gang met zijn combinatie . Verder Mr. W.
gezegd de geheele beurs vast, en de nieuwe staatsleening op-
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kruipend ; waarop hij gisteren voor mij storting gedaan . Op
de Witte Van Dyck, de reeder uit Rotterdam, mij verteld van
de opleving der groote vaart, en drukte op alle werven ; en
verder van een schip, waarop misdadigers behuisd wegens
overvulling der gevangenis, dezen gisteren de boot voor den
derden keer in brand gestoken ; en de brand gebluscht zij geprobeerd een lek te maken . Waarop de Kol . gezegd men kalm
moet laten branden of zinken, met al het gespuis ; maar Mr.
Sprenger hier geopperd de plicht der overheid humaniteit
jegens allen, en daarover groot discours, zijnde Kol . B . voor
ophangen van al het dievenpak . Een zeer heftig man .

Donderdag 6 Februari. Amalia heden met de post een pakket
uit Engeland, van den Maj . Piffkins ; de inhoud fijne thee, alsook elk 2 p. zijden kousen voor haar en mama ; met excuses de
Maj. deze zendt, wetende zij hier niet te krijgen onder ƒ 25,
doch te Londen slechts io sh . ; en wij van plan om te revancheeren met bloembollen, dewelke het eenige product thans
beter hier te krijgen dan elders . Maar in het ochtendbl . er nu
30.000 kisten thee uit de Oost te komen ; en is het wel merkwaardig hoe zulks los komt precies als men genoeg heeft . En
dit ook zoo met de kolen, aangaande dewelke heden lees de
voorziening bevredigend, maar wilde wel dit bericht wat eerder gelanceerd . Doch de koude nog steeds nijpend, en kan
zulks van pas komen ; en Prof. v. Culemborgh mij in de tram
verteld de winter nog wel 4 maanden kon duren, zijnde zulks
in de 13 e eeuw ook eenmaal gebeurd. De lichtzijde hiervan vele
schadelijke bacillen en grootere insecten door de kou gedood,
en de griep thans inderdaad dermate weg er niemand meer van
spreekt. Daarentegen thans gevlekte typhus op diverse plaatsen
en elders, met name te Rotterdam ; en deze volgens Z .H .Gel .
veroorzaakt door bepaalde luizen, doch niet hoofdluizen, en
volgens hem gemeentelijke ontluizingshuizen dringend noodig .
En op de Witte veel adhaesie voor de huldebetuiging aan Gen.
Snijders . Onze klompenaandeelen verder iz pct. gerezen!
Vr//dag 7 Februari. Deze dag merkwaardig doordien weder
sinaasappels en citroenen in de straten uitgeroepen, ad 15 en
2o ets.; en dit sedert 1914 niet gebeurd . Waarvan, ofschoon
duur, er heden elk een voor dessert op onze tafel, doch de
mijne voor de erwtensoep gegeten daar bevangen door hevig
watertanden . Waarover van mijn vrouw veel te doen over gebrek aan zelfbeheersching ; maar toen haar zeide zij mij den hare
voor echt dessert moest afstaan als blijk van de hare, zij hierop
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geen antwoord! Met de noodhulp misère, zijnde deze onbedreven in het koken, en mijn vrouw of Amalia bij te springen ;
dewelken zeggen zij door de vreemde crisis-qualiteiten en het
slappe gas de routine kwijt ; en heden door mij een adv . opgegeven bij Boms Boekhandel, dewelke Avondport of Haagsche Crt . aanbevolen, en aldus gedaan . Aan ons tafeltje diversen
uitgevaren over het regeeringsspek, waarvan heden 250 .000
K.G. aangekomen; en hetzelve volgens de Rotterd. Crt. en
anderen slecht of bedorven door lang liggen in Engeland, en
ons in de maag gestopt voor duur geld, en wij nog 4 mill .
Kilo belegen kaas in ruil te geven bovendien! Waaruit naar
ieders oordeel de grootste incompetentie bij het beheer van
's lands zaken blijkt . Dan in Duitschland de Landdag geopend
(te Weimar) en de Bolsjewix zich hier gelukkig niet tegen verzet; hetgeen naar veler oordeel bemoedigend .

Zaterdag 8 Februari. In den ochtend iemand van de recherche om mij te spreken ; en zijn bericht onze noodhulp onder
verdenking, en op haar 4 laatste betrekkingen telkens ingebroken, maar niets te bewijzen . En hij mij nu een politiefluit
geleend, en de afspraak des nachts steeds politie bij de hand,
en ik uit het open raam te fluiten bijaldien onraad . Doch hiervan bij nader overleg niet gediend, zijnde het niet uitgemaakt
de inbrekers mij laten fluiten ; en van oordeel er geen termen
zelf gevaar te loopen ten einde dieven te helpen vangen, en
dus de noodhulp naar huis gestuurd met i week loon, onder
voorwendsel er heden i meid komt ; en zulks aan de politie
getelefoneerd . Waarover later op de Witte, er een verteld
gisteren door de recherche ten huize van een Mevrouw een
meid bij afspraak met de politie overvallen, dewelke haar de
pruik afrukte, en bleek zij een man, welbekend als inbreker!
Waarop de Kol . gezegd ieder een uil dewelke thans zonder
revolver naast zich slaapt ; doch door mij geopperd hierdoor
veel ongelukken veroorzaakt, en nog gisteren iemand zijn
broeder doodgeschoten. En acht mij het best verantwoord den
buldog 's nachts los te laten, ofschoon vele inbrekers de honden
giftig vleesch gevend . En tot mijn verbazing op het Plein
aangesproken door Tiesen-Merkels, uit Maastricht, denwelke
niet herkende wegens zijn baard, en in geen 20 jaar gezien.
Hij pas ten paleize geweest, als zanger van de Maastr . Staar,
en door H .M . allerminzaamst ontvangen ; en was hij vol lof
over het uitstekende buffet . En achter het Paleis allen gefotografeerd, met H . M . de koude trotseerend in het midden . En
volgens hem heel Limburg vuriger Oranje dan wie ook ; maar
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de Belgen plagende met annexatie, en zij thans vele brieven
naar Limburgsche plaatsen adresseerende onder bijvoeging van
„Belgique" of „à céder" . Hetgeen mij ongepast schijnend van
lieden dewelken pas bijna zelf geannexeerd .
Zondag g Februari . Dit de mooiste winterdag denwelke ooit
beleefd, de hemel zeldzaam blauw en geen wind . En juist op
punt van kerkgang, Hendrik aankomend voor een wandeling .
Hetwelk afwees, en hem voorgesteld hij mede ter kerke, doch
hij per contra willende wandelen, en mij voorgesteld er om te
raden ; hetwelk in een onbedacht oogenblik gedaan, en verloren. Doch terstond het verkeerde hiervan ingezien, mij voorgenomen des avonds te gaan, en zulks ook gedaan ; en daarbij
indachtig aan mijn voornemen, ƒ2 .5 0 geofferd aan de armen,
in verband met de rijke toestrooming van kolen ten mijnent .
Op de wandeling iedereen op de been, en het Kanaal zwart van
de rijders ; en H. den middag met Amalia naar de IJsclub, en
natuurlijk weder de Poolsche gravinnen ontmoet . Middelerwijl
wij diverse visites afgedaan, doch de meesten gelukkig uit ;
waaronder Mevr. Boerings, dewelke alhoewel over de 7o nog
op schaatsen! Bij Jhr . v. d. Broeck echter beiden thuis ; en van
hem vernomen een kennis gisteren uit Indië een telegram
ontvangen met bod van 2 milj . voor zijn deel in een concessie
in het Cheribonsche, waarop fosfaat ontdekt! En v . d . B. mij
weder gewezen op een lange lijst goederen dewelke thans
mogen worden ingevoerd, zijnde hierop vrijwel al hetgeen
denkbaar vermeld, en daardoor onze nood spoedig ten einde .
Maandag zo Februari . Heden naar Asdm., ter Vergadering
van Commissarissen onzer Vereen . Ned . Klompenfabrieken ;
en aldaar voordracht aangaande de positie om ziek van te
worden . Een groote bezending onzer sigaretten aangehouden
door de regeering van Finland, deze zeggende zij zelf hout
genoeg, en tabak verlangt ; en uit Noorwegen alle orders voor
onze sigaren geroyeerd . Dan hier te lande orders voor al onze
merken geheel opgehouden, zijnde de tabaksvoorraden groot
genoeg gebleken voor 3 jaren ; en wij aldus zittende met ruim
een millioen sigaren, meestal Populario's en Noblezas, en deze
volgens Kolleman thans alleen goed voor de kachel . Maar wil
Jacobson eerst probeeren hen aan Tsjechoslowaks of Joegoslaven kwijt te worden, en hem tot dat doel ƒ 500 voor reiskosten gevoteerd ; en zijn oordeel er niet de minste kans in
Duitschiand, hebbende de tabakskoopers vandaar vorige week
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op de Amst . veilingen alles weggekocht, en kon het hun niet
schelen wat zij betaalden, tot f S en meer het pond . Dan het
vooruitzicht voor klompen beneveld door den lederinvoer .
Maar de voorloopige cijfers voor 1918 meer dan schitterend,
en Jacobson de winst getaxeerd op 40 pct. De vergadering
gesloten, wij allen over de rijzing in onze aandeelen, dewelke
gisteren 41 pct. gestegen, en heden voor beurs de koers al
weder veel hooger, op 211 ; en ik hierop zeggende over de
combinatie gebleken ieder daaraan deel . Waarop later naar
Pieterman; en deze gezegd de combinatie aan het werk, en den
prijs zooveel mogelijk opgezet en de markt schoongemaakt,
maar begint het publiek eigenlijk eerst heden voor het eerst te
bijten ; doch hoopt hij wel alles kwijt te worden . Mijn vraag
hierop waarom hij niet op bijv . 145 of 15 o begon te verkoopen ;
waarop het antwoord het publiek er nooit in te krijgen dan
na een rijzing . Doch mijn inzicht zulks een praatje, en de
combinatie schatten te verdienen, waarover mij kan ergeren .
En de trein koud, ofschoon dooiend .

Dinsdag ir Februari. Van den barbier bericht de politie een
goede vangst gedaan van beruchte inbrekers ; maar de ergste
als vrouw gekleed ontsnapt ; en volgens hem het oordeel vele
inbrekers uit vrouwen bestaande, en de politie hierop niet
verdacht . Het verdere nieuws de Keizer op Amerongen zeer
ter neder, en aan het malen, en ook de Kroonprins ziek . Dan
van den Senhor veel vernomen over de politiek . De verhoudingen te Parijs zeer gespannen tusschen de Franschen en
de anderen, en de Engelschen en Amerikanen zeer boos ; en
willen sommigen de Conferentie naar den Haag of elders verleggen. En de oorzaak hiervan vooral Frankrijk aan Duitschland nieuwe verharde voorwaarden wil opleggen ; maar laten
de Duitschers nu hun tanden zien . Doch bij geruchte de
volkerenbond nog deze week voor elkaar te komen, waarop
Wilson weg . En van Mierders, het raadslid, vernomen er veel
verzet tegen het sluiten der badinrichting aan de Mauritskade,
dewelke reeds maanden dicht, door gebrek aan kolen ; en is
hierdoor, alsook door de gasrantsoeneering een authentiek bad
in huis reeds sedert lang voor de meesten onmogelijk zijnde
iedereen genoopt zich met eenvoudig wasschen te behelpen .
Doch oordeelt Mierders het verzet de distributie zal bewegen,
en volgens hem de grootste kolennood voorbij ; waarbij van
belang de dooi thans danig ingetreden . En thuis mijn vrouw
gelukkig zij een nieuwe meid ingehuurd, hebbende Mevr .
Bloeminck haar opgebeld een vriendin van haar overleden
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waarbij een goede meid in dienst ; en mijn vrouw hier dadelijk
op af, en dezelve ingehuurd; doch het loon f 300 .
LVoen rdag 12 Februari . In de krant veel ophef van Belgische
eischen te Parijs, en de bewering het Zeeuwsch-Vl . en half
Limburg voor zich opeischt, alsook de Schelde ; en vrees hierover veel te doen zal komen ; waarover later Kol . Bulders op
de Witte zeer heftig uitgevaren, en wij volgens hem ieder
duimbreed met ons bloed te verdedigen . Doch anderen van
oordeel Parijs dergelijke grappen niet te gedoogen . Dan in
Brussel en Berlijn gelijktijdig de Bolsjewix agenten gegrepen ;
en het gerucht de onzen ook in den kijker . Maar het groote
nieuws heden van Blabbers, het Kamerlid, over het marinedebat, waardoor hij een uur te laat aan ons tafeltje ; en volgens
zijn bericht de schepen niet deugend en de bemanning niet te
vertrouwen, en de vloot geen knip voor den neus waard, maar
millioenen kostende . Waarop de Kol . zeggende zij een schande
des lands, kapt. Sweelinck opgevlogen, en hevig ruzie tusschen
de twee, en kapt . S. driftig weg. Maar ieders oordeel het debat
zeer hard voor den nieuwen Minister, dewelke niets gedaan,
en integendeel alles verknoeid door zijn voorgangers, en dezulken als het departement versold. En het laatste nieuws uit
Parijs er maar één wereldleger, doch willen de Franschen het
in hun land hebben .
Donderdag z3 Februari . Brief met de post van Pieterman ; en
zijn bericht zijn combinatie mijn optie uitoefent op al mijn
aandeelen Ned . Klompenfabriek, en verzoekt opzending, waarop zijn remise per keerende. En deze combinatie naar mijn
oordeel de grootste oplichtersbende waarvan ooit iemand in
Gods wijde wereld gehoord, hebbende zij mij mijn aandeelen
(12) feitelijk afhandig gemaakt ad 14z2 en de koers gisteren
219 slot biedend ; zoodat mij bijkans io mille door den neus
geboord. En zulks voor mijn vrouw, dewelke nicht van Pieterman niet onder stoelen of banken gestoken ; doch haar advies
zijnde ik het hem zelf te zeggen; wij na overleg besloten ik
hem morgen de aandeelen zelf te brengen, en zien of er nog
wat uit te halen; en moet men het van zijn familie maar hebben,
aangezien mij hierdoor een winst ontgaan dewelke rijkelijk opwegend tegen alle duurte . In stad ieder den mond vol van
België, hetwelk ter Vredesconferentie half Limburg en heel
Staats-Vlaanderen voor zich opeischt, volgens de Telegraaf;
doch kon neef v . Munnickhuysen zulks niet bevestigen, zijnde op
het departement niets bekend ; hetwelk mede aangehoord door
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Kol . Bulders, deze gezegd aan geen Deptmt . ooit iets bekend,
behalve dat het tijd is voor koffie of huis toe ; en moest als
wij kerels waren ons leger van avond nog Antwerpen bezetten .
In het verdere gesprek Blabbers geopperd de geheele ophef
niets om het lijf, en alleen ter afleiding der openbare meening,
dewelke in België zeer onrustig ; en verder van hem vernomen
Exc. N. ten Cate het a .s. Woensdag waarschijnlijk af te leggen
als Min. van Marine.
Vr dag 14 Februari . Dezen dag naar Amsterdam, Amalia
mede ; en zij aan de Bank de stukken stevig in mijn zak vastgenaaid ; welke voorzorg niet ondienstig gelet op het feit wij
alleen in den coupé met buitenlandsch gespuis, denkelijk Russen, naar de taal te oordeelen, en zoo goed als zeker Bolsjewix.
Doch veilig uitgestapt . Aan Pieterman gezegd hij een voordeelig
zaakje, en gevraagd of hij niet wat hooger kon afrekenen ;
waarop zijn antwoord hij niet van den wind levend, maar de
winst meer schijn dan wezen ; hebbende het schoonmaken der
markt veel gekost, en allerlei andere onkosten, aan hoekman
etc. Doch bijaldien ik iets wilde verdienen zijn advies ik de
aandeelen heden blanco te verkoopen, zijnde het relletje uit ;
waarmede mij echter niet afgegeven . Hierna met Amalia voor
dejeuner naar Bagatelle, in de Kalverstraat, hetwelk prima ; en
vervolgens met haar de magazijnen bezichtigd, Kalver Str .,
Heiligen Weg en Leidsche Str., en op haar aandringen voor
mijn vrouw 6 zakd. gekocht, en zij mij verder belezen haar een
tailleur te laten bestellen, hebbende ik volgens haar zeggen
hierdoor de reiskosten uitgespaard . Voor thee bij Hirsch (f o .6o
p . p .) en aldaar de taartjes en velerlei andere versnapering
rondgediend door lakeien . En terug getroffen door een groote
menigte voor een slagerswinkel, en aldaar een heel dood varken
uitgestald, een citroen in den bek ; en een dergelijk schouwspel
hier te lande deze 3 jaren niet genoten ; doch het spek i rijxdaalder het pond !
I,

Zaterdag 1J Februari. Van den barbier de inbrekers erger
dan ooit, en de halve Gr . Hertoginnelaan door hen ledig gehaald ; doch het ergste gisteren een welbekende rijke dame in
de Boschjes door twee heeren met revolvers benaderd, en haar
kostbare pelterijen afgeperst . In de stad het nieuws Exc . van
Karnebeek gisteren een groote rede in de Kamer over België;
en Z .Exc . zich met groote standvastigheid op de vlakte gehouden, zijnde tot dusverre onze Regeering in niets officieel
gepolst. Verder er allerlei mikmak in distributiekringen . Exc.
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v. IJsselsteyn een plan alles zoo snel mogelijk op te doeken ;
de hr. Schim v. d. Loeff weg te gaan, en de hr. La Gro eerstdaags te volgen. En over dezen laatsten een stadgenoot, bij
naam Hebbema uit Groningen (geïntroduceerd door Muffelmans) langen tijd gesproken . Het wegwerken der geheele distributie volgens ieders oordeel een eisch des tijds, nu de aanvoer
van alles veel ruimer ; hetgeen opnieuw hieruit blijkend er volgens v . d. Heuvel heden te Scheveningen de eerste bananen
in een winkel te zien, ad 75 cts . ; en het merkwaardige volgens
hem zij onmiddellijk door visschersvrouwen opgekocht . Waarin een nieuw bewijs van algemeene volkswelvaart, in spijt van
het gepraat der Bolsjewix . Van dewelken sprekend, door Kol .
Bulders de krant gehaald, en daaruit voorgelezen hoe Wijnkoop
en Ravestein op 22 Dec. te Roermond proces-verbaal wegens
een smulpartij in overtreding der wet ; n.l. oesters, schildpadsoep, tong (visch), runderrib en vele andere delicatessen . Maar
volgens v . d . Heuvel de nota in guldens betaald en niet in
roebels .
Het weder guur met dooi en mist ; en
door mij n rheumatique regen voorspeld, dewelke later begonnen ;
en wegens een en ander niet ter kerke, en danig gestookt . Te
1 12 zw . Hendrik aan de telefoon, of gelegen voor eten ; en
het antwoord van mijn vrouw hierop bevestigend, hem direct
genoodigd, en een flesch bij de kachel gezet . H . tot mijn verwondering te Brussel geweest, Dinsdag weg, gisteren terug ;
en hij vol verhalen . De Belgen mismoedig en revolutie in den
zin, doch geen Bolsjewix, doelende de revolutie alleen op
manifestatie van ontevredenheid . Alle Fransche soldaten weggezonden, als zijnde Bolsjewix ; maar wel 300 .000 Eng . en
Amerikanen, en dezen geenerlei verkeer met Belgen ; waarover
dezen nijdig, alsook afgunstig op de hooge soldij, dewelke
voor Amerik . soldaten io frs . per dag . Dan alles peperduur ;
een glas cognac 12 frs ., port 5 frs . Hij gelogeerd in Palace ; en
hetzelve uitgesleten en ij millioen francs noodig voor reparatie, doch niets te krijgen . De Duitschers hier hun schoenen
afgeveegd aan gordijen en beddegoed, en de geheele stad aftandsch ; maar het ergste niemand verkiezend te werken . Doch
hij van oordeel wij samen tegen Paschen er heen kunnen,
zullende alsdan de aanvoer van leeftocht alles goedkooper
hebben gemaakt, en de bevolking tevredener ; en de plannen
der annexionisten niets om het lijf . Verder met hem sprekende
over mijn verkochte aandeelen, dewelke op zijn advies weggedaan, zijn oordeel het onderste uit de kan, en het deksel op
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den neus . En het volgens hem geen tijd voor eenig effect, en hij
al zijn geld uitgezet op hypotheek .
Maandag 17 Februari. Een aangeteekende in de post, dezen
afgehaald ; en terstond met het geld (van Pieterman) naar de
Bank . Alwaar Mr. Willemse mij gezegd er heden een 5 pCt.
leening van Den Haag door den Raad van tien millioen, dewelke denkelijk uit ad 98, en wilde hij daarvan voor mij bestellen ; doch zulks door mij uit beginsel tegengegaan, zijnde
de wijze waarop onze Raad om den haverklap dergelijke
reuzensommen bijleent m .i . zeer bedenkelijk en moet deze
schuldenlast Den Haag op den duur te niet doen. Verder van
Mr. W. vernomen de Oostenrijksche Kronen heden slechts
i 2 cts, en de Marken 26 ; en rollen ook deze Kronen thans op
straat . En na rijp overleg het geld à deposito gezet, in afwachting van verder beraad . En in stad ieder veel te doen over den
Volkerenbond, waarvan het concept nu vastgesteld ; en hetzelve een zeer lang stuk, waarover het oordeel van den een
zus, en van den ander zoo . Aan al welke beoordeelingen de
Entente zich m .i. niet zal storen, hebbende zij de wereld dwars
in den bek . Dan van België een officieele verklaring over zijn
plan ; waaruit duidelijk blijkende deze soep niet zoo heet te
eten als zij gekookt ; en het eenparig oordeel dit wel los te
loopen. Onze nieuwe gedienstige heden verschenen ; doch haar
eerste eisch de 8 uurs werkdag, n .l . 8-12, en 3-7, waarin door
mijn vrouw uit nood toegestemd, en met voorbehoud van
proef, en alles in dien tijd af te doen . Hetwelk voorwaar een
der merkwaardigste teekenen des tijds . En heden een groote
advertentie in de krant van thee op komst ad f 2 het pond .
Dinsdag 18 Februari . Volgens den barbier de Electr . Centrale
te Scheveningen thans ingericht tot cachot, en daarin plaats
voor 96 gevangenen ; maar dit niet genoeg, en er nog in Den
Haag plaats voor 400 meer noodig ! Waarover later op de tram
met Blommerse, den journalist ; en van dezen veel vernomen
over de misdadigheid . De methode der inbrekers deze, dat zij
zich bedienen van vrouwspersonen, hetzij voor bespieding der
door hen beoogde plaatsen van misdrijf, hetzij voor verkenning
binnenshuis, en dan clandestien des nachts de deuren door haar
te openen, en de bergplaatsen der objecten van waarde aan te
wijzen . Maar volgens Blommerse de schuld ook bij de Gemeente; zijnde het geld voor meer politie reeds lang bewilligd,
maar geen moeite gedaan meer mannen te krijgen, en er nu
eiken nacht maar S o agenten en een paar rechercheurs voor
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heel Den Haag . En als gevolg hiervan vele benden uit Amsterdam en Rotterdam thans onze residentie bestokend, doch de
politie laatstelijk 3 dezer benden gesnapt . In stad het nieuws
de hr. Naudin ten Cate nu minister af; en geen opvolger voor
hem te krijgen voor dit hondebaantje, weshalve Excell . Ruijs
de Beerenbrouck zijn portefeuille zoolang waar te nemen . En
Kol . Bulders gezegd onze marine maar te zinken in de Zuiderzee, als begin der demping ; waarop kapt . Sweelinck weder met
protest, zeggende de vloot noodig voor Indië . Maar hierop
v. d . Heuvel van leer ; en volgens hem de soci's op de vloot
veranderd in Bolsjewix zoodra zij onder de heete zon zou
komen, en in Indië meer kwaad dan goed door het zaaien van
onrust . Van al hetgeen niet weet wat te denken .
Woensdag zg Februari . Wijlen onze doorluchtige Vorst Willem III heden ioo jaren geleden te Brussel geboren ; en herinner
mij nog zeer wel hoe op dezen dag in mijn jeugd steeds alle
vlaggen uit ; en aan Amalia heden een medaille vertoond, door
mij als kleine jongen gedragen toen Z . M. 25 jaren Koning,
anno 1874; en herinner mij nog levendig Opa Goeree mij deze
op ons dorp voor 25 c . gekocht van een zekeren Francken,
alsook hoe wij op school chocolade en krentenbrood . Een goed
landsvader, ofschoon krachtig van humeur ; en stond á van
zijn civiele lijst af ter verlichting van 's lands berooide kas ;
hebbende de ministers van toen nog niet de hebbelijkheid met
millioenen leeningen te smijten . Dan van den Senhor een briefje,
mij noodigende voor een diner op Zaterdag, in het nieuwe
Restaurant van Saur uit Rotterdam, hier alsdan hoek Houtstraat en Voorhout te openen ; en deze invitatie gaarne aanvaard . En het groote nieuws van heden te Parijs op Clemenceau
geschoten, doch met goeden afloop ; dewelke moordaanslag
getuigende van groote ondankbaarheid des volks, zijnde hij de
man die er in Frankrijk met den oorlog het meeste den kop
voor gehouden. Doch is gezegde ondankbaarheid welbekend
symptoom, waarvan in persoon een staaltje ondervonden tijdens
mijn functie als lid der keuken-commissie op de Witte ; en
wordt dezelve overigens eiken Hagenaar dagelijks voor oogen
gevoerd door het standbeeld van jan de Witt .
Donderdag 2o Februari . Heden absoluut stilstand in het wereldgebeuren, hetgeen mij in 5 jaren niet heugt ; en 8 ik zulks
voorbode van komende rustiger tijden . Hetgeen God geve!

Vrijdag 21 Februari . Reeds vroeg ten onzent de Eng . Majoor
Pifikins, dewelke plotseling boven water gekomen ; hij infor25 1
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meerend naar zijn hond, den buldog ; maar deze hem nauwelijks
kennende . Doch Amalia naar mijn oordeel blikblozend . Hij op
weg naar Duitschland, alwaar hij te helpen in de Russische
gevangenkampen, dewelke thans door Engeland te voeden ; en
liet Z .Ed . mij zijn pas zien ; dewelke hem allerlei rechten, privilegiën en vrijheden geeft, gelijk een koning ; en de Duitschers
toch maar zonderlinge lui, gelet op de behandeling hem nog
geen jaar geleden als gevangene geworden . Op de Witte het
nieuws Clemenceau zich wel bevindende ; en nu ook Eisner te
Mt nchen dood geschoten, hoewel hij anders heet ; zulks ten
bewijze de wereld elken dag meer verbolsjewildert . Dan met
de post het gymnasiastenblad, blauw gemerkt ; waarin zoowaar
mijn achterneef Johan ook met een dagboek . En blijkt hieruit
wel duidelijk het bloed zich nooit verloochent, en de jongen
piepend gelijk de ouden zingen . Doch deze aanteekeningen
schooljongenswerk, zonder eenige vermelding van Zaken van
Staat .

Zaterdag 22 Februari . Heden bij ons te logeeren mijn nichtje
Pauline, en dezelve sprekend mijn zuster Betsy op haar leeftijd,
doch zoo mogelijk nog spichtiger, en goor van teint ; en dezelve
2 dagen per maand hier voor zangles . En zoude nooit gelooven
zulk een klein onooglijk ding zulk een groote mooie stem ; hetwelk door mij geopperd tegen Amalia, deze wijselijk ten antwoord de kleine grauwe nachtegaal mooier orgaan dan de
groote kleurenrijke pauw! ! In den avond gedineerd met Z .Exc.
den Senhor Terranova enz . y Castilhano, in het nieuwe Saur
Restaurant, hetwelk stampvol, en rijk uitgedost met marmer
en beschot ; en al het verdere keurig ; het menu zeer voltallig
en uitgelezen ; en ons gezelschap bestaande uit 12, meestal
vreemde diplomatie en derzelver dames ; onder dewelke Senorita Inez de Cabana, mijn tafeldame ; en deze dichteres, in haar
land bijgenaamd La Luz de los Cordilleras, hetgeen mij verduidelijkt als beteekenend licht der bergen ; en zij tweemaal
's jaars een bundel gedichten uitgevend . Over de politiek veel
discours ; en een, dewelke attaché te Parijs, positief Pres . Wilson steeds te bed in zijden piama's, waarvan de pantalons rood
en wit gestreept, en de jas blauw met witte sterren . Over het
restaurant iedereen vol lof, wat betreft spijs en drank ; en nooit
zulke vette oesters gezien . Maar de critique van den Senhor,
de ontstentenis van een gezellig zitje een mankement ; zoodat
wij te 2 i i naar de bar van Vieux Doelen ; en aldaar de Senhor voor mij besteld den volksdrank van Paraguay ; dewelke bestaande uit gelijke deelen eiwit, cognac, Curacao, en diverse
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andere ingrediënten, met een scheutje Engelsche saus . En dat
door mij uit beleefdheid genuttigd, doch de smaak zeer gemengd . En pas te 2 i thuis met de auto van den Senhor .
Zondag 23 Februari. Reeds vroeg ter been, en kiplekker ;
doch mijn vrouw migraine, en zij gezegd ik naar het festijn,
doch zij de katterigheid, hetgeen inderdaad curieus . Waarop
ter kerke, alwaar de preek zeer kort, doch tevens ad rem, over
de wuftheid der wereld ; en het gehoor vermaand bij de levenswijs ingetogenheid te betrachten, zoowel uit ootmoedigheid als
tot voorbeeld in de samenleving ; waarmede geheel accoord .
In den middag mijn vrouw nog steeds te bed; en ik aldus gewandeld met Amalia en Pauline, en deze ons daarna voorgezongen, en haar stem zoo machtig de wijnglazen in de kast
er van trilden . En zij van zins prima-donna te worden in de
opera ; hetwelk naar mijn inzicht wel loonend bedrijf, maar
toch gepoogd haar zulks uit het hoofd te praten . Waarop zij
ten antwoord de kunst boven alles, en wil zij naar Duitschland
gaan studeeren. Waar evenwel de meesten het zingen verleerd .
Maandag 24 Februari. Jhr. v . d . Broeck mij afgehaald, en met
dezen naar stad gewandeld . Zijn nieuws over onze Konijnenzaak zeer gunstig, zijnde meer dan iooo konijntjes deze week
geboren; en het zachte weder derzelver groei begunstigend en
er volgens hem nog 3500 te wachten . In verband waarmede
wij afgesproken dezelve alle vet te maken, en tusschen Paschen
en Pinksteren te realiseeren ; en volgens hem hierdoor 25 pct .
dividend zeker . In stad den Bon . Beaume de Castagne ontmoet, dewelke over België zeer mismoedig ; doch volgens zijn
inzicht alle gepraat over annexatie dwaasheid, en de Belgen de
handen dichtknijpend bijaldien zij zonder kleerscheuren den
vrede halend . Verder, W . Royaards, de komediant, heden gehuldigd als Dr. in de letteren . Hetwelk besprekend aan ons
tafeltje, het raadslid Mierders geopperd ik op te passen, ten
ware een dergelijke eer mij niet overvalle van wege mijn dagboek . Waarop de bijval algemeen ; maar zulks kennelijk scherts,
en ik niet van plan mij door dergelijke ijdelheden uit den koers
te doen drijven. En onze Vereen . Klompenfabr. aandeelen
eiken dag bij tientallen procenten dalend, zoodat mij erger
ik er niet in blanco verkocht, als per advies van neef Pieterman ;
en de koers thans slechts 171 . In den avond met Amalia en
Pauline ter Residentie Theater en het tafereel zeer boeiend,
zijnde het program Mensch en Dier; met leeuwen, olifanten,
en vele andere beesten, alsook negers ; en de toelichting van
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Albert Frères zoowel leerrijk als vermakelijk . Maar 3 trams
.
eivol, wij per bakje naar huis (f 1 .70, fooi f.2-o)
o
Din dag 2I Februari. Volgens den barbier vannacht in 6
huizen op de Gr . Hertoginnelaan ingebroken ; en in een huis
netjes de zilveren bokken van de nikkelen geiten gescheiden.
En op de tram v . d. Heuvel, wien gisterenavond alle jassen en
mantels in zijn vestibule ontstolen, te 2 9, terwijl hij er naast
in de kamer de krant zat te lezen ; en zijn hond, dewelke anders
tegen iedereen blaft, geen asem gegeven ; hetwelk volgens hem
veroorzaakt door den truc dezer benden, die onzichtbare gassen
loslaten ter verdooving der honden . En waar dit alles heen
moet mij een raadsel, doch mijn oordeel dagen van geweld
aan te breken ; en vraag mij af of wel langer kan volstaan met
onzen buldog, en of aankoop van diverse vuurwapenen niet
geraden; in verband waarmede heden in de krant gelezen alle
banken zich tot aan de tanden gewapend . Aangaande hetwelk
mijn vrouw raadplegend, deze gezegd ieder kind kan schieten,
maar het leelijke het terugschieten ; en volgens haar het beste
wij ons te verzekeren tegen inbrekers, en dan laten waaien, en
het hoofd onder de dekens als zij komen. Waarin veel waars ;
en aldus besloten te informeeren naar een polis . Waarover
naar de bank; doch Mr. Willemse zich in deze niet competent
verklaard . Z.Ed . mij echter verwezen naar zijn neef v . d. Vliet,
in de Anna van Buerenstr . ; en dezen bezocht. De kosten
1 proc. van de waarde des inboedels, en mij aldus verassureerd .
En dit bureau letterlijk tegen alles verzekerend, onder meer ook
tegen tweelingen ; waarvoor de premie z proc., doch indien de
familie er erfelijk mede belast 4 proc . Welke kosten naar mijn
inzicht zoo hoog ik het er als goed huisvader op aan zoude
laten komen .
Woensdag 26 Februari . Heden per tram naar stad willende,
bij de halte aangeklampt door van den Heuvel ; dewelke passeerend in een rijtuig naar een begrafenis, en mij medegenomen tot aan de De Ruyterstr . ; zijnde hij beducht de regen
zijn hoed zoude verwaaien . En hij mij verteld van een venijnig
artikel in het financieele blad De Slotkoers tegen ons bestuur,
vanwege onze aandeelen, dewelke gisteren plotseling ingezakt
tot i I9. En hierover naar onze leestafel ; en moet zeggen nooit
zulken goddeloozen laster gezien ; zijnde de insinuatie ons bestuur de koersen moedwillig opgezet om te spuien, wel wetende
de geheele zaak van binnen voos ; en inzonderheid Jacobson
zwaar gehekeld . Dewelke hierover opgebeld, ik te woord ge254
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staan door zijn typiste, maar deze van niets wetende ; en hij
zelf nog steeds te Praag- doch dezen morgen van hem een
telegram hij alle sigaren verkocht aan de Czechoslovaks, en
hoopt nog op groote orders tot voordeeligen prijs ; zoodat mij
afvraag of weder aankoop der aandeeles niet geraden . Aan ons
tafeltje allerlei verhalen van verdwijnen der bons ; boter en
melk in April, en broodkaarten in Mei ; alsook het nu uit met
vleeschlooze dagen . En het verdere nieuws een groote vliegtentoonstelling in Den Haag dezen zomer ; en volgens Muffe]mans een vliegdienst om de 5 min . van het Plein naar het platte
dak van het Palace Hotel; en een luchtschip te gaan van hier
naar Batavia in 6 dagen . Over al hetgeen niemand verbaasd
zal staan in deze dagen der techniek .
Donderdag 2J Februari . In het ochtendblad het nieuws de
Amerika-vaarten 40 pCt. dividend te betalen, en dan bovendien nog een claim ; en zulks een kleine tegemoetkoming in
deze tijden ; maar zal aan den anderen kant de telefoon duurder
worden, hetwelk mij de grootste ongerijmdheid lijkt waarvan
ooit vernomen ; zijnde dezelve zonder verband met brandstof,
voedsel, kleeding of iets anders betrokken bij de duurte . In
de politiek het groote nieuws gisteren door Exc . van Karnebeek in de Kamer een officieel stuk van België voorgelezen,
over de annexatie ; en deszelfs inhoud deze strekking, de Belgen
te Parijs een voorstel gedaan, en bijaldien hetzelve goedgekeurd
zij ons den inhoud mede te deelen . En volgens Blabbers, het
Kamerlid, hierover in de Kamer -veel hoongelach ; en niet
zonder verband met de uiting van den Min . v . Oorlog er nog
kans op een nieuwe mobilisatie . Maar geen mensch geloovend
de Belgen te Parijs iets te bereiken, noch het hun meenens ;
de gansche zaak hierop nederkomend de regeering een paar
schreeuwers afgehuurd om het volk hierdoor af te leiden van
Bolsjewix-vertooningen . Dan de Duitsche generaal Vorbeck te
Rotterdam aangekomen uit Z .-Afrika, waar hij tot het laatst
stand gehouden ; en dezelve zulk een mannetjesputter de Engelschen hem zijn sabel hebben laten behouden . En Kol . Bulders
gezegd hij misschien wel de nieuwe Napoleon waarop Europa
wachtende.

Vrijdag 28 Februari. Van den barbier er na i April overal
zeep; de vleeschlooze dagen afgeschaft, en de vetbons korter
te duren ; en vallen zoodoende hoe langer hoe meer belemmeringen weg, en van deze de duurte de eenige dewelke overblijft. Waarover later sprekende met Blommerse, den journa255
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list, op de tram, deze geoordeeld de duurte de oorzaak der
Bolsjewix-beweging ; doch naar zijn inzicht het bedenkelijk
haar te snel te verminderen, zullende in dit geval Duitschland
hier alles wegkoopen, en wij opnieuw in moeilijk parket . En
volgens hem reeds nu vele Duitschers zich hier te land vestigend, in zaken als anderszins, en dezen meestal wel voorzien
van kapitaal . Verder het nieuws in stad Jhr. de Stuers, de oude
Parijsche gezant, hierheen te komen en ontslag te nemen ;
waarop Jhr. Marees v. Swinderen zijn post te krijgen, en Jhr .
Loudon naar Londen. En de vrede nu spoedig op komst,
zijnde de Geallieerden bang voor oproerigheden ; en Clemenceau meest wonderlijk genezen, hetwelk de afdoening te bevorderen . Van Mr. Willemse het nieuws een leening van Zaandam denkelijk te mislukken, hebbende vele beleggers op zijn
desbetreffend aanzoek afwijzend beschikt, wegens het socialisme van dit stadsbestuur . Thuis voor het eerst in ruim 2 jaren
varkenskarbonade ; en mijn vrouw gezegd zij betwijfelt de
nieuwe gedienstige het tot Mei zal houden .

Zaterdag 1 Maart. Het weder sedert eenige dagen fraai en
zacht, door Zorgvliet naar stad gewandeld met Kolleman ; en
deze vol van zijn scheiding, dewelke naar zijn zeggen voor Mei
perfect . En verder met hem gesproken over de jaarbeurs te
Utrecht, dewelke volgens hem een doodgeboren kind met een
lam handje, tot ieders teleurstelling ; maar ontelbare Duitschers
in de hotels aldaar aanwezig met velerlei goederen, en groote
zaken doende . Dan onze Koningin naar Maastricht, en zal
H. M. daarna naar Staats-Vlaanderen ; en ieder het er over
eens haar ontvangst aldaar de Belgische oogen te openen . Dan
op de Witte lang gesproken met een kennis van Muffelmans,
dewelke gisteren uit Duitschland terug ; en volgens dezen algemeen bankroet daar zeker, ten ware ieder dadelijk aan den
arbeid, en de Geallieerden onverwijld voedsel geven . Waarover
later met den Senhor, deze gezegd het in Engeland en Frankrijk weinig beter, en ook daar revoluties zoo goed als zeker,
met groote stakingen . En hij bij geruchte vernomen de Duitsche regeering den Spartakus verdreven uit Dusseldorp, en
deszelfs hoofdmannen in auto's ons land binnen gevlucht met
vele millioenen, waarbij zij onze grenswacht omzeild .
Zondag 2 Maart. Heden vroeg ter Kerke, met de beide meisjes ; de preek zeer kort, en terug gewandeld met den hr. en
mevr . Duyck; en van dezen vernomen wij op Zorgvliet een
nieuwe Kerk te krijgen, voor de Duinoorders, dewelke te
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voorzien in een groote behoefte . Aan den O . Schev . weg een
groote troep vreemdelingen waargenomen ; en dezen volgens
een agent Duitsche of Zwitsersche kooplieden, dewelke in ons
land voor de jaarbeurs. In den middag diverse visites, en ieders
gesprek over de inbraken ; en deze volgens v. Boetzelaar thans
over de geheele wereld ; en hij er in Engelsche bladen veel over
gelezen, alsook over aanrandingen begaan door als soldaten
gekleeden . Waaromtrent verder vernomen soldaten thans te
Berlijn geregeld huiszoekingen doen, bewerende zij door de
overheden gezonden, en zij dan alles ledig plunderend . En in
den avond van mijn vrouw vernomen ons nichtje Betsy heimelijk verloofd met een chirurgijn . Hetwelk haar door mij in
geenen deele misgund ; maar is het toch weinig minder dan een
mirakel zij met haar scheelheid zoo jeugdig aan den man, vooral
bij gebrek aan noemenswaardig fortuin .
l Zaandag 3 Maart.

Onze dakgoot sedert eenige dagen verstopt, eigenhandig op het afdakje geklommen, ter onderzoek,
met het oog op de duurte van werkvolk ; en met mijn stok
spoedig de oorzaak ontdekt, dewelke bestond uit een lap . En
deze aan mijn vrouw vertoonend, zij bevonden het een rose
zijden hemd gemerkt C. met een kroontje, en van uitlandsch
maaksel, met sierlijk borduursel en zeer kostbaar . En haar vermoeden hetzelve overgewaaid van de Poolsche gravinnen Charminsky, ik mij bereid verklaard ter navraag ; doch zij hetzelve
zeer ondelicaat oordeelend, en dus de meid ter informatie
gezonden ; dewelke terug met dank en een gulden fooi . En de
dames later in lijn 4 ontmoetend zij mij bedankt, en gezegd
eerst hun dienstbode onder verdenking gehad . Op de Witte
ieder het over Staatsraad Oppenheim dewelke heden 70 jaren ;
en dezelve naar ieders oordeel fabuleus geleerd in de rechtskunde, en ieders vraagbaak . Dan van Mr . 'illemse de leening
Zaandam geheel mislukt, en er bijna niet op ingeteekend .
Verder de Engelschen hun eigen telefoon aan te leggen met
Rotterdam. En de gevlekte typhus nu ook sedert eenige dagen
hier ter stede, als over het geheele land, en vier gevallen in
de barak .
Dinsdag ¢ Maart. Met de post brieven van Johan uit Indië,
en hij einde Maart hierheen te vertrekken voor i jaar ; en in
de Oost de zaken slap, en de griep erg, maar de suikerprijzen
hooger . Dan brief van zwager Hendrik, dewelke reeds een
week lang weg naar Groningen, over welke stad en haar bloei
vele bijzonderheden ; en het hotel volgens zijn zeggen het beste
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ouderwetsche in ons land . Bij doorloopend regen naar stad,
per tram; alwaar iemand hoorde vertellen er gisteren zooo
kisten sinaasappels te Rotterdam aangekomen ; en spraken de
twee verder van de bevoordeeling van Rotterdam als opslaghaven der Amerikanen ; en Antwerpen volgens hun zeggen
hierover zeer gebelgd . Op de Witte het nieuws van Blabbers,
het Kamerlid, over de Mem . van Antwoord van den Min. van
Financiën, en wil Z .Exc . niet weten van belasting op waardevermeerdering en onroerend goed, en nalatenschappen ; maar
de verdedigingsbel . te blijven, en hooger invoerrechten en
weeldebelasting op komst . Zoodat ik ook in dezen Minister
teleurgesteld ; en scheren zij allen over één kam, doordien elk
hunner de belastingen verhoogt . En verder vernomen de
Amerikanen in hun Congres den Volkerenbond te kitsen, en
groot misnoegen tusschen hen en de Franschen, dewelken, het
ergste vreetend, thans den vrede bespoedigend, en dezen nog
voor Paschen te teekenen.
Met den vroegen trein naar Amsterdam ter vergadering ; en een lang schrijven van Jacobson uit
Pczeckrt, nabij Praag ; en hij daar al onze sigaren verkocht ad
1 kroon per stuk behoudens onze goedkeuring, en de betaling
kontant in kronenbiljetten met Czechoslovaksche afstempeling ;
welke biljetten echter slechts i ij cts. de kroon noteerend,
door mij uitgerekend de prijs slechts 54 cts. per stuk, en hierdoor genegen de transactie te opponeeren ; maar zeide Kolleman
er anders misschien niet af te komen, en dus toegestemd, maar
een telegram opgesteld in dien geest Jacobson te zeggen
kr. o .6o onze uiterste prijs, en dan een tweede telegram zeggende hij desnoods ook o.5 o kan nemen . En is hiermede de sigarenzaak nu voor ons uit, doch daaraan aardig verdiend . Bij Pieterman terloops informeerend naar onze aandeelen, hij gezegd
koers ca. iio, maar nergens een kooper te bekennen ; en het
publieke vertrouwen in hen weg, en eiken dag scheldartikelen
over ons in De Slotkoers, en deszelfs redacteur geinsinueerd
ons bestuur niet meer verstand van financieel beleid dan Poolsche gravinnen, waarin een zeer ongepaste verkapte hatelijkheid aan mijn persoonlijk adres vermeen te zien .
IVoensdag J Maart.

Donderdag 6 Maart . Per telefoon ontboden bij de redaxie ;
en vol verwachting dezelve mijn Dagboek zoude opzeggen
wegens de algemeen papierschaarschte, bij ieder bekend . Doch
bleek een wilde gans van een Burgemeester ergens in Overijssel,
door Z.Ed .Achtb. geschoten, en volgens bijbehoorend schrij258
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ven voor mij aan de Red . gezonden als hulde voor mijn Dagboek. Welke eer te vleiend en onverdiend, doch in dank aanvaard ; en Z.Ed. Achtb . onverwijld allerminzaamst bedankt en
hem 5 o van onze Corona de la Paz sigaren als tegenprestatie aangeboden; alsook Z .Ed .Achtb . genodigd mij bij eventueel hierzijn te vereeren . En een wilde gans nooit door mij geschoten
noch geproefd, ofschoon er in mijn jongere jaren herhaaldelijk
voor op de loer gelegen in de sneeuw, met een beddelaken om,
ten einde mij te vermommen, zijnde dit een der schuwste
vogels ; en daarvan misschien mijn rheumatique afkomstig .
Met de gans naar huis, met veel bekijks op de tram ; doch mijn
vrouw er geen weg mede wetende, en onze nieuwe gedienstige
niet capabel dergelijk precieus wild behoorlijk te bereiden,
Amalia ons uit den brand geholpen . Op haar advies Rest . Saur
opgebeld, deswelks chef welwillend ondernomen deze delicatesse op gepaste wijze te praepareeren ; en zij dan middelpunt
voor een diner, door mij aan te bieden aan den Senhor, en zal
ook zw. Hendrik en de Redaxie noodigen, alles voor Zondag .
Waarop weder met de gans naar stad, en op den weg opnieuw
veel bekijks; en haar den Ober ter hand gesteld, met verzoek
het noodige te doen verrichten ; en een menu met hem beraamd,
eenvoudig doch behoorlijk . Na al dewelke drukke besognes,
vermoeid naar de Witte, alwaar het groote nieuws de Raad
van Tien niet te maken wil hebben met de Belgische annexatie,
en deze als een sisser te verloopen. Maar het meest kolossale
gebeurd in den avond, nl. de Oranjekazerne in brand, en een
reusachtig vlammengezicht van Duinoord te zien . En volgens
enkelen werk der Bolsjewix, en de Koningin en alle ministers
gevangen genomen ; weshalve het veiliger oordeelde er niet
heen te gaan . Doch deze geruchten later tegengesproken .

Vrijdag 7 Maart. Alle gesprekken over den brand in de
kazerne, dewelke geheel vernield ; maar treft den Bolsjewix
in deze geen verwijt, doch het vermoeden den brand aangestoken
ter verkapping van diefstallen van dekens, enz . Doch de soldaten blijde, zijnde deze oude kast de meest ongelooflijk vuile
en vieze kazerne van ons land, op één na . En het algemeen
oordeel ter Witte het aanhoudend geknetter tijdens den brand
niet afkomstig van ontploffende patronen, doch van het geknap
der verbrandende vlooien, vele duizenden er van . In den avond
zw . Hendrik ten onzent, en hem genoodigd voor het ganzenfeest ; en door hem geopperd wij ook de Poolsche gravinnen
te noodigen, zijnde wilde ganzen daar het nationale gerecht .
Waarop mijn vrouw uitgevaren zooals zelden van haar bij259
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gewoond ; zij bewerende zij wel met wilde ganzen te maken
wil hebben, maar niet met wilde eenden . En zij verder aan
Hendrik verteld van het rose zijden hemdje in onze dakgoot,
en zij deswege niets uit te staan willende hebben met personen
dewelken dergelijk wuft ondergoed ; waarop Hendrik gezegd hij
niet gaarne den kost te geven aan alle dames welke in Den
Haag tegenwoordig zijden hemden dragen ; en H . mij later
geraden ik op te passen met mijn vrouw, van wege de dames
Charminsky, zijnde zij van kindsbeen erg jaloersch van aard.
Waarvan mij echter weinig aantrek, aangezien gehuld in het
kleed der onschuldigheid, en het niet mijn schuld is wanneer
dames mij welgezind ; en weet bovendien uit overlevering in
onze familie alle Goerees van oudsher steeds bij alle vrouwen
witvoetig.
Zaterdag 8 Maart .
Heden op Kasteel Oudenouwen, bij
Utrecht, alwaar gisterenavond aangekomen met jhr . Van Boetzelaar, bij diens moeder ; zijnde de bedoeling heden de gracht
van het kasteel met de zegen af te visschen, en zeer hartelijk
ontvangen. Na den eten gisteren het bridge-spel beoefend en
daarop voorbeeldig geslapen in een ouderwetsch ledikant, op
veerenbed, en met damastgordijnen. Maar in den ochtend het
water dermate hoog in de gracht van al het hemelwater hetwelk
laatstelijk gevallen, er aan afvisschen niet te denken . Zoodat
na bezichtiging van het kasteel met duizenden antikwiteiten,
waaronder een grootsche oude zaal met geschilderde wanden,
ik met den jhr . naar Utrecht, alwaar dezelve diverse familiebesognes af te doen ; doch de jaarbeurs door mij genegeerd,
zijnde dezelve naar ieders oordeel een fiasco, en bovendien
de laatste dag . Voor de lunch naar Schmidt op de Oude Gracht,
alwaar door den jhr . diverse kennissen aangetroffen ; en de
lunch zeer goed, te weten r biefstukje en daarop appelbollen ;
aangaande welke te vermelden een der heeren er 7 van gegeten,
zijnde het zijn vaste gewoonte te beginnen Maandag met z,
Dinsdag 3, enz . Het discours zeer geanimeerd ; en wilde er een
een Bond stichten, van lieden elk met r ton ; en dezen met hun
families een stil eiland te koopen in een verre zee, en daar in
rust te leven, ver van alle Bolsjewix, en geen belastingen te
permitteeren . Waarop naar Tivoli ; alwaar ik wederom vele
notabelen getroffen ; zijnde dit feitelijk een soos, en de groote
Sociëteit te dezer plaatse sedert jaren failliet . Na Bridge (f 3 .verloren) wederom ten kasteele, voor diner ; en na hetzelve de
gastvrouw ons eigenhandig bij de koffie liqueur geschonken,
op den huize Oudenouwen bereid, volgens een geheim recept,
z6o

OP KASTEEL OUDENOUWEN
hetwelk reeds sedert de 14e eeuw in deze familie . Waarop
afscheid met streelende belofte zijdens de gastvrouw dat H .Ed.
mij tijdig te telegrafeeren, zoodra de vischdag beslist vastgesteld ; en aldus per rijtuig naar 't station en verder Haagwaarts .
Zondag y Maart. Zeer laat geslapen, en wegens zware regens
niet ter kerke ; en bovendien mijn krachten gespaard voor het
diner . Hetwelk in zoover teleurstellend de Senhor niet aanwezig, zijnde hij naar zijn bericht voor importante officieele
zaken naar Amsterdam geroepen ; de gans zeer malsch, en pittig
smakend, als taling, alsook keurig toebereid . Het gewone Zondagsche menu een wonder : oesters, soep, visch, kip, osserib
(hier de gans), ijs, kaas en vruchten ; en elk gerecht den grootsten lof verdienend . Zoodat met inbegrip van de koffie tot
i i uur aangezeten .

De Eng . Majoor Piffkins heden ten
onzent boven water, kersversch terug uit Duitschland, voor
't Roode Kruis bij de Russen, en van hem de meest wonderlijke
verhalen over Berlijn, alwaar alles overhoop, en het schieten
niet van de lucht ; doch het ergste de honger, waardoor dagelijks honderden omkomende, en de rest mager als houtjes .
Doch iedereen beleefd tegen de vreemde officieren, en liet
Z.Ed . mij zijne paspoorten lezen, en kan geen Keizer die beter
hebben . En Z.Ed. mij opnieuw met gezin genoodigd voor de
Pinkster, en hoop hieraan gevolg te geven bijaldien op zee de
mijnen opgeruimd . Waarop zijn antwoord er tegen dien tijd
wellicht een vliegdienst naar Londen ; waarover later aan ons
tafeltje mijn licht opstekend, vernomen er een Commissie van
hoogvliegers naar Londen te gaan, en alles in elkaar te zetten
voor een groot wereldverkeer van moederland en koloniën.
Maandag ro Maart .

Dinsdag rr Maart . Naar Amsterdam voor een spoedvergadering onzer Vereen. Klompenfabrieken ; zijnde de zaak er van
Jacobson telegram met dringend verzoek om eervol ontslag,
hebbende hij een aanzoek der Tsjechoslovak-regeering om
chef te worden van de Regeeringssigarenfabriek aldaar. En na
veel debat hierin op mijn aandringen toegestemd, zijnde mijn
argument met onwillige paarden toch slecht ploegen . Maar
Kolleman met amendement het een conditie Jacobson zijn
tantième over 1918 af te staan ten bate van commissarissen,
als vergoeding voor de hun door J . veroorzaakte beslommering,
staande zij nu voor het geval zij zelf het geheele beheer te
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dragen totdat een opvolger benoemd ; en in den trein uitgerekend zulks elk onzer bijna 3 mille in te brengen, doch betwijfel, of Jacobson, dewelke erg op den penning, gereedelijk
toe te bijten. Nog tijdig op de Witte voor het Bitteruur, Mierders, het raadslid, mij verteld hoe allerwege in ons land raadsleden beducht voor hun zetels, en velen zich uit dien hoofde
niet verkiesbaar te stellen . Maar het groote nieuws de Geallieerden Duitschiand's militarisme geheel af te schaffen, en
slechts ioo .ooo soldaten te houden ; waardoor naar ieders oordeel alle legers overal zoo goed als te verdwijnen .
Woensdag 12 Maart. De Senhor mij heden opgebeld met
hernieuwde excuses ; maar zijn groot nieuws hij zeer spoedig
naar Parijs te gaan, en wil hij mij serieus mede hebben ; waarover in beraad . Dan op de Witte het nieuws onze regeering
met alle andere neutralen naar Parijs genoodigd ter raadpleging
over den Volkerenbond ; en Blabbers, het Kamerlid, verschijnend, hij zeer opgetogen over een groote rede van Excell .
Abraham Kuyper, pas voor vol gehoor in de ie Kamer, en
hij met vele anderen tegenwoordig ; en de oude heer volgens
hem nog beter sprekende dan wie ook, en vol vuur ; en zijn
inzichten meer overhellend naar moderniteit dan ooit voorheen .
In den avond ten onzent de Majoor Piffkins, en van dezen verhaal hoe Engeland in 5 jaren een tunnel onder de zee zal
bouwen, te kosten 25 millioen van zijn geld, en 300 millioen
van het onze . En te io uur opgebeld door Kolleman, met
bericht er telegram van Jacobson dezelve niet bereid tot afstand zijner tantième, en hij opzeggend met een maand en
hiervoor terug te komen . Hetwelk van een dergelijken geldwolf niet anders te verwachten .

Volgens den barbier vet en boter nog
deze maand vrij te komen en de broodkaart weg in Mei ; maar
onze tram stakend voor hooger loon . Waarover de conducteur
door mij ondervraagd, deze gezegd het er best af kan, en Den
Haag de eenige groote stad waar het tarief niet verhoogd . Doch
hij mij uitgelegd de 71 ct. te blijven, van wege de daaraan
verbonden fooien, en zoude io cts . per rit een calamiteit voor
hen zijn ; en dus de retourtjes af te schaffen, waardoor de Mpij .
meer te ontvangen, en de fooienkans voor het personeel te
verdubbelen. En op mijn vraag of hun eisch te maken met
Bolsjewix, hij zulks ontkend, en het personeel Oranjeklant tot
den laatsten man, hetgeen bevredigend. En aangaande de Bolsjewix dezen in hun blad openlijk gezegd zij nog eigen koeriers
z6z
Donderdag 13 Maart .

RUSSISCHE JU VEELEN
naar Rusland, eiken Zaterdag te middernacht ; en wist er een
aan ons tafeltje te vertellen zij nu geen geld meer aanvoeren,
doch paarlen en diamanten, dewelke in Rusland gestolen ; en
één dame hier uit Rusland aangekomen met een reuzencollier
en zij een adellijke, waaronder thans ook Bolsjewix . En volgens
de krant deze nu ook al aan den gang in Amerika .
Vr~dag z¢ Maart. Aan de telefoon de Senhor, en hij a .s .
Maandag te vertrekken naar Parijs, geheel met den trein, via
Brussel en Mons, en wil hij nog heden weten of mede ga .
Waarnaar eerst wel ooren, doch mijn vrouw er tegen, op
diverse gronden, zooals de griep daar ginds, de onrust hier,
en de enorme duurte alsook het gebrek aan kamers te Parijs,
volgens ieders zeggen ; en mij door haar laten overreden, en
wij allen te zamen te gaan, zoodra de vrede behoorlijk doorgewerkt . En den Senhor mijn besluit medegedeeld aan een
lunch in Indes, waartoe hem genoodigd ; en van hem nog veel
vernomen over de diplomatie ; waarvan het meest interessante
de vroegere Hertog van Brunswijk thans in Den Haag met
zijn Hertogin, de dochter van den Keizer ; en zij incognito
wonende in de Wilhelminastraat. En met de post een circulaire
ontvangen, waarin opgeroepen mede te doen aan de burgerwacht voor Duinoord, tegen de inbrekers, en ieder één nacht
per maand te fungeeren ; waaraan zal mededoen, zijnde het
mijn overtuiging in deze tijden alle goede burgers verplicht
samen te spannen, tot behoud van rust en orde, en inzonderheid
tot bescherming van den eigendom .
Zaterdag i .ƒ Maart . Op de tram Blommerse, de journalist ;
en van dezen veel vernomen over den bloei van Rotterdam,
hetwelk naar zijn oordeel de grootste haven der wereld te
worden en reeds nu velerlei goederen zich aldaar opstapelend
voor Duitschland, te verzenden direct na den vrede . En inzonderheid de Amerikanen deze stad zeer begunstigend ; maar
zij tevens krioelend van Duitsche kooplieden . Dan Prof. Jhr.
Mr . Dr . van Eysinga door onze regeering naar Parijs gezonden,
om te praten over de Schelde . En aan ons tafeltje veel discours
hoe Z .Ed . te betitelen ; zijnde hij gelijktijdig hooggeleerd,
hoogwelgeboren, Weledelgestreng en W.Ed .Zeergeleerd ; en
scheen niemand competent te oordeelen hoe deze vork in den
steel . Doch mijn inzicht de hoogere titel hier correct, zeer veel
bijval . Waarop echter Muffelmans de vraag gesteld wat het
hoogste, hooggeleerd of hoogwelgeboren ; en hieromtrent geen
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uitsluitsel. Dan thuis onze biefstuk spoorloos verdwenen, en
het vermoeden de buldog er meer van weet .
Zondag 16 Maart. Ter Piere met Amalia, zijnde het weder
zacht doch buiig ; en heel wat publiek, waaronder de Senhor,
en van dezen dewelke morgen te vertrekken afscheid genomen.
En van hem in vertrouwen hij voor zijn regeering in zake
volkerenbond, doch van dezen niets te komen ; zijnde velen in
Amerika dermate ontevreden over den Europeeschen warboel,
zij niets meer met ons of onzen bond te maken willen hebben ;
en zij inzonderheid onthutst over het gekibbel tusschen Italië
en Servië, en het laatste een Italiaansch gezant teruggezonden
omdat in diens geloofsbrieven Servië te klein betiteld . Verder
nog veel van hem over den nood te Weereen, alwaar een
nieuwe ziekte, waardoor de menschen op straat omvallen en
dan al hun beenderen hopeloos brekende, wegens verzwakking
door jarenlange ondervoeding . In den middag diverse visites,
doch geene van belang ; en in den avond ter kerke ; doch de
preek zeldzaam zouteloos, en er slaperig van geworden . En
terug in de tram ; alwaar van Jhr . Van den Broeck vernomen
er een belasting te komen op tabak en sigaren, dewelke weet
de hemel toch reeds duur genoeg . En volgens Z .Ed. ook de
zegelrechten te verhoogen, hetwelk mij echter minder rakend .
Maandag 17 Maart . Heden reeds vroeg ten mijnent Aarons,
de Israëliet (voorheen uit het Westland) thans in bonis ; en zijn
plan een Kunsthandel te vormen, waaraan naar zijn zeggen
veel te verdienen, en prijzen hooger dan ooit ; Delftsche
Koetjes thans bijna f 3000 het paar, enz . ; en zocht hij deelhebbers met io mille of meer, en hij tot mij gezonden door
v . d . Heuvel . Denwelke opbellend deze er wel ooren naar ; en
mij gezegd hoe iedereen thans door de duurte aangespoord tot
bijzaken, en velen thans inzonderheid ledige étages afgehuurd,
gemeubeld en verhuurd met aanzienlijke winst . En zal in deze
nader overleg met hem plegen, en Aarons gezegd hij spoedig
van mij te hooien . Dan van den conducteur op mijn navraag
aangaande de tramstaking vernomen er wel een schikking te
komen, zullende B . en W . zeker toestemmen in duurdere
kaartjes ; en zulks het oude liedje, zijnde het publiek de dupe ;
en mijn eerste werk heden onze fietsen in orde te doen maken,
zoodat van deze nieuwe verduring meer onafhankelijk . Op de
Witte een zekere Von Pfirtsch, door Kol . Bulders geïntroduceerd, aan ons tafeltje ; en van dezen veel vernomen over den
nieuwen geest in Duitschland . Volgens hem de grondeigenaren
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uit te kleeden door de nieuwe republiek, tot 's lands verderf,
en het militair te verdwijnen ; maar van het meeste belang
Duitschland eiken vrede af te slaan dewelke zich niet strikt
houdt aan de 14 punten. En thuis mijn vrouw opgetogen met
een brief van Jaantje, dewelke zoozeer van haar huwelijk ontnuchterd, zij haren slager te verlaten, en bereid i Mei bij ons
terug te komen ; hetwelk gelet op de minderwaardigheid onzer
tegenwoordige een zegen ; zijnde het o .a . haar hebbelijkheid
mijn pantoffels eiken dag op een andere plaats te zetten, soms
onvindbaar .
Dinsdag 18 Maart. Vanmiddag de Poolsche gravinnen aan
de telefoon en verzochten dringend te willen komen daar in
groote verlegenheid . Nog op pantoffels loopende mijne vrouw
van oordeel ik daarmede kunnende gaan, de urgentie zulks
veroorlovende . Besloot evenwel, hoewel slechts drie huizen
verder wonende, eerst toilet convenable te maken. Aanbellende de blonde gravin zelf opengedaan en in zeer opgewonden
toestand. Met haar zuster naar de stad geweest voor diverse
besognes zij thuis gekomen en bemerkt al hun kleinoodiën
welke in een zilverkast te pronk, gestolen zoo ook tafelzilver .
En viel hunne verdenking dadelijk op de dienstbode, welke
geroepen, spoedig bekende haren beminde heimelijk binnen
gelaten en deze de dader. Mijn advies gevraagd, ik geraden
politie te roepen, doch er de voorkeur aan te geven buiten de
zaak te blijven, zijnde ik niet gesteld op eindeloos anti-chambreeren bij recherche, dewelke dieven toch laat loopen . En
thuis komende mijne vrouw zeer onthutst en nieuwsgierig .
Doch kon zij niet begrijpen, waarom mij laten roepen en niet
eerst politie. Waartegen aangevoerd elk man steeds gereed
dames in nood te helpen.
Woensdag zy Maart. Ongeluksdag . Te voet naar de stad met
mooie weer, bemerkte op Zorgvliet langs den Ouden Scheveningschen Weg geheele kolonie reigers genesteld, dewelke,
daarnaar kijkende, sporen op mijn jas en hoed achter gelaten .
Zoodat genoodzaakt terug naar huis ter verwisseling van kleeren, en moet deze laten uitstoomen, hetgeen andermaal eene
onverwachte uitgave in dezen duren tijd . Op de Witte elk vol
over Marinebegrooting aangenomen en de nieuwe schepen
afgebouwd, alsook Enny Vrede te Christiania getrouwd met
Mr. Vlielander Hein, oordeelende dit een zeer koud oord voor
dusdanige formaliteit . En naar huis wandelend met v . d. Heuvel, langdurig gesproken over Aarons den Israëliet, en besloten
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bijaldien inlichtingen gunstig elk io mille zullen deelnemen .
Des -vonds zwager Hendrik geschreven hij de helft van mijn
deel kan meedoen . En meen dit goed gezien, daar hij van veel
dingen verstand en hij menig blijk gegeven hij goed zakenman .
Donderdag 20 Maart. Te io uur opgebeld door Kolleman ;
een dringend telegram van Jacobson, hetwelk door den censor
wel geheel verminkt doch voor ons duidelijk . J. onmiddellijk
ontslag te vragen als Directeur Klompenfabriek, en heeft hij
te Weenen dame ontmoet dewelke hij cito wenscht te trouwen.
Waarop mijn oordeel hetzelve te verleenen, en de liefde wel
zeer blind, aangezien dezelve hem zelfs zijn tantième doet
abandonneeren. Kolleman voorgesteld hijzelf directeur ad interim en wij volgenden Donderdag te Asdm . te vergaderen ter
nadere bespreking. Dan met de middagpost brief uit NewYork van Max Offenmann met bericht zijn Duitsche geslachtsnaam hem in zaken belemmert en dezen derhalve verwisseld
met dien zijner vrouw, dewelke van Iersche origine . En heet
hij voortaan O'Marry, blijvende zijn monogram op deze wijze
onveranderd, hetgeen in veel opzichten gemakkelijk . En op de
Witte Kol . Bolders voorgesteld eiken middag 2'je extra te
nemen, daar heden Staatscommissie voor Drooglegging geinstalleerd, en altijd verstandig voor de toekomst te zorgen .
Naar huis per tram, de conducteur mij verteld het personeel
met staking te wachten tot uitslag raadsvergadering van 31
dezer over looneischen . En hoop tegen dien datum rijwiel uit
reparatie, opdat zoo noodig eenige vooroefening, want niet
zonder vermaning van rheumatique .

Vrijdag 2z Maart. Begin van de lente, doch vinnig koud,
en mijn pelsjas te voorschijn en buitengehangen voor naphtaline lucht alvorens aan te trekken . Jhr . v. d. Broeck vroeg ten
mijnent met jobstijding dat er door de koude groote sterfte
onder onze jonge konijnen, en dezelve in groei zeer achterlijk .
Hij voorgesteld reeds nu te slachten en invriezen, en consent
voor uitvoer te vragen . En samen naar stad voor bezoek aan
N. U. M., doch hier van kastje naar muur, zoodat 2 i huiswaarts zonder resultaten . In de tram druk gesprek over benauwde lucht, doch overtuigd mijn pelsjas lang genoeg buiten
gehangen . Om 8 uur naar politiebureau Duinstraat voor vergadering Nachtwacht . En aldaar wel 150 personen aanwezig
en veel interessante informaties van den heer Hoofdcommissaris, dewelke waarschuwde tegen werkvrouwen en noodhulpen in huis, dienende dezen dikwerf als handlangsters van
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inbrekers ; waarover later mijne vrouw onderhouden . En mij
aangegeven met rijwiel en Amalia's buldog, gevende deze veel
veiligheid . Doch mijne vrouw van oordeel dezelve juist thuis
te blijven, als ik op wacht ; waarop door mij gerepliceerd, het
privé steeds voor Algemeen Belang moet wijken . Naar huis
gaande zeer koud en donker op straat, en aangesproken door
een man met platte pet, denwelke f o, 5 o gegeven, waarmede
zeker goed werk verricht . Thuis gekomen huiverig, en met
warmen grog te bed tegen verkoudheid en rheumatique .
Zaterdag 22 Maart . In den ochtend lichte hoofdpijn door rook
en bedompte lucht in Nachtwacht-vergadering . Aan het ontbijt
Amalia vol van Bouwmeester, gisteravond voor H . M. en den
Prins Shylock van Shakespeare gespeeld . Doch Majoor Pifff
kins haar in de pauze verteld hij van oordeel Bouwmeester te
veel plukt aan zijn pelskraag en zeer rauwe keelgeluiden
makend . En zij dit met hem eens, waarop als mijne meening,
zij de vaderlandsche kunst hoog te houden tegenover vreemden, Amalia ten antwoord Maj . Piffkins geen vreemde, en het
ontbijt verder zwijgend genoten, mijn vrouw haar bijvallende .
Naar stad en het weer guur . Onderweg zwager Hendrik, dewelke mededeelde hij geen geld vrij voor antiquiteitenzaak van
Aarons, den antiquair . Doch verdenk hem er geen winst in
ziet, en zal trachten mijn toezegging nog ongedaan te maken.
Van de Witte te voet naar huis gaande, bulletins, en Hongarije
opnieuw in oorlog met de Entente ; hetwelk besprekende met
Blommerse, den journalist, hij zulks een Hongaarsche Grapsodie
genoemd. En hij zulks zeer ter snede vindend, hij het voor
zijn blad genoteerd .
Zondag 23 Maart. Nog zeer koud en guur, en uit hoofde
mijner rheumatique niet ter Piere . Evenwel io uur ter kerke,
alwaar een preek over Lucas 17, doch zeer weinig gesticht
daar Onnutte Dienstkechten weinig overeenstemmend met
heerschenden bodennood . En onder gehoor vele onbekende
gezichten opgemerkt ; waarover met Amalia sprekend, deze
verteld vele Engelsche officieren hier voorgoed terug met hun
familie, en ter kerke voor oefening in onze taal . Blijkende
hieruit opnieuw hoe de Engelschen een practisch volk en het
verblijf hun hier goed bevallen . In den namiddag bezoek van
Baron Beaume de Castagne, dewelke mij gelijmd voor lid
van Anti-bolsjewix Bond en ingeteekend op het officieel orgaan
„De Verdediging" van zijn vriend Baron René de Schacken ;
doch acht deze ƒ 2 .50 goed besteed, nu Hongarije ook reeds
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besmet. Den avond in huiselijken kring doorgebracht en veel
gesproken over onrust in de geheele wereld . En is mijn oordeel
wij daarvan het einde nog niet gezien, zoodat in gedrukte
stemming te bed .
Maandag 24 Maart. Reeds vroeg op en aan de Kiosk het
Ochtendblad gekocht, hetwelk echter weinig nieuws ; en, cht
deze uitgave, nu de oorlog afgeloopen, overbodig . Aan het
ontbijt Amalia onderhouden over de vele boter op haar brood,
waarop zij geantwoord deze thans niet meer op vetkaart, doch
haar gewezen op hoogen prijs, en elk meer dan ooit verplicht
zuinigheid te betrachten . En in de Courant de gemeente een
nieuwe school te bouwen ad 111 ton, hetgeen een zeer hoog
bedrag in deze tijden ; en vrees de belastingen op deze wijze
ondragelijk te worden . In den middag voor het eerst per rijwiel uit, doch zeer onzeker en trillerig met scherpen oostenwind,
zoodat te voet huiswaarts . En voor het eerst souffreerend aan
winterhanden, en verneem vele menschen dezelfde kwaal, hetgeen toeschrijf aan vetrantsoeneering, ondervindende elk aldus
de gevolgen van zijne ondervoeding in den kwaden winter .

Dinsdag 2 J Maart . In den ochtend opnieuw op de fiets, en
ging zulks reeds beter, hoewel de wind nog steeds fel oost en
guur . En mijne vrouw zeer ongerust over dreigende staking
in het dames-kleedingbedrijf, hebbende zij juist een nieuw
mantelpak in de maak . Doch naar mijne meening dit eene aanleiding zij en Amalia hare eigen kleeren zelf leeren maken,
hetgeen ongetwijfeld groote besparing ; doch daarbij veel tegenstand ondervonden . In de Courant bericht dat i wagon met
5 0 millioen mark goud te Rotterdam aangekomen, waarmede
Duitschland Amerikaansche levensmiddelen te betalen, en zie
hierin wel het begin van geregeld handelsverkeer, en ons land
daarvan te profiteeren . Waarop naar de Bank, alwaar eenige
voorzieningen te treffen in verband met coupons voor April,
dewelke nog altijd tallooze handteekeningen vereischen . Mr.
Willemse mij medegedeeld Kronen thans een dubbeltje . Maar
heb hieraan reeds ééns geld verloren en verwacht deze door
Bolsjewix nog waardeloos te worden ; doch Willemse minder
ongunstig gestemd . Hun Keizer nu ook naar Zwitserland uitgeweken, en volgens Blabbers, het Kamerlid, Z . M . ter aflossing van Troelstra, dewelke terug en stilletjes weer in de Kamer .
Op de tram naar huis Blommerse mij verteld hij de installatie
Staatscommissie voor de pachten bijgewoond en verwacht ik
daarvan moeilijkheden met mijn Zeeuwschen pachter, denwelke
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over verhooging aangeschreven . En in de Kamer druk gesproken over heffing in eens, al hetgeen de komende tijden
met zorgen vervult .

Woensdag 26 Maart. Jhr. v . d . Broeck aan de telefoon ; hij
eindelijk consent voor bevroren konijnen, waarop mijne handteekening noodig . En op de tram de conducteur verteld in den
Raad uniform tarief van 72 cent voor te stellen zonder zonegrens . En reken uit mij dit minstens 30 gulden per jaar duurder
wordt, makend dit op elke heen- en terugreis een verschil van
$ cent, zoodat mij voorgenomen voortaan zooveel doenlijk per
fiets . Voorbij den nieuwen uitbouw van het Ministerie aan den
nieuwen Verkeersweg gekomen, en mij verbaasd over smakeloosheid dezer opgestapelde blokken cement . Dan van Jhr . v. d .
Broeck zeer slechte berichten over konijnenzaak ; met dit koude
weer honderden gestorven en ligt in spoedig slachten en invriezen onze eenige redding. Terug naar huis, en mijne vrouw
gezegd een Poolsche gravin aan de telefoon om advies, en verzocht haar op te bellen . Hetwelk doende, zij mij medegedeeld,
haar weggejaagde dienstbode met haar moeder onder dreigement nog loon en kostgeld opgeëischt, en mij gevraagd wat te
doen. En was mijn advies dit eene groote brutaliteit, en
aangeboden te komen helpen, mits gewaarschuwd bij volgend
bezoek . Doch mijne vrouw van meening dit eene vrouwenquaestie en beter door haar te behandelen .

Woensdag i6 April. Heden voor het eerst weder normaal,
na een zeer fácheuze griep, gepaard met rheumatique aandoening, waaraan bijna drie weken gelaboreerd, en betwijfel of er
weder ooit boven op zoude zijn gekomen, naast de Genade
Gods, ware het niet van wege de uitermate liefderijke verzorging zijdens mijn vrouw en Amalia ; en was verder de
attentie mijner vele vrienden meer dan aandoenlijk . En heeft
deze drie weken de wereld wat mij betreft geheel stil gestaan,
waaruit opnieuw blijkend hoezeer de pijnigingen des vleesches
al het andere uitschakelend . Verder constateer met dankbaarheid hoe ottwijn met geklopt ei, mij dringend aanbevolen
door mijnraven zwager Hendrik, buitengewoon probaat voor
het herstel van krachten; en nam ik er soms 3 per dag . Thans,
Gode zij dank, gelukkig geheel beter was mijn eerste werk
heden in het tramhuisje een dito boekje te koopen, zo kaartjes
ad ƒ i .5 o, en io cts . fooi voor de juf; en aldus door mij opzettelijk de conducteur gepasseerd, als blijk van protest . Zijnde de
zaak aldus, men vroeger voor i retour io cts. betaalde, doch
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nu de retours afgeschaft 2 X 72, waarbij dan telkens lichtelijk
z2 c . fooi ; en zoodoende hetgeen vroeger io cts . gekost thans
20; en deze opslag zeer zonderling in een tijd waarop velerlei
dingen gaandeweg afslaande . Doch is helaas deszelfs invloed
nog niet te bespeuren op het huishoudgeld mijner vrouw ; en
deze mij integendeel gezegd tal van reparatiën en onkosten
dewelke sedert lang opgeschort, dringend noodig zoodra alles
loskomt. Op de Witte door Muffelmans aan het raam geroepen,
ter waarneming van den eersten stroohoed dit jaar in het openbaar verschenen. Verder neef v . Munnickhuysen mij gezegd het
vredesverdrag te bestaan uit meer dan iooo clausules en het
zoodoende geen wonder er zoolang aan gewerkt ; en zijn inzicht
het maanden kan duren aleer Duitschland hetzelve bestudeerd .
Aan huis de Eng . majoor Piffkins voor thee, en Z .Ed . morgen
huiswaarts te vertrekken ; en onze afspraak wij met ons drieën
over Pinksteren bij hem te gaan logeeren, d .w.z. ten huize
zijner ouders .
Jhr. v. d . Broeck reeds vroeg ten mijnent,
met verslag over onze konijnen, en voor verder beraad . Zijnde
de positie aldus, de Duitschers nu ook de rest van ons willen
nemen, en wij er zoodoende ongeveer zonder verlies uit, ongerekend de hokken ; dewelke volgens hem een aardige bate,
wegens de sterk gerezen prijzen van bouwmateriaal . En aldus
tot liquidatie besloten, zijnde het uitzicht op veel lagere prijzen;
en volgens Z .Ed. onze tactische fout wij het niet eerst eens geprobeerd met varkens . In verband waarmede hij mij uit de
courant de veetelling voorgelezen, volgens dewelke er thans
nog geen 2 millioen varkens in ons land, tegen ij in igio ;
doch hierbij te overwegen er veel spek uit Amerika te komen .
Het nieuws in stad dat België een bijzonderen gezant te zenden,
nl. het Kamerlid Carton, ter regeling der grenskwestie ; en deze
in België nog steeds op het tapijt ; doch zal Z .Exc . van onze vastberadenheid opfrisschen. Waarover later sprekende met den
Senhor, deze geoordeeld wij toe te geven, mits wij een veel
grooter stuk van Duitschland in ruil te krijgen ; waarop hem
gezegd hij onbekend met Nederl . harten . En hij verder verteld
zijn land te Parijs nu ook doende met eischen van gebied door
Bolivia, welk rijk volgens Z .Exc. het gemeenste volk ter wereld,
en bereid alles te stelen wat los en vast ; en zijn overtuiging
Paraguay zijn gebied tot den laatsten man te verdedigen .
Donderdag 17 April.

(Goede) Vrijdag i S April . Volgens de bladen het vergaan
van de „Amstel" nu zeker, door aanspoeling van wrakhout ; en
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zoodoende de dood van Enny Vrede en haar man vast staande,
tenzij dezelven door een wonder gered . Waardoor een ieder
treurig gestemd, zijnde zij een zeldzame actrice, en zeer hoog
staand en welbemind ; en was zij inzonderheid het model onzer
Haagsche schoonen, voor élégance, costumes, houding en gebaren, en geen enkele bekwaam haar hierin op te volgen .
Waarover met zw . Hendrik, deze het er niet mede eens, en
zijn oordeel Annie van Ees zich snel ontwikkelend tot Enny
Vrede's gelijke . Verder mij op de Witte Mr. Bijleveld aangewezen, de nieuwe Excellentie van Marine, zeer jeugdig van
uiterlijk, en vroeger compagnon van Ex . De Vries van Financiën ; en het in de wereld soms raar loopend, zijnde de eene
compagnon nu vol beslommering om aan geld te komen voor
het Rijk, en de andere bezig het uit te geven . En deze Minister
pas 33 jaar oud zijnde, Muffelmans uitgerekend bijaldien hij 4
jaren dient en leeft tot 75 hij meer dan i j ton aan pensioen
te trekken . Doch het allervreemdste Z .Exc . naar beweren van
Kol. Bulders niet eens kan zwemmen .
Zaterdag i y April. De Prins heden jarig, door mij onze vlag
uitgestoken, zijnde het mijn overtuiging aanhankelijkheid aan
Oranje thans een werkzaam middel tegen de Bolsjewix, en is
het te betreuren velen te lamlendig hun dundoek voor den dag
te halen . Waarover op de tram sprekende met Blommerse, den
journalist, deze van oordeel de vlaggen door de schaarschte
en duurte aan grondstoffen door velen omgezet in kleeding ;
en hij zelf een nachthemd van het wit, zijn dochtertje twee
jurkjes van het blauw, en zijn vrouw onderrokken van het
rood gemaakt, en rekent hij hierdoor ƒ 6o uit zijn vlag te hebben gestreken ; hetwelk door mij hier opgeteekend voor hetgeen hetzelve waard, en als teeken des tijds . En zeide Blommerse
verder de Zeeuwen groot vertoon van geschenken zullen
maken aan het Prinsesje op H . K. H.'s aanstaanden toen verjaardag . Mijn kleinzoon Johan heden zijn Paaschvacantie begonnen en mij zijn rapport vertoond, hetwelk zeer goed,
meestal 7s en 2 8en, en twijfel niet hij een Goeree kop . Waarop
hem f i gegeven en mede naar stad genomen en bij Krul
i Paaschei ; alsook i dito voor Amalia, naar oud gebruik.
Zondag 2o April (Paaschdag). Hedenochtend aanvankelijk
naar het strand, daar de zon verlokkelijk ; doch de wind guur
noord, en derhalve ter kerke ; alwaar veel vertoon van nieuwe
hoeden door de dames . Doch de preek weinig zaaks voor zulk
een hoogen dag . Terug per tram, waarin gezeten naast v .
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Graedt, een reeder uit Scheveningen ; van wien het verhaal hij
in den oorlog z millioen verdiend ; en deze verteld van een
monument te stichten voor de 30o Schev . visschers, in den oorlog omgekomen . Waarop ik zeggende ik zijn piëteit bewonder,
en dit hem een aardigen stuiver te kosten, hij geantwoord het
geld over het geheele land op te halen, en vertrouwt hij ik mij
niet onbetuigd te laten .
Alaandag 21 April. Met Amalia en zw . Hendrik naar Hillegom per trein ; de rijwielen mede ; en een gedrang van belang ;
en met den wind mede door de bollenvelden gereden, dewelke
veel bekijks, en terug over Lisse en Sassenheim naar Leiden,
van waar verder per spoor . En deze tocht de langste ooit door
mij ondernomen, naar gissing wel 25 K. M . of meer, met diverse
pauseeringen; en thuis zeer vermoeid, zoodat na den eten
1 1 uur stevig gedut. Waarna de hoofdredaxie volgens afspraak
op de thee, en met Z .Ed. druk discours over Parijs en de conferentie, alles zeer interessant . Doch Amalia navragend over de
mode Z .Ed. daarover weinig bescheid gevend ; en is het hem
voornamelijk opgevallen de Fransche vrouwen leniger indruk
maken dan de Haagsche ; doch liet hij in het midden of zulks
veroorzaakt door korter rokken dan wel door slanker kuiten .
En Z.Ed. verder de diverse notabelen beschreven dewelken
onder zijn observatie geweest, o .a . ook Wilson ; en hij zeer
getroffen doordien niemand een goed woord voor een ander,
doch ieder het land aan de Amerikanen, en vice versa . De
duurte overal ongeveer als bij ons, doch minder te Parijs dan
te Brussel, alwaar alles bovendien nog slecht.

Dinsdag 22 April. Volgens den barbier Z .Eac . de Gezant van
Perzië gisteren ernstig te Scheveningen verwond op een stoomfiets, met schedelbreuk . En onze Amalia heden uit met Emmabloempjes, dewelke overal in de stad door dames te koop aangeboden, en ik haar de eerste z afgekocht voor een goed begin .
Doch was het einde niet bevredigend, zij gestationneerd nabij
het Kurhaus, en slechts voor f i i verkocht, tegen diverse
vriendinnen beter geplaatst voor f 40 ; en zal zij beslist weigeren
het volgende jaar mede te doen tenzij beter terrein . Op de
Witte veel discours over de Socialisten en hun Congres, waarop
Troelstra de groote man : maar hun motie geen visch en geen
vleesch, en oordeelde Blabbers de partij spoedig in tweeën,
verdeeld in bezadigden en Bolsjewix .
Woensdag 23 April. In de courant bericht professor van
Vollenhoven spoedig hier terug te komen ; en verwondert mij
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zulks niet, aangezien hij specialiteit in Volkerenbond en deze
veeleer te Parijs dan in Amerika klaar gemaakt . Van den barbier
vernomen hij zich vergist, en niet de Perzische Gezant doch
een attaché een motor-ongeluk, doch zijn toestand gelukkig
bevredigend . In de buurt sigaren koopend, de winkelier gewezen op groote prijsverlaging Hollandsche sigaretten, doch
mij daarvoor onverschillig betoond, aangezien deze nimmer
rookend, en hem gezegd meer belang bij goedkoope sigaren .
En is mij opgevallen hoe elke man van positie en beteekenis
alleen sigaren rookend . Op de Witte veel dispuut over de rede
van Minister Ruijs op het Congres tegen Nieuw-Malthusianisme en Kol . Bulders het daarmede geheel eens . Doch Mierders
opgemerkt, hij daarover niet mede te spreken, daar 8 kinderen,
en zoodoende bevooroordeeld . In het avondblad gelezen, de
zoon van Pieterman, student in Leiden, van Vaandrig tot
Reserve-Luitenant benoemd met vele anderen . En is het mij
niet duidelijk, hoe een student nog tot hoogeren militairen
rang kan klimmen . Doch hem kaartje gezonden met p .f. Verder,
ik den bodem van mijn laatste kistje sigaren uit onze fabriek
te zien gekregen, en daarop naar de juffrouw op den Hoek in
de Pr. Hendrikstr. voor nieuwe ; dewelke echter schreeuwend
duur, 12, 15 en 18 cts . voor gewone blazers en meer . En door
mij voor proef van 4 merken elk 3 stuks gekocht, en kwamen
dezelve mij op ƒ i .9o, hetgeen de tijden teekent ; en er een opstekend, de smaak vreemd, zijnde door mij in 8 maanden geen
echte tabak gerookt ; en moet Jacobson tot zijn eer nazeggen
zijn Ersatz vernuftig bedacht ; zijnde de smaak spoedig heel
gewoon, en zijn vinding voor mij bovendien een groote besparing, zeer welkom in deze tijden . Doch bij de tegenwoordige prijzen geen denken aan 7 à 8 sig . per dag, als van ouds ;
en vraag mij af of niet geraden een pijp te koopen, aan dewelker
rooken in het openbaar wel niet te denken, doch misschien
binnenshuis een economie . En later aan ons tafeltje deze kwestie
te berde brengend, daar vernomen ons land stikkend in sigaren,
minstens 22 miljard, doch de prijzen nog steeds hoog .
Donderdag 24 April. De barbier met nieuws er te Amsterdam al weder een nieuwe bommenfabriek van de Bolsjewix
ontdekt, en er volgens hem wel 40 van die fabrieken gesnapt,
doch zoover doenliJjk door de recherche geheim gehouden ; en
oordeelt hij er alle kans de revolutie met Mei hier losbrekend ;
hetgeen de hemel verhoede! En hij verder een brief van zijn
vader uit Coevorden, meldende er naar gerucht aldaar 5 00.000
hongerige Duitsche Bolsjewix vlak bij de grens een inval be273
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ramend; maar betwijfel of zij wel voldoende onnoozel om
Drenthe binnen te vallen, zijnde aldaar weinig leeftocht te
halen, en lijken Brabant of Limburg mij eer blootgesteld . De
barbier ook positief een tramstaking te Rotterdam annex aan
de Meiplannen . En zal niet ontkennen er misschien iets broeiende . Op de Witte de Hr. Blabbers verteld Min . De Vries de
O . W . belasting af te schaffen ; en vreemd te zien hoe zulks
aan ons tafeltje verschillend beoordeeld, al naar ieders eigen
belang . Maar is mijn inzicht in deze de zaak een misstap, om
reden als de O .W.'er niet kan betalen wie dan wel ; en zal het
nu wel weder hierop uitloopen de anderen harder worden aangesproken . Later met Neef van Munnickhuysen opgeloopen
naar de Vlaming Straat daar mij aldaar i pijp gekocht (f 4)
met i ons tabak ad ƒ 0 .75 ; en de winkelier mij geraden niet
méér in te slaan, zijnde aanzienlijke prijsvermindering voor de
volgende week in zicht . En op den Vijver Berg lijn A nemende,
daarin terecht gekomen naast de blonde gravin Charminsky ;
met dewelke veel discussie over de duurte ; en trof mij hoe
flink zij op de hoogte, en acht haar zeer huiselijk van aanleg,
ofschoon tevens koket en modieus .

Vrijdag 2 f April. Mijn pijp geprobeerd, doch lag de tabak
mij spoedig zwaar op de maag, zoodat halverwege opgehouden;
waarna mijn vrouw binnenkomend zij mij gegispt, zeggende ik
van het huis een bokkingrookerij makend . Waarop mijn antwoord ik het mijne bijdraag aan noodige bezuiniging, zij gezegd al het gerook verkwisting, alsook op den duur schadelijk .
Het nieuws in stad er een leening van Indië op komst ad 15 0
millioen; en Mr. Willemse (van de Bank) van oordeel deze
6 pct. rente te geven, daar anders mis ; waarop veel discours
over de penibele daling in onze Staatspapieren, aan dewelke
door de gegoede standen tijdens den oorlog meer dan 250
millioen guldens verloren . Doch mocht verder van Z .Ed. vernemen Koninklijke heden ter beurze 700, en zij misschien nog
hooger te gaan, daar een pracht claim op komst, en is dit nu
reeds het 4e jaar waarin mijn aandeelen in deze prachtmaatschappij mijn meerdere uitgaven door duurte en extra belasting
goed makend . Daarover later thuis aan tafel, Amalia mij genoopt tot de belofte dat bijaldien zij verder omhoog gaan ik
mijn vrouw en haar royaal te doteeren voor zomercostuum
en hoeden. En om hier van af te komen ik beloofd zij de helft
te krijgen van hetgeen mijn 6 stuks vóór Pinksteren te rijzen
boven de 75 0 ; zijnde beiden hiermede in haar nopjes .
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Zaterdag 26 April. Hedenochtend, wandelend in Zorgvliet
andermaal mijn pijp geprobeerd, en ging nu beter ; en Prof.
van Culemborgh opdagend deze eveneens een pijp, en Z .Ed.
mij uitgelegd waarom een nieuwe pijp het zwaarst, te weten
doordien het brandend vernis het maagsap prikkelt . En Z.Ed.
verder breed discours over de conferentie te Parijs, alwaar nu
de Italiaanders recalcitrant ; doch hij van oordeel de vrede los
te komen, daar allen bevreesd er anders overal Bolsjewix . En
hem ondervragend naar de onrust hier te land en aan de grens,
zijn inzicht het gevaar hier minder bijaldien de revolutie in
Duitschland luwend ; maar hij gehoord de vrijw . landstorm
tegen i Mei op te roepen, en in deze het doorzicht der regeering
hoogelijk geroemd . In den avond naar zw . Hendrik, dewelke
zijn nieuw appartement aan den Denneweg ingewijd, hetwelk
ten huize eener weduwe, en f 15 o in de maand . Aanwezig
ca. 8 heeren, mij meestal onbekend, doch allen zeer geschikt ;
o.a . een raadslid uit Middelburg, van wien zeer veel Zeeuwsche
anecdoten ; en H. mij te verstaan gegeven deze een zijner medeleden in den Zeeuwschen Raad van Zes, dewelke zooveel geld
verdiend . De thee geschonken door de niet onhupsche dochter
der weduwe, waarna gekaart met wijngrog tot i i uur ; en vervolgens koud souper van kievitseieren, oesters en kreeft, met
Rijnwijn, en was het 12 aleer thuis kwam, op welk uur echter
nog licht bij de Poolschen . En aleer vertrokken H . mij gezegd
hij morgenavond voor de aardigheid mijn burgernachtwacht
mede te doen .
Zondag 27 April. Hedenochtend andermaal mijn pijp gerookt, in ons spreekkamertje ; doch dezelve nog steeds zwaar
op de maag, mogelijk in verband met het late souper ; en het
weder guur, besloten niet ter kerke . In den middag veel bezoeken ; o .a. mevr. de Roosenstruijck met dochter, en jhr . van
Boetzelaar ; en van dezen veel vernomen over groot geknoei
bij de N . U. M. met valsche consenten; en de N. 0. T. volgens hem spoedig geheel weg, en onze geheele handel vrij .
Z.Ed .Geb . mij verder gezegd hij deze week drie eerebaantjes
aanvaard : i voor kolossaal gedenkteeken ter eere van leger en
vloot; z lid eerecomité eener Haagsche winkelweek, en 3 bestuurslid Vereen . van Gepensionneerden . En wilde hij mij aanzoeken voor het bestuur der Gep . Vereen ., waarvoor veel voel,
daar vermeen mij nuttig te kunnen maken in zake aanpassing der
pensioenen aan duurte . Waarop Z .Ed.Geb . beloofd mij spoedig
te doen weten . In den avond van 9-11 gedut, waarop Hendrik
verschenen ; zijnde mijn wacht heden vastgesteld van iz tot 3,
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met een Mijnheer Verschure ; en het weder volgens H . bar
frisch, eerst een kop warme cacao van mijn vrouw, doch H .
aanbevolen alles gereed te zetten voor warmen groc bij het
gascomfoor . Te iz uur stipt het lid van ons Wachtcomité
ontmoet, hoek Frankenslag en Staten Laan ; en deze gemeld
Verschure verhinderd door een plotselinge reis, doch hij aangeboden mede te loopen, hetgeen met het oog op zwager
Hendrik onnoodig ; waarop een agent mij voorzien van electr .
lantaarn, doch had hij de politiefluit vergeten . Aldus op pad,
zeer plichtsgetrouw, doch geen onraad gezien, zijnde er sedert
deze Nachtwacht in functie geen enkele inbraak in onze buurt .
Weinig agenten ontmoet, doch veel inspecteurs, ook van de
nachtveiligheid, maar de mannen derzelve meestal op ingebouwde stoepen gezeten, vaak soezend . Het weder, alsook
onze voeten koud, wij te ij even naar huis voor een groc ;
en daarna licht ontwarend ten huize der gravinnen, Hendrik
van oordeel daar misschien onraad, en betoogend het mijn
plicht te schellen. Hetwelk gedaan, de donkere aan de deur
gekomen, en op haar vraag wie daar, wij uitgelegd ; waarop
zij even de deur los, en ons gezegd zij opgebleven met een
roman, en steeds laat te bed ; en zoude zij ons naar binnen
vragen bijaldien het uur niet zoo laat en onze plicht ons buiten
hield . Waarop wij vertrekkend het dra begon licht te sneeuwen,
hetgeen voor dit jaargetijde ongehoord, en H . alles behalve
gesticht, doch als steeds vol trouwe aanhankelijkheid met mij
uitgehouden, en mij veel anecdoten verteld . Te 3 uur den
agent de lantaarn teruggegeven en naar binnen, elk z grocs en
i boterham, waarop zeer vermoeid naar bed, doch gelukkig
- in het bewustzijn van gedanen burgerplicht .
Maandag 28 April. Pas te i i u. op, en de tuin alsook de
daken wit van de sneeuw; en Amalia alsmede mijn vrouw vol
bewondering over mijn burgerplicht . Waarop H . verteld van
de gravin, en hij breed uitmetend over een paars zijden kimono
door dezelve gedragen, mijn vrouw van oordeel ons bezoek
ongepast op zoodanig uur ; doch Amalia breeder van opvatting,
zeer terecht beweerd er best onraad had kunnen zijn . In den
namiddag zware scheuten van rheumatique, zekerlijk van de
geleden koude ; zoodat thuis gebleven en een kruik in den rug .
En Amalia onder het eten de krant in de bus hoorende vallen,
zij dezelve gehaald, en daaruit voorgelezen Koninklijke 785 .
Tengevolge waarvan mijn lichtzinnige belofte mij danig rouwend, en hun portie reeds nuf io5o . En hopen beiden het mij
veel meer te kosten, en beweren zij elk best ƒ iooo te kunnen
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gebruiken, daar hun garderobe geheel op . Waarop mijn oordeel een man nooit zooveel geld te verdienen dat een vrouw
het niet op kan voor opschik ; maar door mij geopperd al hetgeen boven f iooo te besteden aan huisopknapping . Doch
Amalia weigerend mij tot woordbreuk in staat te achten, zoodat vrees zulks niet zal lukken .
Dinsdag 29 April . Den ganschelijken dag thuis gebleven
van wege mijn rheumatique ; en acht het mogelijk dezelve bevorderd door inwerking van het vernis van mijn pijp op mijn
maagsap ; doch zulks door Amalia ontkend ; hebbende zij op
school geleerd gezegd mankement veroorzaakt door giftige
zuren in het bloed . Hetwelk hier aanteeken voor hetgeen zulks
waard. Verder den dag besteed met een lijst mijner fondsen,
zoover mogelijk, voor de opgaaf der vermogensbelasting ; en
mijn indruk dezelve na becijfering een treurig figuur te slaan,
zijnde alle staats- en gemeentefondsen danig gekelderd, doch
de aandeelen meestal goed gerezen, Koninklijke voorop . En
is het wel een bewijs hoe de heele wereld op den kop, de goede
fondsen alle een strop, en de minder goede bron van winst,
hetgeen tegen elk begrip van recht en orde in . Aangaande
Koninklijke, deze volgens de krant heden eerst 818, maar
later 787; en aspirine aleer te bed .
7oensdag 3o April . Mijn rheumatique als door een wonder
genezen, en mijn eerste werk de vlag uit, ter viering van den
toen verjaardag van H . K. H. onze beminde Prinses Juliana .
Naar stad gaand opgemerkt hoe bijna niemand meer fooien
aan den conducteur ; en verder gezien hoe lang de conducteurs
zoekend naar 22 ct . terug, en deze dan brutaal in de handen
duwend; en een heerschap naast mij aan het lezen in een opruiend blaadje, met opschrift: Het Eigoisme der Rijken, zijnde
Eigoisme niet eens goed gespeld . Aan ons tafeltje de Kol . Bulders het woord gevraagd ; en zijn voorstel elk onzer ƒ ioo te
teekenen voor het reuzen-standbeeld Leger en Vloot, waarbij
hij in de Commissie . Doch v . d . Heuvel daarop het woord
nemend hij tot ieders vreugd gezegd ƒ i de man al mooi in
dezen tijd voor steenen poppen, aangezien er urgenter objecten
der fielantropy . In het avondblad gezien Koninklijke heden
762 geweest, en wilde Amalia hierop afrekenen ; doch gezegd
zij in het bootje te blijven tot Pinxteren .
U

Donderdag z Vlei . Mijn vrouw dezen ochtend met de post
brief uit Engeland, en van niemand minder dan Lady Jane
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Piffkins, de moeder van den Eng . Majoor waarin dezelve mede
namens Sir Peter Piffkins ons uitnoodigt te logeeren over de
Pinxter te hunnen huize, Hill Manor, te Kenley bij Londen,
en hun auto ons af te halen van het Victoria Station te Londen ;
en zag hun wapen bestaande uit een zwijnshoofd . Welke invitatie aangenomen, en door Amalia een minzaam schrijven in
het Engelsch gesteld, en mijn vrouw hetzelve overgeschreven
op papier met ons wapen ; en prees mijn voorzorg van hetzelve
indertijd iets voor zulke gelegenheden te bewaren . Maar rouwde de invitatie mij spoedig eenigermate, komende mijn vrouw
met buitensporige eischen aangaande opschik, waartegen
slechts weinig kon inbrengen ; en zal hetzelve mij een leelijken
stuiver kosten . En aangaande mij zelf insgelijks bevonden
diverse dingen zeer van noode ; met name een phantasie pak,
witte vesten, schoenen, en sokken, alsook een fatsoenlijke
parapluie . En in verband met deze behoeften in stad diverse
étalages bekeken, doch nog niets besloten . En verder van
i Meidag nergens een spoor ; doch vertelde Mierders, het
Raadslid, er een betooging geweest op de Prinsengracht in den
regen, met roode vaandels ; maar de optocht vooraf gegaan
door sinaasappelkooplieden, dewelken uitgeschreeuwd Oranje
appelen, 6 et . en dit zeer veel bijval, zoodat Oranje ons wederom voor de zooveelste maal behoed . Weswegen door mij ons
tafeltje op oranjebitter getracteerd .
Vrijdag 2 Alei. De barbier gezegd er gisting in zijn vak voor
hooger loonen en minder uren ; en zal zijn patroon voortaan
f 6 per maand moeten rekenen in plaats ƒ 5 . Doch geloof niet
de man een Bolsjewix, zijnde mij herhaaldelijk gebleken zijn
politieke inzichten zeer matig ; en hij mij zeggende zijn loon
slechts f 15 per week, zijn vakeisch door mij als gebillijkt bestempeld ; en is mijn inzicht verstandig toegeven, edoch met
matiging, het beste middel tegen de onrust . Dan gelukkig onze
aantje heden terug, zullende zij van haren slager van tafel en
Ded scheiden; en vernam van mijn vrouw haar opvatting van
het huwelijk zeer pessimistisch . Doch vroeg zij ƒ i p. m. meer
tramgeld, en f 2 meer waschgeld wegens de meerdere duurte .
En is het wel treffend hoe dezen éénen dag om zoo te zeggen
op de nuchtere maag mijn maandelijksche onkosten reeds met
f 4 verhoogd ; en weet inderdaad niet waar hetzelve heen moet .
En in stad het eerst naar Blom, op het Plein, in zake sokken,
doch vernomen men nog een zending wachtende . En daar toevallig den Senhor ontmoet, en dezen medegenomen naar de
Witte ; alwaar van hem veel nieuws uit de diplomatie, inzonder278
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heid over de Italiaanders ; doch het voornaamste volgens zijn
zeggen de vrede al lang klaar, en alle verder gepraat doorgestoken kaart en comediespel, ter sussing der openbare meerong in de diverse landen . En hij vernemende ik naar Londen,
hij mij aangeraden het noodige daar in de winkels te koopen,
aan gezken hier nog geen aanvoer ; hetgeen in beraad zal houden .
En beloofde hij verder een introductie aan zijn Legatie aldaar .

Zaterdag 3 Mei. Naar den zolder ter inspectie onzer koffers,
aldaar bevonden dezelve reparatie noodig, alsook opnieuw in
de verf te zetten; en Jaantje dienovereenkomstig geïnstrueerd ;
waarop van haar vernomen de boter heden 6o ct . het pond
afgeslagen . Op de tram met Blommerse, den journalist, lang
gesprek over de Bolsjewix ; zijn vast oordeel in ons land het
gevaar veel minder, maar zijn er 20,000 geweren spoorloos
zoek van het militair, en deze in handen van kwaadwilligen .
Doch had hij nieuws de Bolsjewix het in Beieren aan het afleggen, en ook in Rusland aan het aftakelen . Dan de vredesvoorwaarden begin volgende week te wachten, en wil men hier
een vredesfonds stichten . Waarover sprekende met Kol . Bulders, deze van oordeel men te wachten tot het zoover is, en
Z .Ed. beweerd het op den Balkan opnieuw los te branden, en
verder België ook nog wat in het schild, aangezien men daar
niet tevreden met de 21 milliard dewelke voor schadeloosstelling toegewezen .
Zondag ¢ Mei. Heden voor het eerst na weken van guurte
het weder zonnig en warm, en ter Piere; alwaar blijkens aankondiging voortaan eiken Zondagavond dansfeest . En het
publiek groot in aantal, met zeer veel vreemden ; en veel Duitsch
te hooren . En de verbazing algemeen de Pier er in den oorlog
zoo goed afgekomen wat betreft mijnen ; waarvan er nog dagelijks aanspoelen, en in het geheel meer dan 7000 langs ons strand
gevonden. En sprak onder meer Baron Beaume de Castagne,
dewelke pas terug uit België ; en aldaar volgens hem de nood
grooter dan ooit . Meer dan twee millioen man zonder werk,
en overal moord en diefstal ; alsook de revolutie voor de deur
tenzij de Geallieerden spoedig flink geld geven ; maar had hij
voor de Engelschen, Franschen en Amerikanen geen goed
woord . In den middag diverse visites, waaronder mevrouw
Hoetinck met derzelver dochter Doortje, dewelke evenwel
thans Atmah heet, zijnde zulks uitgemaakt door een Zienares,
zekere mevr. Lagendijk, dewelke half Indisch . En is zulks nu
zeer mode onder onze jonge dames dewelke mevr . L . bezoeken,
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waarop deze in trance gaat en helder ziende wordt, als wanneer
zij kan uitmaken welke naam door de Beschikking werd vastgesteld onder denwelken zij haar hoogtepunt kon bereiken .
En op mijn vraag hoeveel zulks kost, het antwoord ƒ 2 ; hetgeen niet duur voor 't geld . Zw . Hendrik bij ons te eten, en
in den middag met hem door de Boschjes gewandeld, alwaar
door ons o .a. diverse eekhoorntjes waargenomen ; en een kop
thee aan de Witte Brug . En door al dit gewandel vermoeid en
slaperig, ofschoon zulks misschien ook van de lentelucht, zoodat andermaal niet ter kerke . En viel het ons op hoe bij klare
lucht het thans tot over negenen daglicht .

Maandag J Mei. De thermometer hedenochtend 64 %, de
kist met mijn zomerpakken losgemaakt, en alles keurig motvrij
bevonden . Doch twee pakken danig aftandsch, en daar i winterpak dito, door mij per briefkaart mej . Schaap ontboden dewelke
krachtens haar advertentie de hoogste prijzen betaalt ; en thans
misschien meer voor oude pakken te krijgen dan straks voor
nieuwe te betalen, zoodra de aanvoer loskomend . In de stad
het nieuws van mr . Willemse Amsterdam nu 20 miljoen te
leenen ad 5 )2%, doch hij niet zeker van succes ; en Koninklijke
heden flauwer, maar Zaterdag weer bij de 8oo . Verder de belasting op haardsteden en fiets te vervallen, doch in plaats
daarvan de personele hoogex, van 8 % op io; en zeide het
Kamerlid Blabbers de Minister alle meubelen etc . nieuw te
doen taxeeren, op de hoogere prijzen ; waarvan volgens hem
de bedoeling er dubbel zooveel uit te halen als vroeger . En op
weg naar huis in een winkel vijgen ziende, dewelke in 3 jaren
niet gegeten, hiervan 3 ons gekocht ad 40 ct. als verrassing voor
thuis . Alwaar mijn vrouw het zonderlinge voorstel nog voor
deze reis een tijdelijke kamenier mede te nemen ; dewelke
hoovaardigheid echter met klem afgewezen .
Dinsdag 6 Mei. Reeds te 9 uren Mej . Schaap ten mijnent,
zeer keurig gekleed, met haar rijwiel ; en de onderhandelingen
terstond geopend . Maar stond versteld van haar bod voor de
3 pakken, hetwelk niet hooger dan ƒ 28, alle bij elkaar, en zij
mij gezegd het uit met de hooge prijzen, en zoude zij mij
gaarne f 6o per pak hebben betaald i jaar geleden, maar nu de
klad in het vak . W~ arop mijn vrouw geconsulteerd, en deze
dadelijk gezegd wij er een paar minder goed bedeelden een
pleizier mede te doen, waarmede het eens ; en de juffrouw
hierop kwaad weg . En op de Witte vernomen onze gezant te
Parijs, jhr. d e Stuers, plotseling overleden, dewelke volgens
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ieder grand seigneur en groot kunstkenner, en zeer gezien op
zijn standplaats . En het vredesvoorstel morgen te overhandigen ;
aangaande hetwelk Kol . Bulders met Muffelmans f 2 .5 o gewed
de Duitschers het dadelijk zullen verwerpen .
Ikloenrdag 7 Mei . Aan het ontbijt met Amalia eenig dispuut
over Willem Kloos, waarbij ik van meening de regeering wel
dagwerk als alle dichters geridderd met jaargeld, en van dezen
nimmer eenigen invloed op iemands stijl bespeurd . Waarop
Amalia aangevoerd, ik daarvoor zonder eenig gevoel en opgestaan om zijne gedichten te halen . Doch haar instantelijk
verzocht zulks na te laten, daar op de nuchtere maag geen
zwaren kost kan verdragen . En eerst weder tot vrede toen gelezen de Nederlandsche Bank ruim 2o pCt . dividend, hetgeen
nimmer beleefd . Waarover op de Witte sprekend met Van der
Zuur, dewelke zelden aanwezig, deze opgemerkt dit geenszins
te verwonderen, en President Vissering heel goed te weten
hoe meer bankbiljetten hij drukt, hoe grooter dividend . En
precies om 3 uur Kol . Bulders opgestaan en zijn glas geledigd
op de Vredesvoorwaarden, welke op dat oogenblik te Parijs
aangeboden, waarvan elk te verwachten, deze niet malsch .
Naar huis gaande, mij plotseling weinig lekker gevoeld en een
taxi aangeroepen, deze mij naar huis gebracht . (~ 3 .25 + fooi),
doch twee huizen eerder uitgestapt ter vermiding van schrik
bij mijn vrouw . Vrij goed gegeten met extra glas wijn ter opwekking, waarna vroeg te bed met koortsachtig bevinden inwendig .
Donderdag 8 Mei. Gisteren den geheelen dag bedlegerig met
zware inwendige indispositie en ook heden slechts even op,
hetgeen mogelijk door warmer weer .
Zaterdag zo Mei . Weder zoover hersteld dat op den gewonen
tijd in den huiselijken kring en den geheelen ochtend onledig
met het lezen der couranten, dewelke twee dagen gemist .
Waarbij ten hevigste ontzet over de rigoureuze vredesvoorwaarden ., en betreur dat juist in deze bewogen dagen zonder
gedachtenwisseling met politieke vrienden geweest te zijn, uit
hoofde mijner ongesteldheid . Dadelijk Mr . Willemse van de
Bank opgebeld en van dezen vernomen, Marken en Kronen
zeer flauw en de beurzen in Berlijn en Hamburg gesloten . Doch
naar zijne meening Duitsche oorlogsleening niet meer waard
dan ongeveer 30 pct ., daar alle betalingen aan de Geallieerden
voor te gaan . Besloten mij dezen dag nog kalm te houden en
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daarom gewandeld naar het stille strand, waarbij echter geenszins gebaat, aangezien aldaar reeds druk gebaad en levendig
vertier, alles in badcostuum . Waarover met mijne vrouw
sprekend, zij van oordeel, dit geene omgeving voor herstellende zieken, doch blijf hierover van meening met haar verschillen. Des middags de tafel versierd met vele gele tulpen, welke
volgens Amalia de kleur der Kiesrechtvrouwen, zijnde gisteren
het stemrecht aangenomen . En zal voortaan de file bij de stembus derhalve een bonte rij vormen . Hetgeen niet ongezellig,
doch vermoed weinig mannen tegelijk met hun vrouw te gaan .
Zondag ii blei. Het weder nog steeds warm en zonnig en
mij veel beter voelend, ik ter Piere, daar nog niet krachtig
genoeg voor kerkgang . En aldaar geruimen tijd op een bank
gezeten met Mierders, het raadslid, dewelke groot kenner van
aesthetique zaken en vol kruidige opmerkingen over nieuwe
zomertoiletten, waarmede zeer druk geparadeerd . Komende
het gesprek tevens op de bouwplannen der gemeente, waarvan
hij zich te vereenigen met De Bazel voor het stadhuis, doch
mij beklaagd het Museum vlak bij de Statenlaan door Berlage
te bouwen, zoodat dit dagelijks te zien . En van dezen bijna
ook de villa met de gele pannen tegenover de Promenade afgebroken, omdat geheel onverkoopbaar, doch daarvoor thans
eindelijk een kooper opgedaagd . Waartegen opgemerkt, dat
weinig verstand van bouwstijl, doch de Amsterdamsche Beurs
altijd een soort pakhuis gevonden . In den avond nog te moe
om ter kerke te gaan en mijne vrouw ƒ 2 .50 verstrekt voor het
zakje, zijnde mijne dankbaarheid voor spoedig herstel daaraan
geëvenredigd . Thuis komende zij zeer gesticht door preek
over Mattheus 25 vers 1-13, Wijze en dwaze maagden, waarover nog lang nabetrachting gehouden in verband met
vrouwenkiesrecht .

Reeds om half tien in den ochtend Maj .
Piffkins met auto voor de deur en mijne vrouw, Amalia en
mij uitgenoodigd voor i autotocht naar de Betuwe dewelke
in vollen bloei . Hoewel eerst eenige objecties ten slotte gezwicht en toegestemd . Piffkins zeer zorgzaam voor mij en zeer
beslist ontraden naast hem bij het wiel te zitten uit hoofde van
virulenten tocht en mijn rheumatique, zoodat Amalia voorin
en mijne vrouw en ik achter . Het weer bij uitstek schoon en
bij Leiden nog hier en daar tulpen in bloei, doch tusschen
Leiden en Utrecht weinig afwisseling en geloof tijdelijk geslapen . Bij Amerongen uitgekeken naar den Duitschen keizer,
Maandm 12 Mei .
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doch van dezen niets bespeurd, hoewel aldaar gepleisterd in
Oranjestein en vernomen de keizer zelfs onder het houtzagen
doorloopend praat . Op de rivierpont Amalia zeer angstig en
Maj . Piffkins in den arm knijpend, waarop haar gezegd, dit
niet passend bij vrije stemrechtvrouw, doch de Maj . hare
partij genomen en betreurd hij slechts een linkerarm beschikbaar. Bij Tiel zeer vele boomgaarden in vollen bloei, hetgeen
een goed vruchtenjaar doet verwachten, indien nachtvorst uitblijft. Bij Dordrecht wederom met het veer over, waarbij
Amalia opnieuw beangst en steun zoekend, en aldaar gedineerd
(zalm voortreffelijk!) . In den avond over Rotterdam naar huis,
alwaar zeer vermoeid naar bed ; en is het wonderbaarlijk, te
bedenken, waartoe de moderne verkeersmiddelen ons in staat
stellen .
Dinsdag 13 Vlei. Aan het ontbijt Amalia mij gewezen op den
koers van Koninklijke, dewelke ongeveer 8oo procent, makende op mijne 6 stuks boven 750 % een winst van drieduizend
gulden, waarvan mijne vrouw en haar de helft beloofd, indien
tot Pinxteren zoo blijft. En stelde zij andermaal voor thans
af te rekenen, zoodat geen gevaar loop no g meer te betalen
als verder rijzen, doch dit geweigerd, en wil wachten, hoewel
vrees, deze ondoordachte belofte mij zeer zal berouwen . Op
weg naar den barbier bijna omvergereden door soort kinderfiets met een motor, waarop een man staande . En vertelde de
barbier deze genaamd Autopetts en daarvan duizenden uit
Amerika in te voeren . Doch verwacht niet deze spoedig de
fiets te verdringen, en zijn zij wel een bewijs hoe alles in de
wereld verandert . Op de Witte veel gesprek over de vredesvoorwaarden en opmerkelijk hoe gauw daarover ruzie te ontstaan. Hetgeen inziende, wij overeengekomen aan ons tafeltje
daarover niet meer te spreken, doch vrees deze afspraak moeilijk te houden . In den avond opgebeld door v . d. Heuvel,
welke een bod heeft voor onze konijnenhokken voor aardappelkisten . En heb hem geadviseerd bestens te verkoopen .
Woensdag z4 Mei . Het weer van zomersche temperatuur,
doch het genot daarvan vergald door bericht dat Indië opnieuw 18o miljoen te leenen tegen 6 % . En vraag mij met
bezorgdheid af, waar alle miljoenen vandaan te komen, aangezien belastingen reeds zoo buitensporig, dat sparen bijna
onmogelijk . Onder de lunch hevig hondengejank buiten, en
Amalia de voordeur uitloopend weldra terug met i kleinen
foxhond, dewelke overreden door auto, waardoor kreupele
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achterpooten. Waarop door mij geadviseerd het asyl op te
bellen, doch mijne vrouw te veel medelijden en zal zij het dier
zelf verplegen . Hetgeen zeer onverstandig, waar reeds Piffkins'
buldog in huis, en de kosten van een veearts op mij vallende,
bijaldien eigenaar niet reclameert. Doch vrouwen niet te overtuigen, zoodra medelijden opgewekt . In de Kamer nu ook al
het posttarief verhoogd en elke brief voortaan 72 cent te
kosten.

Donderdag rJ Mei. In den voormiddag bezoek van Aarons,
den antiquair, dewelke getracht mij i antiek stel Delftsch te
verkoopen voor zoo gulden . Doch hem gezegd dit geld niet
disponibel en bovendien geen aandeel in zijn zaak om zelf
antique te koopen, doch hij daarvoor anderen op te zoeken .
Des middags naar Scheveningen gefietst, waarbij zeer verhit
en in Palace Café afgekoeld met citroenkwast en ijs . Aldaar
aangesproken door den Senhor, dewelke verteld hij overmorgenochtend met nieuwen trein naar Parijs, tegelijk met
Z.Exc. v. Karnebeek, dewelke daarheen voor Belgische aangelegenheid . Op de Witte druk gesprek over veranderingen
Dierentuin, waarbij de dieren af te schaffen, behalve de apen .
Waarop door Kol . Bulders opgemerkt, zij liever de beren te
houden en de zijne gratis over te krijgen, doch apen reeds voldoende hier ter stede rondloopend .
Vr~dag r6 Mei. In de ochtendbladen bericht, dat België
geen steenkolen meer te leveren en Duitsche aanvoer door
Bolsjewix gestaakt ; zoodat dadelijk de Gasfabriek opgebeld
voor cokesbriketten . Doch mijn vrouw van oordeel alle bezorgdheid ongegrond, aangezien thans weer petroleum en desnoods volgenden winter daarmede te verwarmen . Mijn ervaring
echter deze warmte weinig deugdelijk voor mijne rheumatique,
waardoor heden weder meer gekweld, vermoedelijk dewijl
weersverandering aanstaande . Aangezien hedenavond aan de
beurt voor vrijwilligen dienst nachtwacht, besloten mij weinig
te vermoeien . En zeer opmerkelijk hedennacht aan de Prinsessegracht door dieven vlak bij politieposthuis een woning
half leeg gestolen, doch in onze buurt sedert vrijwillige nachtwacht nimmer meer ingebroken . In het geheele land groote
verslagenheid over noodlottigen val van vliegenofficieren in
Oldenburg . En blijkt telkens weer, het vliegen nog zeer vele
gevaren meebrengt . Maar Amalia van oordeel wij binnen twee
jaren geregeld naar Engeland heen en weer te vliegen en niet
langer dan twee uur te duren .
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Zaterdag z711Iei . Laat opgestaan na den vermoeienden nachtdienst, en heb nooit geweten drie uren achtereen loopen zoo
afmattend . Met mijn vrouw eenig meenigsverschil over den
overreden foxhond, denwelken zij nog steeds verplegend, en
besloten den eigenaar per advertentie op te roepen, opdat van
denzelven verlost rakend, daar slechts langzaam genezend en
Amalia's buldog met den dag jaloerscher. Na de lunch door
zwager Hendrik gehaald voor fietstocht naar Wassenaar . Het
weer alleszins schoon, doch door de vele auto's en motorfietsen het genot geheel bedorven . En zal de Regeering hierin
voorziening dienen te treffen, alvorens meerdere ongelukken
gebeuren en het verkeer geheel onmogelijk wordt gemaakt .
Des avonds te half 8 aangetreden voor burgerwacht, waarna
eerste handgrepen met het geweer . En is het verbazend hoe
zwaar dit te hanteeren, doch hoop hetzelve spoedig te wennen .
Zondag z8 Mei. Het weer merkbaar afgekoeld, en aangezien
bij dezen plotselingen overgang het verblijf in een kille kerk
voor mijne rheumatique weinig gunstig, des morgens eene
lange wandeling gemaakt, waarvoor door Mierders, het Raadslid, afgehaald . En deze mij veel verteld over aanstaande verkiezingen en stillen strijd om de bovenste plaatsen op de
kiezerslijsten. Naar zijne meening ook hier de socialisten ettelijke plaatsen te veroveren, vooral daar stemplicht een wassen
neus, nu duizenden wegblijven . Onder de wandeling hem gewezen op zeer vele leege woningen, dewelke niet te huur, doch
alleen te koop, en dit volgens mijne meening een schande in
dezen tijd van woningnood, waartegen de gemeenteraad dient
op te treden. Thuiskomende, mijne vrouw verteld het in de
kerk warmer dan buiten, en derhalve besloten naar de avondpreek. Doch deze zeer weinig krachtig bevonden, en handelende over Lucas 13, vers 25-30, De huisheer, die de deur gesloten
heeft . Hierbij de aangelegenheid, waarover Mierders onderhouden, daarbij geheel onvermeld gebleven, wat zeer weinig
ad rem acht en waardoor maar matig gesticht, zoodat slechts
f 0 .75 in het zakje.
Baandag zy Mei . In den voormiddag naar de markt, ter
aankoop van voorjaarsplanten in den tuin . En bij een der
boekenstalletjes aangeroepen door den koopman, dewelke mij
herkend en gewezen op oud boek daar liggend . Dit nader beschouwd en gebleken te zijn eene verzameling reisbeschrijvingen van zekeren jonkheer Amadaeus Goerée d'Overflacquée
tot Ooltgensplaat . Hoewel betwijfelend deze in onzen stam285
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boom voorkomend, den koopman i gulden geboden, doch
deze 6 gld . gevraagd, hetgeen mij te duur. En wensch eerst na
te gaan of gezegde Amadaeus werkelijk in de familie alvorens
daarvoor meer geld te besteden . Naar huis gaande in het
Noord Einde eenera heraut te paard met schildknapen, reclame
makend voor zekeren Maartens als lid van den Raad. En daarover op de Witte des namiddags Mierders aangesproken, zijnde
naar mijn meening dergelijke vertooningen onwaardig voor
een lid van een dergelijk college . Doch v . d. Heuvel opgemerkt,
de liefhebbers wel bereid zelfs in narrenpak te gaan, indien
slechts zeker van verkiezing, waarop Mierders boos opgestaan .

Dinsdag 20 Mei. Aan het ontbijt Amalia mij opnieuw voorgesteld de Koninklijke dadelijk af te rekenen . En staan deze
thans 850, zijnde juist ioo pct. hooger dan bij het afleggen
mijner dwaze belofte, zoodat aan mijne vrouw en haar 3 duizend
gulden te betalen . Doch besloten mij te houden aan vastgestelden termijn van Pinxteren en vrees deze gelofte mij
nog meer geld te kosten hoewel het, van andere zijde bekeken, ook meer inbrengt . In den namiddag eene weduwe zich
aangemeld en gebleken eigenares van den foxhond, welke
door mijne vrouw zoo zorgzaam opgepast . En deze zeer verheugd zij geweigerd mijn advies te volgen en naar asyl te
zenden. Naar de Bank voor het knippen van eenige dividenden
en Mr. Willemse mij verteld Holland 25 miljoen te leenen aan
Frankrijk, hetgeen naar mijne meening ongehoord, en wij hier
nauwelijks te weten waar zelf onze schulden 'van te betalen .
Aanhoudend mooi weer, zoodat na het diner op de fiets naar
het Paviljoen te Scheveningen, alwaar Blabbers, het Kamerlid,
getroffen. En deze verteld hoe de heele Kamer Troelstra uitgelachen toen vroeg, waar burgerwacht voor diende, waarbij
steeds door op hem (Tr.) gewezen . En werd ik hierdoor nog
meer gesterkt in mijn voornemen ijverig te blijven oefenen,
alsmede Zw . Hendrik over te halen zich aan te sluiten .
iiZoensdag 21 Mei. Den geheelen voormiddag drukke besognes
in verband met gereedmaken van buitenlandsche paspoorten
voor mijn vrouw en Amalia voor ons verblijf bij Piffkins met
Pinxter. En mij opnieuw verbaasd, hoeveel formaliteiten daarvoor noodig, alsook 4 portretten, welke laatste gemaakt in een
dusgenoemde Druk op den Knop, doch van meening de felle
lichtstraal daarbij zeer ruïneus voor de oogen . En mijne vrouw
en Amalia moeilijk te overreden tot afzetten harer hoeden,
hetgeen voorschrift, aangezien dezelven daarop niet gerekend
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en niet voor portret gecoiffeerd . Waartegen de photograaf
opgemerkt, ambtenaren meer te letten op gelijkenis dan op
schoonheid . Doch het lastigste werk nog te komen, zijnde het
verkrijgen van het Engelsche visum, hetwelk ook benodigd
voor eigen paspoort, hoewel dit reeds klaar voor Parijsche reis
met den Senhor in den vorigen winter, doch destijds niet gebruikt . En de reis wellicht te maken over Rotterdam, aangezien
volgens de courant de Vlissingsche lijn daarheen verplaatst.
Hetgeen voor geheel Zeeland een ramp, en vrees ook de
waarde mijner boerderij op Beveland slecht te beïnvloeden .
Uit het paspoortbureau komend onverwacht gezang vernomen,
en geheel bestrooid met verkiezingsbiljetten . En dezelve vanaf
den toren verspreid door Katholique zangvereeniging, hetgeen
mijns inziens wijzend op eene groote verwildering van zeden
veroorzaakt door onze nieuwe kieswet.
Donderdag 22 Mei. Een der meest geaccidenteerde dagen
sedert jaren . Gisteren avond laat dringend telegram van zoon
Johan, luidende : Wij met Prins der Nederlanden binnen en in
den ochtend naar Amsterdam op te stoomen . Niet begrijpend
waarom hij te seinen Wij, doch besloten hem af te halen en
aangezien stemming voor Gemeenteraad reeds te 1 over 8
aan Bureau in de Van Beverningkstraat . Bij aankomst aldaar
file tot overzijde der straat en mijn trein 1 io vertrekkend,
zoodat weggegaan en besloten gevolgen af te wachten . Tehuis
mijne vrouw zeer geëchauffeerd en zenuwachtig, doch verheugd het weer zonnig en warm . De trein zeer vol en den geheelen weg met biljet iste klasse gestaan in wagon derde naast
harmonicaspeler, dewelke zeer vrijpostig, doch kunstig spelend .
Aan de kade de boot reeds gemeerd en spoedig Johan gevonden, dewelke bruin en mager, doch weinig ouder . En de
begroeting zeer hartelijk, waarna hem gevraagd welken vriend
hij mede te brengen, aangezien geseind Wij te komen . Johan
hierop geantwoord hij te spreken als man tegen man en hij
een zoontje van 6 jaar meegenomen, waaraan zeer gehecht en
in Holland te laten opvoeden . Hierover in zeer groote verslagenheid, doch hij mij gebracht naar zijn hut, alwaar het kind
spelend met Javaanschen bediende . En zeer sprekend Goereetype, doch breeder van gelaat naar zijne Japansche moeder,
die kort na geboorte gestorven, en door Johan genoemd Njo .
Aangezien thuis te rekenen op aankomst vóór diner, besloten
eerst te lunchen en daarna naar Den Haag . Onder de lunch in
nieuw Paviljoen over het IJ (zeer rijkelijk) met Johan ampele
bespreking omtrent plannen met het kind, en hij terstond ver287
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klaard op kamers te gaan wonen en rond te zien naar geschikte
pleegouders als hij weer naar Java terug gaat, na den zomer.
Aan het station de bediende reeds wachtend met bagage en
Njo, waarna tegen 5 uur in Den Haag . Mijn vrouw bij aankomst zeer ontroerd en dadelijk de positie geheel overziend,
waarover zeer verwonderd ; zij blijkbaar minder bezwaren dan
ik, en Johan geroerd over haar hartelijkheid . Ook Amalia
dadelijk bereid haar zitkamer tijdelijk af te staan voor rustbank
als kinderbed, en na tafel druk g estoeid, waarna zij den knaap
zelf naar bed gebracht . Aldus deze aangelegenheid een beter
verloop dan te verwachten, doch daaruit nog veel moeilijkheden te voorzien .
Vr~dag 23 Vlei. Reeds vroeg op door ongewoon kinderrumoer in huis en naar de oorzaak onderzoek doend, Amalia
nog in kimono ravottend met den kleinen Njo . Hetgeen zeer
verwonderlijk daar zij steeds des ochtends de laatste . Hierover
mijne vrouw sprekend dezelve ganschelijk niet verbaasd en
blijft een vrouw altijd een raadsel voor eiken man . In den voormiddag met Johan verschillende woningbureau's bezocht, alwaar eenige adressen voor appartementen vernomen, en verder
den geheelen dag rondgeloopen ter bezichtiging , doch de keuze
zeer beperkt en niet geslaagd . Op de Witte, alwaar Johan geïntroduceerd, veel gesprek over afloop verkiezingen, en Mierders van vele kanten geluk gewenscht met zijne herkiezing,
doch Kol. Bulders van oordeel hem eerder te condoleeren en
hij liever ambteloos gepensionneerde dan gedwongen in zulk
g ezelschap te werken . Waarop Mierders geantwoord, hij dergelijke opmerkingen niet te gedoogen, nadat aan ons tafeltje
vorige week reeds oneenigheid over andere stekelige bemerkingen.
Zaterdag 24 1MIei . In den voormiddag met Johan naar een
rijwielmagazijn en hij zich een rijwiel gekocht . Hoewel prijzen
nog zeer hoog, hij van meening niet langer te wachten omreden
nog veel te profiteeren, alvorens weer naar Indië terug . Dadelijk opgestapt en langs den boulevard gereden, waarna ter
Piere, doch weinig publiek, zijnde Zaterdag . Na de lunch opnieuw voor kamers uit, en eindelijk geslaagd bij eene weduwe
van een onderwijzer, dewelke gezegd veel van kinderen te
houden, en bereid op Njo toe te zien bijaldien Johan uit te
gaan . In het Noordeinde alles door politie afgezet en vernomen het wachten op intocht Zeeuwsche en Limburgsche
zangers, waarop besloten dezen af te wachten, daar Johan in
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lang zooiets niet gezien . Na zeer lang en vermoeiend staan
eindelijk de muziek en onafzienbare stoet met vaandels en opschriften . Doch het meest de aandacht trekkend de Zeeuwsche
meisjes met haar kappen en bloote armen, welke door Johan
zeer mooi gevonden, hetgeen geheel met hem eens . Later door
Jhr. v. d . Broeck verteld deze duizenden vreemdelingen overal
uitbesteed als logé's ad S gulden per persoon, en vermoed de
Zeeuwsche zangsters wel het beste onderdak gevonden .
Zondag 2f Mei. Aan het ontbijt Johan voorgesteld mede ter
kerke, doch deze geantwoord zulks in Indië geene gewoonte
en hij met Njo naar Scheveningen te gaan . Hoewel hem verklaard dit niet gepast te achten, hij weigerachtig gebleven, en
vrees zijne Indische jaren hem in geestelijk opzicht geen goed
gedaan . In de kerk een zeer sterke preek over i Samuel 2,
Alzoo bragten zij het kind tot Eli, en mijn vrouw geheel onder
den indruk en dikwerf meenend de dominee rechtstreeks op
Johan doelend . Doch haar overtuigd dit inbeelding aangezien
dominé van diens komst onkundig . Des middags Betsy en haar
man ten eten en dit de eerste keer sedert vele jaren, alle kinderen aan mijn disch vereenigd . Waarover aan het dessert een
ernstig woord gesproken, dat mijne vrouw zeer geroerd . Doch
Johan haar spoedig weer in opgewekte stemming gebracht
door een grappigen toast over haar werkzame traanklieren en
hoe de gedachte daaraan hem altijd getroost in drogen moesson .
En dit bovendien passend bij eerste regenbui, die heden sedert
vele weken gevallen. Waarop de avond in groote eensgezindheid verloopen, en allen zeer laat en welvoldaan te bed .
Maandag 26 Mei. Om 1 8 Johan reeds aan de slaapkamerdeur geklopt en ons toegeroepen de Engelsche vlieger Hawker
toch nog gered, hetgeen in Maandagochtendblad vermeld.
Doch hoewel daarover verheugd zijnde, deze vroegtijdige
emotie na copieus diner van gisteren door mij weinig geschikt
geacht, en gaf mij bij het opstaan zware hoofdpijn . Ook mijne
rheumatique pijnlijker dan anders, en Johan mij geraden op
Indische wijze te doen masseeren, z .g. pidjitten . En thans Den
Haag al weer 5 millioen te leenen, zoodat werkelijk niet weet
waar de gelden van daan te komen zonder ondragelijke belastingen . Doch overigens de oorlogsmaatregelen langzamerhand
verdwijnend, en ook beschuit thans zonder bon, doch van afschaffing brandstofdistributie nog geen sprake, hoewel Duitschland weer kolen te leveren . In de stad veel praat over Jhr . van
Karnebeek, en elk verheugd deze oud-burgemeester te Parijs
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zulk een goed figuur makend, waarover echter niet verbaasd,
en Z.Ed. meermalen gehoord Fransch en Engelsch door elkaar
te spreken alsof zulks Hollandsch ware . Op weg naar de Witte
de Senhor mij achterop geloopen, en verteld hij juist weder uit
Parijs terug, en vooral de Engelschen daar heelemaal niets
voelend voor de Belgische annexatieplannen . Des avonds
burgerwachtoefening, doch te veel geplaagd door mijne rheumatique, en besloten vroeg naar bed, met inwrijven Kajoe
poetih, door Johan aangeraden, alsook i warmen rumgrog .
Dinsdag 27 Mei. Aan het ontbijt mijne vrouw reeds geheel
ontdaan, daar dienstpersoneel aangezegd zij met 6 weken te
vertrekken . Jaantje daarover door mij onderhouden, zij geantwoord bij ons gekomen omdat geen kinderen in huis en
dit thans anders geworden. Hierop besloten Johan i juni zijne
kamers te betrekken, en deze opgemerkt Indië beter land, aangezien daar zelf baas, en niet bedienden . En voorzie dit nog
erger te worden, nu de Raad achturen-dag aangenomen en
vrijen Zaterdagmiddag . Waarover aan ons tafeltje opgemerkt,
dit een klein kunstje voor college dat grootendeels naar huis
gezonden. En vraagt ieder zich af, waarheen al deze veranderingen te leiden .
Woensdag 28 Mei. Deze dag een der drukste dewelke ooit
gehad, met velerlei besognes . Inzonderheid ons zilver naar de
Bank, alsook mijn Dagboek, zijnde het naar mijn oordeel ongeraden hetzelve mede te nemen over zee, en naar den vreemde,
wegens de censuur ; en is het bovendien niet gewenscht een
vreemde mogendheid kijk krijgt op de vele intieme zaken door
mij opgeteekend, zijnde zulks misschien tot nadeel des vaderlands. En door mij een schrift gekocht (f o .6o) waarin mijn
wederwaardigheden tijdelijk te vermelden, en dan later over
te schrijven . In den namiddag wij met den trein naar Vlissingen,
en uit de raampjes door mij een voorspoedigen stand der veldgewassen geconstateerd . Op de boot mijn vrouw in i hut met
Amalia ; en ik in i met een vischkoopman uit Ijmuiden, dewelke
eerst onhebbelijk het onderste bed wilde ; doch mij hetzelve
afgestaan toen mijn rheumatique er voor gespannen . En mijn
hut niet veel grooter dan een sigarenkistje, althans naar schijn,
maar zindelijk ; zoodat mijn schrift ingewijd in den rooksalon,
waar een whisky soda, puik .
Donderdag 29 Mei . De zee met eenige beroering, doch volgens een zeeman, met wien discours, stil als een sloot, hetwelk
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echter kennelijk onwaar . En gevoelde mij 2 uur wat raar om
de maag, en zonder eetlust, maar het land ziende dra opgekikkerd . Alwaar het schip raar koersende, mijn vrees de
stuurman dronken ; doch den zeeman weder aansprekend deze
gezegd zulks de koers, daar de vaargeul bochtig . Verder een
reuzenmijn gezien, en wij recht daarop aansturend, achtte mij
verplicht den kapitein op de brug toe te roepen, ter attentie ;
doch deze gelachen, en bleek het slechts een boei . Reeds te
4 uur geland, alwaar lang getobd met douane en paspoorten ;
en een hoog militair mij plotseling gevraagd naar voornaam
mijner grootmoeder, ik hem dezen van weerskanten genoemd,
waarop verder ongemoeid ; en Amalia in het geheel geen last .
Te 7 u. in Londen ; en aan het station de Majoor Piffkins ons
gezocht, met een palfrenier, dewelke onze bagage verzorgde ;
en wij per auto door Londen, wel i uur, naar Kenley ; en op
het riante buiten van Sir Peter Piffkins, genaamd Hill Manor,
door Z. H. Ed. Geb . en diens gemalin, Lady Jane, in de hal
verwelkomd . Waarop wij naar onze kamers gebracht, en de
Majoor gezegd wij ons dezen avond niet te kleeden voor diner,
maar over -1 uur informeel te beginnen . Een huisknecht mijn
koffer uitgepakt, en een kamenier dien van mijn vrouw en
Amalia; en wij elk een aparte kamer, belendend, en een gemeenschappelijke zitkamer . Het eten zeer goed, behalve de groenten, dewelke plakkerig, en de wijn ietwat hard . Na afloop de
dames opgestaan en naar den salon ; maar wij drie heeren bij
elkaar gebleven, in de eetkamer, zijnde zulks 's lands wijs . Sir
Peter P. zeer fijnen port geschonken, en daarop koffie met
chartreuse, en i zeer goede sigaar, dubbel formaat, en echt
Havanna. Sir P. P . een zeer beminnelijk man, met joviaal gezicht ; en terstond goed discours met hem. Na z uur naar den
salon, doch geen thee, zijnde zulks niet 's lands wijs . Waarop
de dames naar bed, en wij naar Sir P.'s library, waarin echter
nauwelijks een boek te bekennen . De whisky soda zeer goed,
en het gesprek best gevlot, zijnde ik zelf verbaasd over mijn
Engelsch . Het onderwerp de hooge belastingen ; en deze in
Engeland nog schrikbarender dan ten onzent ; wel de helft
van het inkomen . En wij beiden het eens deze heffingen moordend, doch er niets aan te doen . Aldus te 11 uur naar bed,
hebbende Sir P . nog gezegd het ontbijt een moveable feast, en
ieder daaraan te verschijnen zoo laat hem lust, en ook op onze
kamers te krijgen . En hoewel het bovenstaande nog hedenavond opgeteekend, zulks niet ,L. van al hetgeen dezen dag
waargenomen.
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Vr dag 30 Mei. Pas te 9 uur beneden, met mijn vrouw en
Amalia, doch wij de eengen aan het ontbijt ; en de domestiek
ons gezegd wij niet te wachten . En dit maal in Engeland zeer
zwaar met eerst een bord havergort, waarna spek en eieren,
en gebakken tomaten, alsook een haddock, dewelke volgens
mijn vrouw gerookte kabeljauw . En na afloop nog steeds
alleen, wij den tuin in, dewelke in één woord prachtig ; zijnde
dezelve op een heuveltop, en het vergezicht uren rond . Eindelijk te ioj u . de Majoor verschenen, en spoedig daarop Sir
Peter, dewelke ons medegevoerd ter bezichtiging van zijn
domein ; waaronder begrepen een weide met een koe, (melkgevend) en wel Zoo kippen . Verder gazon voor tennis, moestuin, broeikassen en bloementuin op een helling ; het geheel
naar schatting wel 4 H .A . groot, doch de grond rotsachtig, en
Sir P. mij verteld van de vele wijzen waarop hij alles verbeterd . Te i~ u . lunch, zeer goed ; en het weder warm, wij
afgesproken te 3 u . in de auto voor een rondrit, dewelke gevoerd door prachtig heuvelland . En Lady Jane thuis gebleven,
dewelke zeer stil en corp ulent en hoogrood, doch vriendelijk .
Te S uur tea, waarna de Majoor en Amalia tennis, wij toeschouwend . Later ons gekleed voor diner, hetwelk om 8 uur.
Waarop gecompareerd de dominé en zijn vrouw, en de eerste
zoo smakelijk gegeten als nooit te voren iemand gezien . Verder
een heer dewelke groot in de paardensport ; en deze over niets
dan paarden gepraat, en hetzelve maar half verstaan . Waarna
de dominé mij ondervraagd naar de zendingen in Holland, en
hem medegedeeld aangaande de middernacht ; en zijn oordeel
deze zeer goed, en dient dezelve ook te Londen ingevoerd . En
te i i u. te bed, zeer vermoeid van de eindelooze indrukken .
Zaterdag 31 Mei. Sir Peter mij gezegd i paard tot mijn beschikking, bijaldien zin in rijden ; doch zulks in dank afgewezen,
met mijn rheumatique als voorwendsel . Waarop hij vragend
of golf speel, ontkennend geantwoord, doch groote bewondering voorgegeven, waarop hij mij medegenomen naar de links;
dewelke echter heel wat anders dan Clingendaal of Domburg .
En hij een partij gevonden, ik medegeloopen . De afstand der
18 gaten echter zeker wel 6 K .M. berg op en bergaf, ik meer
dood dan levend ; en begrijp niet hoe de spelers dewelken er
nog bij moeten werken zulks uithouden . En dit eerlijk bekend,
Sir Peter gezegd hij mij „bij het i9e gat" spoedig met nieuw
leven te bezielen ; hetwelk inderdaad aldus gebeurd door middel van een glas Shandygaff met ijs er in ; en op mijn navraag
vernomen dat deze drank bereid uit 2 gemberbier en 2 ale .
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Terug voor de lunch ; en daarna allen een dutje, ieder op zijne
kamer, en wij te 4 u . medegenomen naar een garden party bij
naburige kennissen . Hier wel 200 menschen aanwezig, allen
zeer chic, met veel lieve verschijningen in mooi kostuum, en
keur van versnapering ; doch de gastheer (Majoor???) en de
gastvrouw zeer weinig notitie van ons genomen, hetgeen bij
zoodanige massa menschen niet bevreemdend . En later met
mijn vrouw op onze kamer sprekend over een en ander, wij
beiden het eens het vertoon en de chic in Engeland zeer enorm,
en van Hollandsche inkomens niet te doen ; moetende naar
mijn taxatie Sir Peter een fortuin hebben van minstens een
millioen pond .
Zondag i Juni . Met Sir, Lady en den Majoor wij allen ter
kerke, zijnde de Engelschen veel godsdienstiger dan wij ; en
alles uitermate stichtelijk, met den dienst meer aan den katholieken kant dan ten onzent . Overigens volgens Sir Peter de
Zondag een dag der verveling, zijnde spel noch sport comme
il faut, en het diner vroeg (i~ u .) ter wille der boden, met
koud souper ; en weinig visites op dezen dag, ofschoon zulks
er allengs meer in komend, en hier of daar golf ; doch geene
wedrennen of comedie . Met Sir P . des middags in den tuin
veel discours over de politiek, en van hem zeer veel intiem
nieuws van het grootste belang vernomen ; inzonderheid (Hier
heeft de Censor een groot stuk uit het papier gesneden . Red .
H . P .) .
Maandag 2 Juni . Gezegd hebbende het mijn bedoeling kleedij
te koopen, Sir Peter de auto besteld, en met mij naar stad,
naar zijn kleermaker alsook i chemisier in Bondst . ; en vrees
de prijzen boven mijn krachten ; doch wilde mij niet laten kennen . En twee fantasiepakken besteld, alsook 6 hemden op maat,
i p . bretels (groen) en 6 p . keurige sokken ; en van Sir P . vernomen hij voor den oorlog 12 nieuwe pakken 's jaars, doch
thans slechts 6 of 8, wegens de duurte . Daarop hij mij mede
naar zijn club, waarbij vergeleken de Witte slechts een kikvorsch ; en de lunch goed, doch niets bijzonders ; en de bediening bestaande uit zeer knappe Missen, dewelken in den oorlog de kellners vervingen, en nu zullen aanblijven . De meeste
leden in uniform, en bijna ieder met lintjes, een of meer . En het
discours over de duurte, dewelke naar mijn indruk even groot
als bij ons ; verder geen huis te huur of te koop ; en in Londen
1,ooo,ooo zonder woning naar hun zin . Dienstboden niet te
krijgen, zijnde dezen in het genot van hoog pensioen, na in
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den oorlog munitie te hebben gemaakt en veel verdiend ; volgens Sir Peter sommige werkmansfamilies met inkomens tot
iooo pond en meer ; en weet Z .Ed. niet wat van dit alles te
worden . Weder terug met de auto, op tijd voor de five o'clock ;
dewelke echter hier nooit zoo genoemd, maar eenvoudig tea .
En later van mijn vrouw veel te hooren over mijn inkoopen ;
en zij middelerwijl van Lady Jane vernomen deze kostuums
van 6o en 70 pond heelemaal niet duur vindt, zij wijselijk besloten haar inkoopen, ook voor Amalia, uit te stellen tot wij
op ons eentje te Londen zijn, en alsdan goedkooper winkels
te kiezen . Maar hoe mijn vrouw na haar vele inkoopen in Den
Haag vóór het vertrek nog over meer kan denken mij een
raadsel . En staat nu reeds vast deze reis zoo couteus er niet te
denken aan een gewone vacantie in Holland .
Dinsdag 3 Juni . In den morgen Sir Peter mij verteld het
onderhoud van zijn koe zoo duur, hij taxeert de liter melk
hem wel 2 shill. (f 1 .301) komt te staan . En weder met hem
naar de Golf Club, alwaar op zijn aandringen 9 gaten met hem
gespeeld ; doch hiervan niets terecht gekomen. Waaro~ ik terug
naar het clubhuis, alwaar Shandygaff, en de krant gelezen ; alsook een brief geschreven aan Johan, en aanzichtkaarten aan
Kol . Bulders, v . d. Heuvel, Mierders, het Kamerlid Blabbers
en vele andere goede vrienden, bij mij in dierbare herinnering .
En daarna aangesproken door een mijnheer, dewelke zich niet
aan mij voorgesteld, zijnde zulks niet 's lands wijs . En hij mij
medegedeeld Engeland beslist going to the dogs (ten doode opgeschreven) zijnde het volk lui en oproerig, en de Bolsjewix
overal invretend, met stakingen, minder uren en hooger loon ;
en de belasting door alles heen, tot ieders ruïnatie, en vele
groote families hun landerijen te gelde makend . En willen zij
weg uit Engeland, doch weten niet waarheen, aangezien de
belasting overal even duur . En deze heer vernemend ik Nederlander, hij mij ondervraagd over den keizer ; en hij van oordeel
Z. M. op te hangen in Trafalgar Square, en voor den Kroonprins hangen nog veel te goed . En Sir Peter teruggekomen,
mij gevraagd of wel wist met wien gesproken ; waarop hij mij
gezegd dit de Hertog van Axminster, hetwelk eerst niet kon
gelooven aangezien Z . H. er uitzag als een burgerman . Voor
de lunch terug, waarna per auto naar Brighton ; en zeide Sir
Peter wij morgen met open auto naar den Derby wedren . Op
de kamer met mijn vrouw gesproken over Amalia en den
Majoor; en haar oordeel de uitzichten twijfelachtig, en Lady
Jane wel beleefd, maar naar haar inzicht ietwat koel .
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NAAR DEN DERBY
I,Yoensda<9 ¢ Juni . Wij met 2 groote auto's naar den Derby,
zijnde in de eene Sir Peter en 2 nichtjes, beide mooie verschijningen, en ik ; in de andere mijn vrouw en Amalia, met
den majoor, en veel leeftocht voor de lunch . Door riant heuvelland, zeer welgedaan, naar Kingston, zonder Londen te raken ;
en aldaar op de Theems een zeilboot gezien met vuurrood zeil .
Toen op den grooten weg, Londen-Epsom ; dewelke eivol
van verkeer, en velerlei goochelaars en hekkespringers met
hun kunsten. Te Epsom, naar schatting wel 1 millioen menschen, doch kan ook i of 2 zijn geweest ; en onze auto's met
veel moeite ingereden tusschen wel 25 .000 andere, alsook
ouderwetsche postkoetsen met 4 pdn . bespannen, en toeterende
postiljons. Eerst rondgeloopen, en een Zigeunerin ons allen
waargezegd uit koffiedik ; en zij mij gewaarschuwd tegen een
blonde vrouw (de Poolsche???) doch zeer veel geluk in geldzaken voorspeld ; en aan Amalia binnen een jaar te trouwen en
veel kinderen, waarop zij gebloosd, doch hecht aan dergelijke
malligheid geen geloof. En aan mijn vrouw zij veel last met
de boden te krijgen, doch over 7 maanden een goede keukenmeid op komst, hetgeen hopelijk waar . Middelerwijl de knecht
de manden met leeftocht leeggemaakt, en op het gras de tafel
gedekt, waarbij koude pastei, do . kip, aardbeien met room en
alleen champagne te drinken, met spuitwater voor de dames .
Diverse races gadegeslagen, en Sir Peter en de Majoor druk
gewed op alle ; en ik ten slotte mede willende doen in de groote,
voor £ i .-. Sir Peter mij gezegd ik £ 5 te zetten op each way,
en ik daarop het paard Grand Parade uitgekozen 33 : i, zijnde
mijn redeneering het winnen hier de moeite waard, en daarop
5 pd. gezet, each way, en Sir Peter daarop hetzelfde gedaan .
En tot mijn groote vreugde hetzelve gewonnen, en mij door
den bookmaker zonder eenige chicane uitbetaald de kapitale
somma van £ 205, waardoor zeker mijn reis met alle ap- en
dependentie rijkelijk betaald, en nog geld over! Doch wilde
Amalia er weer haar portie van. Te 4 uur terug, tijdig voor
thee, en daarop een dutje, daar slaperig van de lunch . En mijn
vrouw mij op de kamer om den hals gevallen en stevig gekust,
en mijn financieel beleid hoogelijk geprezen. Het diner zeer
goed, met zeer fijne wijnen ; en laat doch zeer voldaan te bed,
en Sir Peter mij gecomplimenteerd voor mijn flair, waardoor
hij tot mijn schik gecompenseerd voor alle onkosten aan ons
besteed, zonder dat zulks mij i cent kost .
Donderdag I Juni . Op met hoofdpijn, van de machtige buitenlucht gisteren . En een brief aan Aug . v . Munnickhuysen, mijn
295

JUNI 1919

achterneef, dewelke te Londen in een bank ; met navrage om
diens advies in zake de fooien hier te geven . Zijnde het mijn
bedoeling in deze zonder overtolligheden te doen hetgeen
correct en gepast . In den middag eenige Holl . kranten gelezen,
dewelke vertraagd aankomend ; doch geen nieuws van belang .
Verder Sir Peter naar een wedren, doch ik niet mede, willende
ik houden wat ik heb, en met mijn vrouw in den omtrek gewandeld.
Met Sir Peter gesproken over ons vertrek
a.s
.
Dinsdag,
en
wij van plan enkele dagen te Londen te
op
blijven, hem ondervraagd naar een hotel . Waarop zijn antwoord
het goed ik zulks zeg, daar alle hotels eivol, en nergens een
kamer te krijgen ; maar heeft hij het Savooi opgebeld waar hij
van invloed ; en daar besproken, doch zal zul_cs 3 pd . per dag
kosten . Hetgeen tamelijk veel, ofschoon misschien niet voor
deze tijden ; en kan ik na Grand Parade wel een stootje lijden .
En verder met Sir P. naar een veetentoonstelling, hij mij
gezegd hij hoegenaamd niets voor zoo iets voelt, en alleen er
heen zooals alle anderen, uit besef van socialen plicht . En inden
avond Bridge .
Vrydag 6 Juni .

Zaterdag 7 Juni. Sir P., de Majoor, mijn vrouw en Amalia
per auto naar de Theems, alwaar Sir P. een motorbootje afgehuurd ; zijnde Lady Jane thuis gebleven wegens haar Rheumatique . En wij gevaren, misschien wel ioo K .M. ver, tot aan
Taploo . De geheele rivier bedekt met pleiziervaartuigen van
iooen soorten, naar schatting wel 5o .000 ; en vele punts met
luierende paartjes. Schoone meisjes bij ioooen, vaak roeiend ;
en is mijn conclusie geen land ter wereld zooveel mooie vrouwen als Engeland, Zeeland uitgezonderd . Doch het meest
trotsche gezicht van alles het Kasteel van Windsor, een onbeschrijfelijk reusachtige steenmassa, en wel io kasteelen in i,
op een heuvel, waaruit Engeland's macht en rijkdom zeer
duidelijk blijkende, gelijk uit alles . De boot door ontelbare
sluizen geschut, zeer vlug, en de sluizen steeds eivol bootjes,
waardoor gelegenheid de bevallige ladies op mijn gemak in
oogenschouw te nemen . En noteerde hoe enkelen thee gezet
in hun bootje . Te Taploo tea op i bordes ; en zoo terug, en
te 8 uur zonder eenig ongeval thuis . Alwaar brief van den
jongen van Munnickhuysen, deswelks oordeel de fooien te
zijn, voor io daags verblijf: de chauffeur £ 3 .- en elke knecht
en elke meid van ieder onzer io sh . ; en uitgerekend zulks de
ongehoorde som van £ 15 zal verslinden, hetgeen zuur geld .
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En hierdoor mijn dag bedorven, doch zal doen hetgeen correct . En oppert mijn vrouw hiertegen ons huishouden intusschen zoo goed als geen onkosten.
Zondag 8 Juni . (Pinxter.) Ter Kerke ; en de dominé zijn preek
i u. io min . volgehouden, en er bijna niets van begrepen . En
over deze lange preek Sir Peter dermate verwoed hij gezegd
in geen 14 dagen ter kerke . En hij mij verder verteld dominé's
in Engeland niet beroepen maar benoemd door personen dewelken daarover uitsluitend te zeggen, meestal de Lord van de
plaats, doch soms ook anderen . En hij ons Windsor eens goed
willende toonen, per auto daarheen (i~ uur) . Het Park van
dit kasteel naar mijn schatting wel zoo groot als de Prov .
Utrecht, doch kan mij vergissen ; en het kasteel van binnen en
van buiten boven alen lof, o .a. een gouden eetservies van
3000 stuks, en één vleugel geheel rond, zooals de circus op
Scheveningen, doch veel grooter en hooger, en oneindig
schooner . Onze tea in landelijke omgeving in Virginia Water,
bij i meer ; hetwelk 2o K.M. van Windsor, doch nog bij het
Kasteel behoorend . En aldaar wandelend genoteerd bij elken
boomaanplant een gegoten ijzeren plaat met het jaartal, hetwelk zeer wel doordacht .
Maandag 9 Juni. Een telegram van de vrienden op de Witte,
zeggende genoegelijke Pinxterdagen, en hierover zeer voldaan ;
en zal allen een klein souvenir uit Londen medebrengen. En dit
de groote volksfeestdag, Sir Peter ons gereden naar Hampstead Heath, dwars door Londen ; hetwelk op mijn horloge
22 uur in de auto om dwars door te rijden . Gezegde Heath
krioelend van de menschen, met velerlei volksvermaken ; en
duurt zulks tot laat in den nacht . Sir P . mij ook verteld er op
zulke dagen gewoonlijk 20 of 3o kinderen door de ouders
verloren ; doch weet ieder de politie dezelven zonder feil opvischt, en gaan de ouders dus eenvoudig naar de politie . En
dit onze laatste avond, met mijn vrouw overlegd om Sir P.
en Lady J . ten onzent te noodigen, als tegenprestatie ; doch weet
niet hoe met onzen eenvoud zulke vorstelijke gastvrijheid te
beloonen . Waarop mijn vrouw van oordeel zij denkelijk niet
zullen accepteeren, en wij alsdan bloembollen te zenden voor
hun tuin .
Dinsdag zo juni . De domestieken onze bagage gepakt, en
allen door mijn vrouw befooid ; en wij na de lunch afscheid
genomen van Sir en Lady . En de Majoor mede met de auto
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naar Londen . En moet zeggen deze Engelsche gastvrijheid
onvolprezen gul . Te Londen in het Savooi Hotel z goede
kamers, elk met bad ; hetwelk 's lands wijs in de hotels ; en een
merkwaardigheid de Cour geplaveid met rubber, ter wille van
het geraas . Onze kamer aan het Strand, en dit de drukste en
rumoerigste straat ter wereld ; waarin gewandeld, en een landkaart der stad gekocht ad 2 pence (io cts .) en met behulp
daarvan zeer behendig den weg gevonden naar Piccadilly, en
weder terug . Waarop voor diner i biefstuk in de grillroom,
zeer goed ; doch tot mijn schrik bemerkt de maaltijden contant
betaalbaar, en dezelve niet begrepen in den prijs . Zoodat zeer
duur uit . En met het oog daarop besloten ons verblijf te kortwieken tot uiterlijk Zondag . Waarop diverse invitaties geschreven ; achterneef van M . voor diner morgen, en Sir Peter,
Lady Jane en den Majoor voor Vrijdag . En aldus naar bed .
Woensdag z1 Juni . Heden Londen danig in oogenschouw
genomen, en op wensch van Amalia wij het allereerst met de
Ondergrondsche Spoor, alwaar het gedrang boven alle beschrijving, en bij eken wagon (zijnde hier geen coupé's) een
gevecht om er in te komen, en t elen geen zit laatsen, en te
staan. En de lucht in de tunnels zeer benauwen, en deze naar
mijn inzicht schadelijk voor de gezondheid ; de vaart razend ;
en alles bij elkander onze Haagsche trams heel wat te prefereeren . En de geheele stad ondermijnd met deze s p oren, in
dier voege dat uit derzelver kaart niet wijs te worden ; doch
wij zonder ongeval behouden te Oxford St . aangekomen ; en
moesten daar omhoog met i lift, naar mijn taxatie wel 40 M.
Waarop naar den winkel van Selfridge, een reuzenmagazijn
gelijk wel g een tweede bestaat ; en volgens mijn vrouw de
prijzen civiel, en het personeel zeer beleefd . De klanten elkander
overal verdringend ; en mij het hoofd hierdoor omloopende,
wij afgesproken mijn vrouw en Amalia in den middag te
toeren, en ik elders de curiosa der stad te bezien . Waarop
lunch in de groote restauratie aan dit magazijn op de 4e verdieping annex ; en kon mij daar ten slotte niet verzetten tegen
het afstaan van £ So van de winst te Derby ; en mijn vrouw
van oordeel zij door dit hier te besteden welf ioo te besparen
op de goedkoopere prijzen . Hierop ietwat boos weg, en ik te
voet door Oxford St., Bond St. en Piccadilly, met gemak
zeilende op mijn landkaart . En de winkels één voor één bekeken, alsook het schoone geslacht goed in oogenschouw genomen . En mijn oordeel over hetzelve zij te veel poeder en
rouge gebruiken ; en velen flodderig in hun opschik ; en de
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graad van schoonheid in de stad lang niet zoo hoog als in de
bootjes op de Theems . En in een passage wandelstokken ziende, aan mijn vrienden gedacht ; doch de prijzen te duur er alleen
een voor Johan gekocht, (15 sh.) En daarop verder gaande
inktpotten gezien, zeer kunstig en met groote bedrevenheid
gemaakt uit de toppen van granaten ; en deze redelijk civiel in
prijs er 5 gekocht ad 4 sh . voor Kol . Bulders, de H .H. Mierders,
v. d . Heuvel, Blabbers en Neef v. Munnickhuysen ; en de gelijkheid dezer geschenken symbool aan mijne gelijkwaardige achting
voor elk hunner. Doch voor zw . Hendrik een handgranaat,
bewerkt als sigarenpot voor op tafel (15 sh .) . Verder in een
winkel z zijden strikjes ad 31 sh . Te vier uur vr . en dochter
volgens afspraak aan het hotel ontmoet, beiden zeer uitbundig
over hun inkoopen, doch al het geld zoo goed als uitgegeven.
In den avond den jongen v . Munnickhuysen te dineeren om 8
uur, hetwelk 's lands wijs, in het Savooi . Een zeer serieus jongmensch, met veel interessante informatie over Engeland . En
wist hij o .m. van Sir Peter Piffkins te vertellen deze zijn groot
fortuin verdiend met pillen, en zijn titel gekregen door £25 .000
te geven aan zijn partijkas, en zulks 's lands wijs . Na den eten
gezeten in den foyer alwaar tegen i i de elite begon te verschijnen voor het souper . En aldaar mijn inzicht over de Londensche vrouwen gewijzigd, zijnde het onmogelijk te zeggen wat
schooner, de costuums of de ladies . Doch de japonnen zoo
laag uitgesneden, met korte of geen mouw, mijn vrouw er
schande van gesproken, en zulks geheel met haar eens . Waarop
te bed.
Donderdag z2 Juni. Laat op, daar vóór elf niets te doen in
deze stad . En daarop Hyde Park bezichtigd, hetwelk zeer groot,
en om zoo te zeggen een groot stuk platteland midden in de
stad . En voor de lunch in een lunchroom, waar de bediening
vlug, en de prijzen civiel (4 sh . de 3) . Vervolgens naar Regent's
Park, waarin gelegen de dierentuin ; dewelke volgens zeggen
de grootste der wereld . Alwaar in het vogelenhuis een papegaai
herhaaldelijk duidelijk mijn naam geroepen, doch zulks ongetwijfeld toeval . Dan ook lang gekeken naar een zoogen .
Kiwi. Later bij Piccadilly naar een groot theehuis, alwaar danserij, gelijk indertijd bij ons ; doch de dansen veel woester,
en meestal zoogenaamde jazz, waarbij het orkest op echte
pannen en ketels slaat, en de dansers de allergekste sprongen
maken. Te 6 uur mijn vrouw en Amalia naar het hotel gebracht, waarop volgens afspraak met den jongen v . Munnickhuysen deze mij afgeha-ld en mij medegenomen naar de Holl .
299

JUNI 1919
Club, dewelke kapitaal behuisd; en aldaar gebitterd en aan
diversen voorgesteld, uit welker conversatie opgemaakt, aller
harten nog zeer w2rm kloppend voor het vaderland ; doch
meende te oordeelen de Engelschen sedert den oorlog niet
langer tuk op buitenlanders . En allen hier dermate pro-allié er
versteld van stond ; en vele leden of zoons der leden in den
oorlog geweest, en diversen gesneuveld, voor dewelken een
gedenksteen te plaatsen . In den avond naar de Drury Lane
Comedie, waar Cyrano, en deze schouwburg reusachtig, en
monteering en kostuums boven alle beschrijving .
Vr dag 13 Juni. Vroeg naar het station voor kaartjes met
spoor en boot morgen, en daarop naar het consulaat in Langham St. voor de paspoorten; en daar zeer voorkomend ontvangen door den W .E.Gestr. Heer Maas, dewelke mij hoffelijk
bejegend, zeggende ik hem bij naam welbekend . In den ochtend mijn vrouw met Amalia uit voor diverse inkoopen, en
ik naar de City, en daar lang rondgewandeld te midden van
groote drukte en trotsche gebouwen . En de Eng . Bank door
mij betreden, alwaar de portiers gekleed in roode jassen dewelke honderden guldens moeten kosten ; waarop den jongen
v. M. afgehaald aan deszelfs kantoor, hebbende deze mij genoodigd voor de lunch . En deze in een ouderwetsch chophouse, hetwelk 260 jaren oud ; en kwam mij voor hetzelve in
al dien tijd niet te zijn gewit . Het maal op ouderwetsche blauwe
borden aan tafeltjes in een soort hokjes, waar elk vreemde zich
zonder meer naast u neder zet ; doch het meest indrukwekkende
er geen rekening, en zegt ieder bij het weggaan aan de deur
wat hij gehad, hetwelk in goed geloof aangenomen . En kan er
m . i. geen schooner attest zijn voor de eerlijkheid van het Eng .
volk . Terug geloopen door Cheapside en Fleet St . ; en zag in
laatstgenoemde inktkokers precies gelijk de mijne voor 21 sh .,
zoodat danig bedrogen. Verder thuis uitgerust ; en in den avond
Sir P. en de zijnen voor diner, aangaande hetwelk eerst overleg
gepleegd met den kellner, daar mij verplicht achtte al het mogelijke te doen als contraprestatie . En wij allen zeer genoegelijk
bij elkander tot i i u ., en daarop afscheid genomen van deze
brave menschen, hen noodigend tot tegenbezoek . Hetwelk
door hen toegezegd, hierover later van mijn vrouw veel te
hooren; doch mijn antwoord hierop : komt tijd komt raad . En
de rekening inmiddels over de 5 pond, zonder fooi!
Zaterdag 14 Juni . In den morgen naar de Abdij van Westminster, alsook het Parlement bezichtigd (van buiten) . En het300
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zelve veel reusachtiger gebouw dan ergens in ons land te
vinden ; en de concierge ons gezegd er hier te land 670 leden,
hetwelk door mij genoteerd, ter voorlichting van Blabbers .
Verder in een winkel speelgoed gekocht voor Betsy's kinderen ;
en daarop naar het hotel en mijn koffer gepakt ; alsook mijn
rekening gevraagd, dewelke niet voor de poes . Doch alles becijferd, en bevonden na aftrek van alle kosten hoegenaamd,
incluis de inkoopen mijner vrouw, reiskosten en fooien, ik nog
f 8oo overgehouden, dank zij mijn buitenkansje te Derby, met
het paard ; en hiervoor de Voorzienigheid geprezen, en het
mijn vast voornemen ƒ io in het zakje te doen als blijk mijner
ootmoedige dankbaarheid . Doch het couteuze voor mij een
waarschuwing niet lichtelijk andermaal over te gaan tot bezoek
aan vreemde contreien met een luxeleven . In den namiddag
naar het station, en weldra op de boot, na vele formaliteiten
met de passen ; en aldaar in den rooksalon dit mijn Dagboek
bijgeschreven . En wat betreft Engeland, mijn conclusie hetzelve een root en welvarend land, met veel rijkdom ; doch het
leven wuft, inzonderheid te Londen, en deze stad de zindelijkheid missende van ons land . Het volk oprecht, eerbaar en
gastvrij, doch wars van arbeid ; en de belastingen boven alle
maat, zoodat niet weet waar zulks heen moet .
Zondag zJ Juni. De zee zeer kalm, en te 4 uur onze kust
behouden in zicht, waarna vóór 5 uur aan wal ; en de douane
zeer inschikkelijk . En mijn vrouw vermoeid, wij niet met den
trein naar 's-Hage, maar met de Stoomtram naar Domburg,
alwaar thans in het Bad Hotel geïnstalleerd . En hier door mijn
vrouw belezen 8 à io dagen te toeven, aangezien zulks door
de financiën geoorloofd, en tevens raadzaam om te bekomen
van de vermoeiende reis, en van de spanning der tijden ; zijnde
de vrede nog steeds in de waagschaal, en de Duitschers recalcitrant ; doch wel eieren voor hun geld te kiezen . En de Redaxie
verwittigd ik haar verzoek om abstinentie van mijn Dagboek
tot één juli, hetwelk met redenen omkleed .

1Voenrdag 2 Juli. Mijn Dagboek eerst heden hervat, hebbende
ik gisteren den ganschelijken dag besteed met het inschrijven
milner Engelsche mémoires, en daaronder nog 2 bladz. wit
gelaten ter invulling van diverse gebeurlijkheden hier in mijn
afwezigheid, zooals de Vrede . Aan mijn huis alles wel bevonden, en geen spoor van inbrekers of diergelijken ; doch mijn
wijn door Johan goed aangesproken, alsook mijn sigaren . En
hij zeer in zijn nopjes met den wandelstok, alsook zw . Hendrik
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met zijn handgranaat . En op de Witte een ware ovatie . De
vrienden oprecht verblijd met hun inktkokers, en algemeen
bevestigd ons tafeltje er tijdens mijn absentie uitgezien als een
sterfhuis ; en elk te mijner eere een rondje port aangeboden,
denwelke nuttigende door mij uitgemeten over mijn ervaringen
daar ginds ; en Van Munnickhuysen mij lang ondervraagd,
eerst over zijn zoon, en Ze over de politique in Engeland . Van
Mierders, het Raadslid, nieuws over een nieuw straten5lan tusschen Laan van Meerdervoort en Sportbuurt ; ter zake waarvan later in privé aangeklampt door Mr. Willemse van de
Bank, dewelke een Bouwmaatschappij in die buurt beoogt, en
daarin voor mij een plaatsje gereserveerd waarover, alsook
over andere zaken, morgen met hem te aboucheeren .
Donderdag 3 Jnli. Volgens den barbier, dewelke heden voor
het eerst weder bij mij in geregelde functie, alle prijzen verhoogd ; het haarknippen thans 0.75 à f i .- en duurder voor
lieden dewelken geen scheerklanten ; en mijn scheerabt . f 6 inplaats ƒ 5 . -, zoodat er weder over denk zelf te scheren, aangezien daardoor de rente van f i 8oo ad 4 proc . te besparen .
Waarop naar de Bank, zijnde mijn inzicht vóór de koffie de
hersens het helderste ter afdoening van financieele zaken . Mr.
Willemse hoogelijk verbaasd dat de Krediet Brief geheel ongeschonden terug ; doch hem alleen bericht alle reiskosten
door mij verdiend, zonder bijzonderheden ; en hij mij gezegd
ik voor bankier in de wieg gelegd. Verder zijn bericht de
Scheepvaart Unie 241 proc. uit te keeren en de Pakket Vaart
I7L en alle scheepvaartaand. vast als een muur . Dan van de
Indische Leening, waarop morgen inteekening ; en hij het mijn
plicht achtend daarop in te schrijven, hiervoor door mij opdracht gegeven voor io mille, en 6 pct. rente ; en hij het met
mij eens Min. de Vries voortaan ook 6 pct. te geven, en zonder
stok. Waarna over de Bouw Mij . „De Vrede", dezelve mij wel
toelachend, en ook daarin io m . ; doch Mr. W. zeggende er
aan 25 m . een commissariaat vast te zitten, zulks in beraad .
En ik gelden te vinden door winstneming op diverse aandeelen
dewelke zeer gestegen, tot mijn groote vreugde . Voor de
koffie in stad gebleven en voor het eerst sedert lang in Central,
hetwelk weder normaal goed ; doch gelijk alles eens zoo duur
als vroeger . Op de Witte het gerucht H . M . onze geëerbiedigde
Koningin in volle zee op een visscherspink ; en zoude dit
schouwspel hebben willen gadeslaan indien H . M. niet reeds
weder aan wal . Kol . Bulders voorgelezen de Raad van Amsterdam f 85 .000 subsidie te geven voor kunstuitvoeringen en
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Z .Ed . het Raadslid Mierders getart dergelijke verkwisting hier
in te toomen . Voor mijn vrouw i fijne perzik ad ƒ 0 .40 mede
naar huis genomen .
Vrijdag ¢ Juni . Van de Inspectie een vermaning mijn Rijksvermogensbel . binnen 5 dagen aan te geven ; doch nooit een
biljet ontvangen, en zeer bevreemd mij zulks ontgaan . Waarop
ik subiet naar Z .Ed . in de v . Doornstr . om een duplicaat, en
hetzelve ter plaatse ingevuld, waarvoor de gegevens medegebracht ; en zoodoende deze ergernis zoo kort mogelijk . Verder thuis Amalia mij wachtende met afrekening in zake Koninklijke, en haar en haar moeder elk nog ƒ 62 competeerend ;
en deze zaak voor mij een les tegen lichtzinnige beloften .
Waarna overleg met mijn vrouw over de Bouw Mij . ; zij daar
voor, zeggende wij er nog altoos zijde bij gesponnen, en aldus
besloten op 25 m . zijnde ik tevens van oordeel wel tijd kan
vinden voor i zetel in het College van Commissarissen . En
dit getelefoneerd aan Mr . W . deze gezegd hem zulks genoegen,
gelet op mijn goede relaties met vele personen van aanzien en
invloed . Waarop ook later gezinspeeld door den W.Ed .Gestr.
Heer Blabbers, het Kamerlid, denwelke mededeeling gedaan
van het aantal Kamerleden in Engeland, namelijk 670 . En Z. Ed .
mij ondervraagd over de lersche kwestie, doch mij in deze op
de vlakte gehouden . Waarop het discours overslaande op de
nieuwe Duitsche Rijksvlag, gekozen door des zelfs Regeering ;
en deze te zijn zwart rood goudgeel, V. d . Heuvel gezegd
zulks staat voor Centrum, Soci's en Kapitaal, doch de Kol .
uitgevaren, zeggende het veranderen der oude vlag goddeloos,
en een vlag evenmin te veranderen als iemands neus . En Z .Ed .
verder geopperd er hier Belgische invloed, zijnde deze kleuren
de Belgische . Waarop verder doorgeborduurd ; en Blabbers
onder meer bericht de Belgen den Leeuw te Waterloo om te
draaien, zoodat dezelve aan Frankrijk den rug zal toekeeren
en ons land aanbrullend . Waarop de Kol . gezegd de Ned .
Leeuw niet bang voor zevenduizend omgedraaide Belgische ;
maar V . d . Heuvel van oordeel de uitlegging geheel anders,
en het omdraaien feitelijk een beleefdheid, zijnde het meer correct men iemand aankijkt dan den rug laat zien . En weet niet
hoe een en ander op te vatten.
Zaterdag J Juli. Dezen dag Benige lichte keelpijn, zoo dat niet
uit, maar mijn Dagboek bijgeschreven . Vroeg naar bed, met
een koud kompres om .
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Zondag 6 Juli . Het kompres dermate probaat, de pijn spoorloos verdwenen . Waarop ter Piere, bij schoon frisch weder ;
en dezelve meer dan vol . De begroeting van vele vrienden in
ontvangst genomen, waaronder Jhr . Van den Broeck ; en met
dezen discours over huizen, hem verteld van onze nieuwe
Bouw Maatsch . en hij mij aangezocht hem daarin aandeelen
te bezorgen, hetwelk beloofd . En zal morgen overleggen,
(zijnde het tegen mijn beginsel des Zondags zaken te doen of
te overwegen) of hem niet van mijn aandeelen zal overdoen,
waardoor mijn risico te verminderen, en ik nochtans te qualificeeren voor mijn commissariaat . Dan den Senhor gesproken,
en deze mij verteld van de a .s . terechtstelling van den Keizer,
dewelke te Amerongen den 5ooen boom omgehakt alsof geen
vuiltje aan de lucht ; en de Senhor veel belang gesteld in mijn
verslag hoe in Engeland de Hertog van Axminster door mij
gesproken, dewelke voor ophangen in Trafalgar Square . In
den middag ter receptie bij de fam . v . Druyvesteen, dewelker
dochter Dinsdag te trouwen ; de bruid zeer bekoorlijk en de
cadeaux rijk ; en liet mij dezelve uitleggen door een lieve verschijning, aldaar aanwezig, doch mij overigens onbekend . En
later ter kerke ; doch vond de preek van weinig belang, zijnde
dezelve o . a. over Gedalja, den zoon van Ahikam, denwelke
de dominee wel 5 X met naam noemde . En mijn gelofte indachtig f zo in het zakje gedaan als dankoffer voor onze voorspoedige reis en veilige thuiskomst ; doch vroeg mij later af
of hiermede wel kon volstaan, daar in 5 weken niet geweest ;
hetwelk, indien werkelijk het bedrag onvoldoende, mij naar
ik hoop zal worden vergeven .
Maandag 7 Juli. Johan mij in het Maandagochtendblad (hetwelk thans afgeslagen tot i stuiver) een lang stuk gewezen
over den Keizer, en daarover ook in de avondbladen veel te
doen, en iedereen in stad er over gesproken . En kan Z . M .
voor ons land nog een zeer lastig parket worden . Doch oordeelde Neef Van Munnickhuysen (met wien hierover in privé
ruggespraak) alles wel zoude losloopen, zijnde Amerika, Italië
en België, alsook Japan, ten deze onverschillig, en alleen Frankrijk en Engeland tuk op wraak ; doch ook die twee niet onverdeeld, en alleen om politieke redenen ageerende, hebbende
hun ministers den volke beloofd den Keizer op te hangen .
Welk laatste klopt met de uitspraak van den Hertog van Axminster. Doch later Muffelmans verteld zijn informatie België
ons den oorlog te verklaren bijaldien wij niet uitleveren, als
excuus voor annexatie van Limburg en Staats Vlaanderen .
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Doch klopt dit weder niet met de aanhankelijkheidsbetuiging
der Prov. Staten van Limburg met algemeene stemmen, zoodat
geneigd hetzelve te bestempelen als loos en kwaadwillig gerucht .
Dinsdag 8 Juli . In den avond Mr. Willemse van de Bank
bij ons op de thee genoodiod, ter ingaande bespreking van de
positie mijner aandeelen, dewelke meestal veel gerezen, zijnde
deze discussie ten overstaan mijner vrouw ; doch Johan en
Amalia er buiten gehouden, omreden bekendheid met dit
accres hen lichtelijk kunnende aanmoedigen tot meer exorbitante leefwijze . En ons besluit wij een deel onzer Koninklijke,
VorstenlanIen en Scheepswaarden te verkoopen met ruim
f zo.ooo winst ; en te beleggen in 6 pcts . Indië en de Bouw
Mpij ., welk besluit naar vertrouw blijk zal geven van helder
inzicht .
Donderdag zo juli . De barbier verteld van eenen Italiaander,
Rubini bijnaam, dewelke thans overal vertooningen geeft van
gedachtenlezen; en deze het meest wonderlijke ooit gezien ;
zijnde deze kunstenaar in staat de meest verborgen gedachten
te raden, door bevoeling der polsen, en zelfs door aankijken ;
en geen enkel man der wetenschap zulks kunnende verklaren .
En hoop dit overdreven, daar anders niemand's geheimen
langer veilig, en er heel wat leelijks aan den dag te komen ;
hetwelk opperend jegens den barbier, deze gezegd er reeds
geruchten Min. De Vries hem aan 's Rijks Schatkist te verbinden ter opsporing van valsche aangiften ; en zoude zulks
wijs beleid oordeelen . En later Prof. Van Culemborgh op Zorgvliet inhalend, met dezen over gezegden Italiaander gesproken .
Z.H.Gel. van oordeel alles hokus pokus ; en mij daarop veel
verteld van Prof. Kamerlingh Onnes, dewelke heden 70 jaar,
en over den heelen aardbol vermaard ; hebbende hij een koude
uitgevonden dewelke niet te beschrijven, en de strengste winter daarbij vergeleken smoorheet ; doch vergat te vragen waartoe dezelve dienende . En verder over het koude zomerweder
mij later te binnen geschoten hetzelve misschien in verband
met deze uitvinding. Van Blabbers nieuws het vrouwenkiesrecht met groote meerderheid aangenomen ; en wijders nog
van de politiek te vermelden, volgens Mierders, de Amsterdamsche Raad een Zuinigheids Commissie ingesteld ; dewelke
vurig hoop hier spoedig na te apen.
Vr dag ii juli. Amalia's neus, dewelke reeds sedert eenige
dagen rood en glimmerig, naar mijn oordeel van het gure
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zomerweder, hedennacht uitgekomen in een vuurroode puist ;
en dezelve haar zeer ontsierend, besloten zij onverwijld naar
een specialiteit, Dr. Ten Bronk . Doch weigerde zij per tram
te gaan, en alleen in gesloten rijtuig ; waaruit de vrouwelijke
ijdelheid opnieuw duidelijk blijkend . Doch het meeste getroffen
door haar gelijkenis thans met wijlen mijn oud-oom Nicodemus
van mijn moeder's kant, denwelken de podagra dermate in
den neus geslagen deze z X zoo groot was ; en verder merkwaardig de Dr. haar gevraagd of jicht in de familie . Doch
overigens niet ernstig en met een zalfje spoedig te genezen,
mits aardbeien mijdende. Op de Witte nog steeds veel gedoe
over den Keizer ; maar volgens den Senhor geen gevaar voor
ons land, en ieders eenige vrees wij hem uitleveren ; zijnde -lle
gepraat van zijn vervolging niets dan een politieke manoeuvre .
En in den avond ten mijnent met diversen vergaderd in zake
onze nieuwe Bouw Mij ., en nu alles geregeld ; waarbij door mij
een naar mij vlei scherpzinnig amendement in gediend inzake
tantième van commissarissen, en hetzelve met algemeene stemmen goedgekeurd . En Mr. Willemse mij gezegd, mijn diverse
fondsen heden zeer voordeelig verkocht, bij opgaande markt .
Zaterdag 12 Juli. Op het trambalkon Blommerse, de journalist ; met groot verhaal hoe gisteren de 8 uurs dag in de Kamer
aangenomen ; en de Socialisten daarop in 's Lands Raadzaal
het 8 uurs lied gezongen ; doch 8 ik deze vertooning op zulk
een plaats ongepast . Maar Blommerse dit inzicht niet deelend ;
en bleek zijn gesprek dermate doorspekt met moderne ideeën,
mijn indruk hij aangetast door de Bolsjewix. Hij vooral hoog
opgegeven van de journalisten dewelken thans in Hongarije op
het kussen, zeggende zij daarop aanspraak door hun intelligentie, dewelke hoogex dan bij politieke menschen ; en zijn oordeel
ook hier de journalist hooger roeping te hebben . Aan ons
tafeltje het gesprek over Turkije ; en het algemeene oordeel
hetzelve niet van de kaart te verdwijnen, zijnde Engeland gedwongen den Sultan te handhaven uit vrees voor Indië . En
verder een wereldstaking uit te breken op zi dr ; en een groot
Congres van de Socialen te Amsterdam te houden . En volgens
Kol . Bulders dezen herfst kans op groote beroering, en de
Boisjewix alsdan nieuwe aanslagen te beproeven . Bij mijn
thuiskomst zoete geuren, hebbende mijn vrouw heden kersen; dewelke volgens haar zeggen slechts op 70 cts .
j am gemaakt
het pond komende trots dure suiker, en in den winkel meer
dan ƒ i .-. Doch haar spoedig onder het oog gebracht zij het
dure gas vergeten ; hetwelk nieuw blijk van vrouwenrekenarij .
3o6

DE 8 UURS DAG . - DE N.O.T. OPGEHEVEN
Zondag 13 Juli. Vanmorgen onverwacht bezoek van nicht
osephine
uit Leeuwarden, dewelke hier een week in een hotel,
J
en sprekend haar moeder; en met dezelve ter Piere, alwaar de
Haagsche chic hoogelijk door haar bewonderd . En haar onthaald op i k . koffie met zandtaart, en later nog een glaasje
madeira, zij i kwast ; en kwam deze gulle gastvrijheid mij te
staan op f 3.- (met de fooien) . Waarop zij bij ons ten eten, en
daarna weg . Later diverse visites, o .m. Mevr. de Roosenstruijck ;
en deze laten ontvallen terwijl wij in Engeland, zwager Hendrik
en Johan met de Poolschen een rijtoer gemaakt naar Den Deijl,
en ook anders herhaaldelijk met hun Oen op Scheveningen gezien ; waarvan niet weet wat te denken . Later ter kerke ; van
waar teruggewandeld met Van Staveren; dewelke van een
Relatie ten Hove vernomen H . M. de Koningin een telegram
van de Duitsche keizerin haar smeekend haren Man niet uit te
leveren .
Maandag 1¢ Juli . Volgens het Ochtendblad een Engelsch
luchtschip weder terug uit Amerika, in drie dagen, en hetzelve
de reis heen en weder zonder ongelukken volbracht ; hetgeen
een wonder der techniek zonder gelijke, en hierdoor naar mijn
inzicht groote concurrentie dreigend voor alle scheepvaart .
Weshalve dadelijk Mr. Willemse opgebeld of zijn oordeel niet
al mijn Scheepvaartaandeelen subiet te verkoopen, doch hij
mij gezegd dezelve heden ter beurze vaster dan ooit, en de
mijne f 6oo meer waard . Dan de N . O . T . nu voorgoed opgeheven; en ieder aan ons tafeltje vol lof over Mr. Van Aalst
dewelke deze zaak S jaar belangeloos geleid ; en Z.Ed . volgens
Muffelmans de eenige welke er niets bij verdiend . Doch in de
winkels nog nergens eenig symptoom van verminderde duurte .
Van Johan veel nieuws over de sportfeesten te Scheveningen ;
en er a .s . Zondag een vertooning van een reddingsboot . En
hij hoog opgegeven van een dansprogram in het Kurhaus,
alwaar thans groote verscheidenheid bij de opvoeringen, en
veel minder muziek ; en is het van de directie scherp gezien
zij dezen nieuwen koers ingeslagen, zijnde muziek niet ieders
zaak .
Dinsdag zJ Juli . Van Blommerse op de tram bericht er twee
Vickers vliegers te Amsterdam aangekomen ; en een geregelde
luchtdienst met Engeland nu in weinig weken tot stand te
komen ; en vraag mij af of Mr . Willemse wel goed gezien in
zake Scheepvaart. Doch zal voor de curiositeit bij die gelegenheid door de lucht een handschrijven zenden aan Sir Peter
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Piffkins. Van denwelke echter niets meer hoor, noch van den
Majoor ; maar zegt mijn vrouw Amalia nog brieven, en zij
naar de bus vliegt als de postbode bellend . In den middag met
mijn kleinzoon Johan naar den Circus van Hagenbeck, alwaar
de vertooning wonderlijk en leerzaam ; en hierdoor heden niet
naar stad . In den avond zw . Hendrik ten onzent ; en hem in
privé gevraagd over de Poolschen en Johan, doch zijn antwoord
geruststellend .
Woensdag rG Juli. Heden met Kolleman naar Amst ., ter vergadering van onze Klompenfabriek . En Kolleman mij verteld
hij over een maand te trouwen met een mej . van der Spaak,
geboortig uit Haarlem ; haar vader ingenieur en zij schilderes
in Den Haag . Verder de spoordienst aanmerkelijk beter met
vele nieuwe treinen . Ter vergadering uitvoerig gerapporteerd
door Van Snukkeren, Jacobson's opvolger ; doch deze anderhalf uur zijn rapport voorgelezen, en daarbij ieder slaperig geworden. En summa summarum de zaken niet fraai en het half
jaar de verdiensten ?eed
zoodat het dividend zeker klein .
En doet zulks mij leed voor de aandeelhouders, doch prees
inwendig mijn doorzicht mijn aandeelen tijdig te spuien, waaruit
opnieuw blijkend hoezeer één vogel in de hand het beste .
Donderdag 17 juli. Amalia in den nacht op haar neus een ie
puist gekregen en hoop maar dezelve niet permanent, of er
niet nog meer op komst ; en zij nu al een week aan huis geketend, en wil zich voor geen geld aan iemand vertoonen .
Waarop met haar per rijtuig naar den specialist, en deze mij
den neus door een vergrootglas laten zien, zeer tot mijn schrik,
aangezien hij grooter dan een klomp, en zeer bewerkelijk, vol
gaatjes en knobbels ; doch zegt Z .Ed. de puisten goedaardig,
en dezelve met naam genoemd, dewelke Latijn ; en garandeert
er in i week af . Verder Johan heden een stoomfiets gekocht,
alsook zw. Hendrik, in weerwil mijner aanmaning tot voorzichtigheid, zijnde er met deze dingen dagelijks ongelukken .
In de politiek het nieuws de Kroonprinses naar Wieringen te
gaan, op bezoek bij haren gemaal ; en heeft de Keizer het volgens de krant op zijn zenuwen, hetgeen kan begrijpen .

Vrydag r8 Juli. Deze dag voor mij in het teeken der techniek. Reeds vroeg bij ons een koopman met kaartje van Prof.
Van Culemborgh en een machien dewelke het stof overal
wegzuigt, mits bevestigd aan het electr. licht. En dezelve geprobeerd zulks werkelijk het geval, en onnoemlijk stof op3o8
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gezogen uit het tapijt, met zeer veel hondehaar van den Eng .
buldog . Volgens mijn vrouw een uitkomst voor ieder, inzonderheid de meid ; en denkt zij gunstig over aankoop samen met
Mevr. van C., elk onzer de machien 3 dagen per week te gebruiken; doch de prijs f 185 . Verder i vlieger op i dag alle
i i hoofdsteden van al onze provincies bevlogen, en bij de
iooo K.M. afgelegd. En op de Witte het raadslid Mierders
ons verteld van warboel bij de gemeente-giro te Amsterdam,
dewelke opgezet door Min . De Vries, toen wethouder. Hierop
naar het station voor mijn parapluie, dewelke Woensdag in
den trein laten staan ; en dezelve opgespoord . Waarop per
electrische naar Scheveningen ; en deze zoo vol dat met mijn
biljet ze terecht in een derde ; waar te midden der zoogen .
Karpathen, dewelke pas terug uit Amsterdam van de beurs .
En zij altijd door in den trein aan den handel, in Kronen en
Marken, bij de 2 ton tegelijk; ieder hunner steeds boter bij
de visch uit handtaschjes en portefeuilles .
Op het trambalkon Blommerse, de journalist,
dewelke hoogst pessimistisch over een wereldstaking, overal
gelijktijdig uit te breken op a .s . Maandag, als protest, doch
door mij vergeten waartegen hetzelve gericht . En op de Witte
met Mr. Willemse van de Bank discours over 's Rijks financiën .
De ontvangsten in het halfjaar 14 millioen meer dan in 1918 ;
maar daarentegen het budget voor 192o de somma van 130
millioen hooger dan thans . En Z .Ed . volkomen mijn opmerking beamend onze schatkist geliJjkend op een emmer, in
denwelken het water met druppels valt, terwijl het er door een
lekgat met stralen uitspuit ; en Z .Ed . mij voorbereid op een
heffing in eens, waarop Min . De Vries thans zit te broeden ;
en taxeert Z .Ed. (= mr. W.) Z .Exc . mij ca . io pct. zal ontnemen, hetgeen afschuwelijk, en hoop maar Z .Exc . iets anders
zal bedenken . Verder, in zake de staking op a .s . Maandag,
Van den Heuvel vernomen Wijnkoop reeds over het geheele
land roode vlaggen uitgedeeld met eene groote gekroonde W .
er op ; aangaande hetwelk door Muffelmans geopperd wij bijaldien Wijnkoop President van Soviet Nederland ten minste
nog vele gekroonde W's van pas te komen, zoodat geen kosten
voor nieuwe aanschaffing. Doch Kol . Bulders dit als hoogst
ongepaste aardigheid bestempeld, zeer tot mijn bijval .
Zaterdag rg juli .

Zondag 20 Juli. Heden St. Margriet, en derhalve reeds vroeg
opgestaan ter beschouwing der hemelen ; en het weder schandelijk regenachtig ik de ergste voorgevoelens van groote nattig309
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heid dezen zomer. Waarover later argument met Johan, dewelke bewerend hetzelve bespottelijk bijgeloof ; doch zullen
zien, en hij m . i . oud genoeg om beter te weten . En aan de
Pier niet te denken zijnde, besloten den voormiddag ter kerke ;
alwaar de preek zeer puntig en weldoorwrocht, over wedergeboorte, naar Joh . 3, vers i-8 . In den namidda g diverse visites ;
o.a. Mevr. v. Blommesteyn, en derzelver advies aangaande
Amalia's neus er overnacht een dooden kikker op te binden, en
dan des morgens geheel genezen ; en zij verder voor mijn
rheumatique aanbevolen een jongen hond mede naar bed te
nemen. In welke huismiddeltjes geen onzer eenige fidutie, en
weigert Amalia pertinent den kikker; doch lijkt mij de jonge
hond onschadelijk, en ben wel geneigd bij voorkomende gelegenheid deze traditie te probeeren, bijaldien Dr. Schoffers
zulks goed te keuren .
Maandag 21 Juli. Heden van St. Margriet gelukkig geen
spoor, en na bewolkten ochtend zonnig weder . Weshalve naar
stad gefietst ; en de wind mede in iq min . naar het Plein, voor
een deel in dolle vaart, doch in de stad voorzichtiglijk geremd .
Nergens een spoor van de roote staking, en op de Witte
ieders oordeel dezelve een asco, en alle Bolsjewix nu ten
doode opgeschreven; hetgeen de hemel geve ! En aan ons
tafeltje door Muffelmans geïntroduceerd een Roemeensch ingenieur, Dr. Piporescu bij naam, dewelke ons veel verhaald
van genoemd ver gewest, en in Duitschland krijgsgevangen
geweest . En inzonderheid aangaande revoluties, dezelve niets
om het lijf, hebbende hij in Roemenië o p een mooien dag
plotseling gemerkt er opeens overal roode vlaggen uitgestoken,
waaruit te concludeeren er revolutie ; doch anders niets gebeurd. En wegens den sterken wind mijn fiets in stad gelaten .
Dinsdag 22 Juli. St. Margriet heden reeds vroeg in volle
actie, met zware gietregens ; hetwelk penibel, daar heden mijn
beurt voor de burgernachtwacht . En in stad Cornelis Nissen,
den kantonrechter, weder tegen het lijf geloopen, dewelke nu
reeds den vierden keer naar den Minister om meerdere assistentie ; doch volgens hem de boeverij ten plattelande laatstelijk
sterk afnemende ; aangaande hetwelk zijn oordeel iedereen zich
zoo rijk gestolen er geen motief meer voor verder riskeeren .
hij mij eerst genoodigd met hem te eten op Scheveningen ;
daarover met mijn vrouw getelefoneerd ; dewelke echter gezegd ik hem ten onzent te brengen, daar heden juist een mooi
stuk kalfsvleesch, en aldus gedaan . En hij gebleven tot io2 ure,
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ik mijn slaap verpast, zijnde het mijn plan geweest eenige
uren te dutten voor mijn Nachtwacht ; dewelke gelukkig bij
droog weder, en samen met Dr. van der Tuk, leeraar in de
oude talen . En deze tot mijn verbazing zich ontpopt als gematigd bolsjewix, en zijn oordeel de vele huizen reeds lang
ledig te koop staande in de v. Boetzelaerlaan door de gemeente
te bezetten en te verhuren aan den meestbiedende onder dezulken als lijdende aan woningnood ; en hij mij veel verteld
van de fabelachtige sommen tegenwoordig gevergd als sleutelgeld door de Huisbazen. En geen enkel incident bespeurend,
wij te 243 naar huis ; alwaar een glas melk met cognac voor
mij gereed staande, en aldus naar bed .
tVoensdag z3 Juli . De barbier met bericht van een nieuwe
belasting, nl. de hondenbelasting te verhoogen met S o procent ;
doch van katten geen zweem, ofschoon derzelver spektakel des
nachts niet voor de poes . En Amalia ons voorgelezen uit een
brief van den maj . Piffkins over groote feesten te Londen, in
zake den vrede . Verder opgebeld door Swart den kolenman,
met offerte van io mud kolen ad ƒ 6 .- waarachter terstond een
list vermoedde ; en later aan ons tafeltje mijn licht opstekend,
het Kamerlid Blabbers geconstateerd onze Regeering doende
met de hand te leggen op groote kolenvelden op Spitsbergen ;
en onze gezant te Parijs, Z .Exc. Jhr . Loudon, ten deze reeds
van instructiën voorzien . Doch mijn oordeel onze geheimen
van staat beter te bewaren, zijnde het m .i. bedenkelijk de
kolenhandel in deze terstond ingelicht, en beproevende er
voordeel uit te slaan . En volgens Kol . Bulders, Spitsbergen
van ouds Nederlandsch gebied, en wij dit nu op te eischen
krachtens het zelfbesturingsrecht van den Volkerenbond, en in
deze eens niet met ons te laten sollen .
Donderdag 24 Juli. Ten mijnent reeds te negen uur een koetsier, zich noemende Tinus de Nachtkoetsier ; en dezelve f 40
opeischend, hebbende hij naar zijn zeggen hedennacht van af
i tot 9 uur gewacht op Johan . En deze nog in slaap, hem gewekt, ter ondervraging ; doch hij zeer onhebbelijk en onder
voorwendsel van hoofdpijn zijn opdracht den koetsier te zeggen dezelve naar den . . . te loopen . Waarop den koetsier gezegd hij terug te komen ; en het geval aldus in elkander, dat
Johan hedennacht te i ure met zwager Hendrik den koetsier
bij de Witte opgepikt, en toen samen naar een kennis gereden,
woonachtig nabij het station, en Tinus gelast daar te wachten ;
doch zij blijkbaar met een ander bakje naar huis . En ofschoon
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hieromtrent geenerlei kwade gedachten, mede door zw . Hendrik's aanwezigheid, toch tegen Johan gezinspeeld op vroeger
naar huis komen ; en hij de zaak later bij tweede opdagen van
den nachtkoetsier in der minne geschikt, doch mij onbekend
hoe. En over dezen koetsier later op de Witte voorzichtig
licht opstekend, aldaar vernomen er op het Plein een tiental
dezer nachtkoetsiers, dewelke doorgaans f 25 per nacht verdienen, en dan na eenige jaren rijk ; doch velen hun geld later
weder als rijtuigverhuurder verliezend . - En de heer van Aalst,
de Rector, heden ontslag genomen van het Gymnasium ; en hij
daaraan ruim 40 jaren werkzaam geweest, en vele duizenden
jonge Hagenaars onder handen gehad, tot hun welzijn .

Vrijdag 27 Juli. De Barbier met nieuws een koopman met
een kar in de N . Parklaan overreden door een auto, dewelke
spoorloos uit de voeten; en de man een uur zonder hulp langs
den weg gelegen en nu morsdood . En is het een schande de
snelheid waarmede in toenemende mate wordt gereden, en
deze stad weldra onveilig te zijn voor alle voetgangers, bijaldien
B. en W. niet spoedig met kracht optreden. En aan ons tafeltje
de openbare meening hierover zich met klem doen gelden op
Mierders, het Raadslid, dewelke echter bewerend het zaak der
politie ; maar zal Z .Ed. toch zien een rede over de kwestie in
den Raad te houden. En verder diversen onthutst over de
daling in Marken, dewelke nu 16 c., en Kronen, dewelke 7 c .,
en oordeelt Mr. Willemse van de Bank ons land hieraan vele
millioenen te verliezen . De Marken alle op te eischen door de
Duitsche Regeering ; en de Kronen heelemaal waardeloos, zijnde deze niets dan Bolsjewix geld, en wordt hetzelve heimelijk
des nachts met vliegtuigen naar ons land gebracht, uit Boedapest, en op de Veluwe uitgeworpen ; en kan zulks voor de Bolsjewix naar oordeel van Mr. W. nog mooi uit, zelfs al daalt
de Kroon tot 1 ct. ; en prees Z .Ed . mijn beleid indertijd toen
mijn eerste verlies nam .
Zaterdag 26 Juli. Amalia heden haren neus weder voor ons
ontwikkeld, en bleek dezelve zoo goed als geheel genezen,
overeenkomstig toezegging van den specialist . Waarop naar
stad gewandeld, door Zorgvliet ; en aldaar ontmoet, volgens
afs raak, mijn vriend Van der Tak uit Berlijn, met wien samen
geluncht . En van dezen ook informatie over den oorlog, tijdens
denwelken hij steeds in Duitschland vertoefd, en nu terug om
in het Gooi op dreef te komen. Vele zonderlinge verhalen
van hem over de hooge politiek ; en hij zeer zwartgallig over
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de toekomst. Inzonderheid over de belastingen, dewelke door
alle spuigaten heen, en de Staat 2 en meer van alle vermogens
te nemen ; doch vertelde hij van een Berlijner, dewelke ioo
millioen rijk ; en deze vernemende hij 70 .000 .000 (millioen!)
belasting moetende betalen, deze persoon gezegd hetzelve
alleen zijn boekhouders zal interesseeren ; hetwelk op de keper
beschouwd veel waars bevattend. En op de Witte zw. Hendrik
mij gezegd zijn plan in September naar Parijs, en hij Johan
mede te nemen of mij ; en oordeel het voor Johan beter ik zelf
ga; doch zal mijn vrouw in deze oordeelkundig moeten bewerken. In den avond met haar naar het Gebouw, ter bijwoning
der film van de Voortrekkers ; zijnde dezen de oude Transvalers,
Piet Retief, en dergelijken . En dit schouwspel zeer imposant
en opwindend; en het m . i. de plicht van elk goed vaderlander
te zien hoe deze lieden onzen roem in die verre gewesten gehandhaafd .
Zondag 27 Juli. Ter Piere, ofschoon het weder niet verlokkend ; en aldaar velen gesproken, o .a. den Belgischen Baron
Beaume de Castagne, den Kol . Bulders, en Neef van Munnickhuysen, wij allen aan een tafeltje in het Paviljoen . En neef v . M.
met bericht Z .Exc . de Marees van Swinderen, onze gezant te
Londen, en Z .Exc . Staatsraad Struycken, heden vroeg naar
Parijs, ter behandeling der quaestie met België . Waarop de
Kolonel er schande van gesproken de Belgische Koning een
lintje gegeven aan een Maastrichtsch Raadslid, dewelke voor
inlijving bij België ; doch dit volgens den Brn. een beleefdheid
zonder beteekenis . Maar de Kolonel hierover niet voldaan, en
haring of kuit opgeëischt ; en zijn oordeel als er geannexeerd
moet worden Nederland zulks te doen, en te beginnen met heel
Vlaanderen te vragen, hetwelk Hollandsch van huis uit ; en de
rest van België aan Frankrijk te geven, ter sussing en wij den
Coup samen amicabel te verdeelen . Waarop neef v. Munnickhuysen zich met diplomatische behendigheid geabsenteerd,
zeggende zijn tante hem wachtende onder de Rotonde ; en ik
te discreet om te zeggen zijn laatste tante reeds i jaar ter
ziele. En hierop het discours tusschen Kol . Bulders en Brn .
Beaume zeer verbitterd geworden, zoodat het raadzaam oordeelde opwandeling voor te stellen. En in den middag thuis
plotseling onwel, mijn vrouw de temperatuur aangelegd, en
dezelve 99 pct. ; waarop met Aspirine naar bed, en den dokter voor morgen verzocht .
Dinsdag 2g Juli. Gisteren den geheelen dag in bed, en volgens
den dokter lichte griep, maar onmiskenbaar, hebbende ik het
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onfeilbaar symptoom van rood onder de oogen . Doch mijn
temperatuur den geheelen dag onder nul gebleven, hij er mij
heden weder uit gelaten, mits de kamer houdende . En van de
gelegenheid gebruik gemaakt mij grondig te doen onderzoeken
in al mijn organen,
a
dewelke alle zorgvuldig beklopt door Dr.
Bik ; en Z.Ed gezegd alles in orde, en ik alle kans minstens
8o te worden, mits matig levend en mij in acht nemend ; hetwelk in dank genoteerd. En den tijd besteed aan overweging
mijner diverse effecten; en de meeste ervan dermate danig
gemonteerd dat de gruwelijke duurte mij niet te deren, bijaldien
de koersen gehandhaafd ; hetgeen mij te binnenbracht hoe om
zoo te zeg en het schaap meer wol in de vacht krijgt naarmate
d e wind kouder wordt ; hetwelk een wijze voorbestiering,
waarvoor ootmoedige dankbaarheid gepast .
Woensdag 28 Juli. Heden nog steeds niet uithuizig, en daarom
de eerste vergadering der Bouw Mij . De Vrede in onze eetkamer, zijnde mijn vrouw opgekomen tegen berooking van den
salon. En al het kapitaal nu volteekend, en ik met slechts 12 m.
voor mij, hebbende 13 van de 25 overgedaan aan gretige
vrienden, doch de oprichtersbewijzen zelf gehouden . De heer
van den Bonk de emolumenten van commissarissen het eerst
aan de orde willende stellen ; doch deze daarbij koel op de
vingers getikt door den Voorzitter, (Mr. Willemse van de
Bank) dewelke in persoon het woord nemend, zijn oordeel ik
het Raadslid Mierders uit te noodigen mede in het bestuur .
Doch ik dit afgekitst, zijnde dhr. M, naar mijn oordeel zeer
hoog staand, en het beter ik de Mpij . slechts in zijn belanglooze
gunst warm houd (bijval) . Hierop v . d. Bonk een motie het
Bestuur te zien de Gemeente ons steunt, hetzij door goedkoopen afstand van grond, hetzij door subsidie, hetzij door
beide ; en ik gemachtigd dhr . Mierders in deze te polsen .
Waarna Kolleman over technisch advies ; en veel discussie of
een formeel architect te nemen dan wel een eenvoudig bouwkundige ; doch deze zaak aangehouden . En verder besloten de
gelden na storting vooreerst uit te zetten op prolongatie . In
den middag Kolleman terug, en met Johan en zw . Hendrik
een partijtje . En van een en ander vermoeid, na den eten vroeg
te bed, met nog een stukje Aspirine veiligheidshalve . Doch
eerst dhr. Mierders opgebeld ; dewelke echter niet door de
telefoon over de zaak wilde spreken, doch Z .Ed. morgenavond bij mij te komen .
Donderdag 31 Juli. Van den barbier bericht, dat van af morgen weder overal normaal bier te krijgen, ofschoon hij zelf
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van den blauwen knoop ; en hierop door mij deze geestigheid
bedacht, n .l . dat een barbier niet houdt van bar bier . Doch de
domkop hetzelve niet gesnapt ; maar had later met dit bon mot
veel succes aan ons tafeltje . Alwaar ook veel te doen over de
Nieuw Amsterdam, dewelke reeds sedert dagen opgehouden
door weerbarstig zeevolk, hetwelk op grond van slecht eten
niet wil aanmonsteren ; en de schippers over het geheele land
ook al oproerig, en weet heusch niet waar dit alles heen . En
een ander verhaal iemand uit Indië terug dewelke hier met den
handschoen getrouwd, doch deze volmacht ingetrokken, en
in Indië een andere vrouw genomen ; maar de intrekking bij de
censuur onderdrukt, en zijn handschoen-vrouw in Indië twee
dagen na zijn vertrek aangekomen ; en de groote vraag wat er
nu te gebeuren. Dan in den avond Mierders ten mijnent ; en
hij mij gezegd, hij vol sympathie voor onze Bouw Mij ., doch
verplicht ons voorstel bij den Raad onbevangen te bekijken ;
maar wil wel wenken geven bij het opstellen van ons request,
mits onder zegel der geheimhouding . En van dezen dag te
constateeren het weder voor het eerst in weken vrij fatsoenlijk ;
en ons weerglas nu verandering belovend .
Vrydag i Augustus . Het weder beter, heden naar het Witte
Paviljoen aan het Strand, hetwelk vóór dezen Paviljoen van
H . M . ; doch bevond het gezelschap zeer klein, en niet één
bekende . Waarop besloot in een strandstoel te gaan zitten ; en
wilde het toeval aldaar de blonde Poolsche gravin aanwezig,
en dezelve mij noodigend in den stoel harer zuster, dewelke
weggegaan . En met haar druk discours over de toestanden in
Polen, inzonderheid de pogroms, over dewelke pas een indrukwekkende betooging te Amsterdam ; en volgens haar beste
weten deze pogroms pure verzinselen . En daarna over de
modes, zij mij gevraagd naar mijn oordeel over de hedendaagsche drachten ; en verder over allerlei romans . Waarna
opgestapt, en aan de Rotonde Jannema uit Groningen tegen
het lijf geloopen, met wien discours . Eerstens over de industrie
en de boeren daarginds, dewelke hoogelij k welvarend ; doch
het meest over de groote Hypotheekbank van Uithuizen, waarbij defalcatiën ontdekt ten bedrage van bijkans vijf millioen,
door te hooge taxaties der panden in Amerika ; en hierdoor
deze eerstijds sterke Bank nu in de penarie . En volgens zijn
beweren deze Bank jarenlang niet wetende wat te doen met
de winst, en kregen de Commissarissen om zoo te zeggen elk
f i ooo iederen keer als zij elkander aankeken, en zij daardoor
rijk geworden, en enkelen zelfs in de ie Kamer.
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Zaterdag 2 Augustus . De Jaardag onzer beminde KoninginMoeder heden alom gevierd, voor het eerst weder in vredestijd; en hierover een ontroerend stuk in de Nieuwe Courant,
hetwelk door Amalia aan het ontbijt voorgelezen ; en schaam
mij niet te bekennen ik 2 tranen van dankbaarheio weggepinkt,
waarna voor vlagvertoon gezorgd . En te Amsterdam gisteren
de eerste Vliegtentoonstelling geopend door Gen . Snijders en
Minister Kónig ; en dezelve ofschoon volgens de bladen nog
niet geheel gereed, toch kennelijk een grootsch gezicht . En is
er onder meer een luchtomnibus dewelke plaats voor 18 personen, en hoop een en ander beslist in oogenschouw te gaan
nemen ; maar was er heden helaas al een ongeluk, waarbij één
doode, en zulks in mijn oog een waarschuwing . En thans elken
dag vliegmachines te zien, en wordt beweerd ons land spoedig
luchtdiensten met het buitenland . Doch in mijn oog het grootste wonder er een in 6 uren uit Milaan hierheen gevlogen, over
de Alpen heen . En over een en ander thuis sprekende, Amalia
plotseling te kennen gegeven zij wil vliegen ; en kon haar zulks
niet uit praten, doch moest integendeel beloven haar mede te
nemen naar Amsterdam ; doch zal zij hopelijk tot bezinning
komen . Verder de staking aan de Nieuw Amsterdam uit en
het schip nog heden zee te kiezen ; waarvan het mooiste dat
het zeevolk bakzeil gehaald .
Zondag3 Augustus . Ter Piere . En aldaar terstond aangeklampt
door Kol. Bulders, dewelke mij gezegd hij deze week een
brochure in concept gesteld, en dezelve een tweeledig doel :
ie België onder Frankrijk en Nederland te verdeelen, en den
Congo aan den Volkerenbond ; en ze . alle andere koloniën in
Afrika aan genoemden Bond, en deze dan op onderpand daarvan een Volkerenbondsleening uit te geven, waaruit alle bestaande staatsschulden af te lossen, ter verlichting der ondragelijke belastingen . En hij zulks verder mondeling uitgelegd, en
gevraagd naar mijn oordeel of de prijs beter 25 dan wel So cts .,
waarop het eerste geadviseera ; en zal hij nu morgen naar Van
Stockum den uitgever gaan . In den middag ten onzent Mevr .
de Roosenstruijck ; en wil dezelve met andere dames een onderlinge waschinrichting stichten, zijnde de wasscherijen thans
beneden alle critiek, zeer duur, en vol vernielzucht voor het
dure goed. En is haar ter oore gekomen alle stoomwasscherijen met genot van subsidie van winkeliers en fabrikanten,
dewelken machines leveren speciaal bedacht ter vernieling van
boorden, scheuren van zakdoeken, en afbreken van knoopen ;
hetwelk echter niet kan gelooven, ofschoon de wereld thans
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zoo slecht en verzonken men over geen enkele laagheid verbaasd kan staan . En in den avond ter kerke, maar de preek
nog dunner dan het bezoek, hoewel gelukkig niet lang .

Maandag 4 Augustus . Met de post i eend uit Domburg van
Spiekman; en volgens zijn berichten de jacht de eerste 2 dagen
zeer goed ; en Domburg voller dan ooit, en wil hij ik tegen 15
dr. eenige dagen overkom met Amalia voor de tennisfeesten ;
waarnaar wij beiden wel ooren, en kan mijn vrouw dan zoolang naar Tante Hortense te Leeuwarden, dewelke weder
lijdende, en waarvan wij verwachtingen . Doch stond bij nader
bezien mijn vrouw er op ik mede naar Leeuwarden, voor 8 à io
dagen, en hoopte zij Tante daarna voldoende hersteld, of
anderszins, waarop wij allen samen naar Domburg . En besloot
na ruggespraak met de Redaxie het thans komkommertijd,
zoodat publicatie mijns Dagboeks in elk geval gedurende eenige
weken gewenscht, daar de openbare wereld toch om zoo te
zeggen stil staande in Augustus . En zal zien met Amalia een
compromis te maken, krachtens hetwelk zij mee naar Domburg in plaats van te vliegen . En het goede nieuws in het
Ochtendblad Bela Koen te Boedapest met al zijn Bolsjewix
afgezet, en wordt aldus Europa gaandeweg gezuiverd . En
onze Regeering nu van plan 31 Aug . en i Sept . te maken tot
nationale vredesfeestdagen waarbij openbare godsdienstoefeningen, zooals betamelijk, en verder volksiermakelijkheden ;
en Mierders mij in privé voorzichtig gepolst of eventueel
bereid lid te worden onzer plaatselijke Feestregelings-Commissie, daarin toegestemd, zijnde ik van inzicht ieder naar vermogen van krachten tot het welslagen dezer feesten bij te
dragen . En verder met hem over een protest van den Middenstand aan den Raad over de uitbreiding van het Gem. Halbedrijf, en hem aangepord zich daaraan niet te storen, en
integendeel ook naar onze buurt uit te breiden . En hem daarbij
verteld de lust tot afzetterij reeds zoover doorgedrongen, dat
van verschillende kanten vernomen, de prijzen in de restaurants op de E.L.T .A. te Amsterdam schandelijk . Zoodat besloten mij in acht te nemen bijaldien haar bezoek, en op het
terrein zelf niets te gebruiken. En des avonds een en ander
overleggend, ons besluit wij reeds overmorgen naar Leeuwarden, en dan verder te zien . En wij zooveel mogelijk rust te
nemen, en zelfs mijn Dagboek niet bij te houden, ten ware er
iets gebeurende van groot belang .
Donderdag 28 Augustus . Gisteren weder terug van mijn
vacantie ; eerst 8 d. te Leeuwarden, en daarop z te Nunspeet ;
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doch bevond aldaar alle hotels te vol, en mijzelf in een vreemd
pakhuis ; zoodat spoedig weg, en via Rotterdam met een boot
langs Zeelands breede wateren, en via Middelburg naar Domburg, alwaar zeer genoegelijke dagen doorgebracht, en tal
van kennissen ontmoet . En was het er zoo vol er m . i. nog een
nieuw hotel noodig . Des middags ter Witte, en aldaar vernomen hoe het Raadslid Mierders, dewelke in geen dagen gecompareerd, vlijtig visites afleggend bij allerlei personen van
consequentie, zijnde het zijne bedoeling en hoop wethouder
onzer gemeente te worden ; waarop Kol . B . gezegd zulks te
wenschen mits hij even zuinig met de stadsgelden als met trakteeren . En de Kol . heftig uitgevaren op bericht Noorwegen
Spitsbergen te krijgen, alhoewel zulks het eerst door ons ontdekt; en Z .Ed .'s bewering onze diplomaten al te gaar jan
Salies ; hetwelk niet van waarheid ontbloot, aangezien in Rusland ook al diverse Nederlanders door de Bolsjewix gevangen
gezet, en ons Ministerie verder niets doende dan draadloos
geseind .

Vrijdag 29 Augustus .
het trambalkon Blommerse, de
journalist ; en met dezen lang discours over België ; en volgens
hem de tijd nu daar voor ons land om optreden te laten zien,
en haring of kuit te eischen ; en hij in dien geest een artikel
in de pen . Waarover later sprekend met Kol . Bulders, deze
geheel instemmend, en zijn inzicht onze vloot gereed te zijn
voor bombardement van Antwerpen op het eerste sein . Waarop
Van den Heuvel zeggende het ergste de Belgen lichtelijk terug
kunnen schieten, de Kol . zijn standpunt gehandhaafd, en beweerd de ie slag ƒ 1 .So waard. Doch mijnerzijds hem tot
kalmte aangespoord, en 8 het wijzer te wachten wat onze gemachtigden zullen rapporteeren ; dewelken (Staatsraad Struycken
en Z. Exc . de Marees v . Swinderen) heden uit Parijs te arriveeren, en geen van beiden kinderen .
Zaterdag 3o Augustus . De barbier mij gefeliciteerd, zijnde
de reden volgens hem de Tweede Kamer spoedig alle pensioenen te verhoogen ; hetgeen, indien waar, getuigend van
meer rechtschapenheid dan haar toedacht .
Dinsdag 2 September. Mijn zoon Johan terug uit Berlijn ;
alwaar volgens hem de Marken wegsmelten als sneeuw voor
de zon, en dan nog niet eens waarde voor 't geld . En alles
aldaar even vuil en onoogelijk en ieder terug verlangend naar
den Keizer ; dewelke echter kennelijk niet van zins terug te
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gaan, bijaldien heden een goederentrein van So wagons aangekomen met bagage voor Z . M.'s nieuwe behuizing, door hem
te Doorn gekocht . En over Z . M.'s verblijf aldaar gesproken
met den Senhor, dewelke mij voor de koffie genodigd bij
v. d . Peyl ; alwaar de kellner hem gezegd deze zaak voor i
maand te sluiten, wegens verbouwing . Het oordeel van den
Senhor de Keizer geen gevaar voor ons land ; en verder inzake
België van hem vernomen hij gisteren Z .Exc. de Marees van
Swinderen in Hotel des Indes met anderen zien zitten dineeren,
Z.Exc. er zeer vergenoegd uitgezien; waaruit de Senhor concludeert met België alles in het reine te komen . Welk inzicht
echter niet deel, ofschoon zulks voor mij hield ; zijnde mijn
redeneering elk diplomaat steeds een masker dragend, en hun
zaak te treuriger naarmate zij er onbewolkter uitziende . En
staat mij ook de reis van den Belgischen Koning naar Amerika
niet aan, in dit opzicht . Later aan ons tafeltje veel ophef over
de vestiging van Fokker's vliegtuigenfabriek op het oude landgoed Ockenburgh, zijnde zulks klaarblijkelijk weder een groote
handigheid van Zanen, den bouwgrondman . En bij de keuze
der wethouders Mierders gepasseerd, tot mijn oprechte spijt .
1Voensdag 3 September . Het weer bij uitstek schoon blijvend
dezen ochtend naar het strand gewandeld en opgemerkt ook
hier vele gasten blijkbaar naar huis, nu de schoolvacantie ten
einde . Op de pier een kopje koffie gedronken en de kellner
door velen gevraagd naar staking te Amsterdam en deze verteld in de Hotels de gasten zelf hun bedden op te maken . Aan
ons tafeltje diversen dezen ochtend prentkaarten ontvangen uit
Oirschot, van Mierders, het Raadslid, Muffelmans bewerend de
schalk daar gisteren subiet heengereisd toen bekend hij als
wethouder gepasseerd, en hij nu deze kaarten gezonden om ons
in den waan te brengen hij niet mede gedongen . Hetgeen listig
indien waar .
Donderdag 4 September. Bijtijds op met verkwikkelijk gevoel ;
doch buiten regen, en diversen op straat de parapluie op, mijn
oordeel de zomer nu uit ; en mijn vrouw hiermede instemmend,
zij mijn winter-onderhemdjes uit de kamferkist gehaald, zijnde
deze voorzorg aan te bevelen met het oog op mijn rheumatique .
En aldus naar stad, doch het weder zeer warm en broeierig ;
en de Witte aanvoelend gelijk i oven, 4 aan ons tafeltje besloten
naar ons Paviljoen aan het Strand ; hetwelk gedaan per taxi
(f 4.6o en fooi) en wij geloot wie te betalen ; en Kol . Bulders
hierbij getroffen, Muffelmans een bosje lucifers rondreikend, en
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degeen welke het eerst z trekt te betalen . Waarop ieder voorzichtig i genomen ; en daarna opnieuw rond, de Kolonel weder
een. En hierop Muffelmans bewerend de Kolonel er het eerst z,
deze de loting als flesschentrekkerij bestempeld, doch zich later
goedschiks gevoegd . Waarna met lijn io naar huis, zoo warm
dat het niet uit te houden, doch voorzichtigheidshalve in mijn
onderhemdje volhard .
Vrijdag J September . Mijn eerste werk heden terugkeer tot
zomer-ondergoed, zijnde de ochtend heet en broeierig. En van
den barbier beticht er een Staatscommissie voor de duurte ;
doch wacht van dergelijk geijkt lapmiddel hier geen baat . Van
den barbier verder uitleg van de kellnerstaking, zijnde het
volgens hem de bedoeling alle kellners loontrekkend te maken,
zonder hetwelk zij geen aanspraak op aanzegging bij ontslag,
noch op ouderdomspensioen of ziektegeld ; hetwelk curieus,
doch volgens de wet . En met Amalia en mijn vrouw naar het
Witte Paviljoen aan het Strand, ter beschouwing der vliegers,
hier op hun rondvlucht, en de meesten sierlijke bogen beschreven over de Pier . Verder mijn dames druk gesprek met
Kol . Bulders, dewelke eveneens gecompareerd, en mijn vrouw
zeggend het hier zoo saai zij niet begrijpt alle mannen zoo
graag naar de Witte, de Kolonel gezegd, tot mijn verbazing,
hij er nooit zoude komen wanneer hij even charmante dames
thuis als ik-, hetgeen het eerst van mijn leven een compliment
van hem te hooren . Doch daarna van hem een uitval in zake
Duurte-Staatscommissie, en volgens hem het beter alle woekeraars zonder proces op te hangen.
Zaterdag 6 September . In de politiek het nieuws de Duitsche
Kroonprinses in ons land, ter bezoeking van haar Man, en
Hare Hoogheid officieel namens de regeering begeleid ; en de
journalist Blommerse op de tram gezegd zulks naar zijn oordeel
ongepast, zijnde zij niet langer gekroond hoofd ; en hij hierover
een artikel in de pen . Doch mijn inzicht deze beleefdheid onschuldig, en verder niets kostend dan een spoorkaartje voor
Mr. Kan; en deze opinie door mij niet onder stoelen of banken
gestoken . Dan van Neef van Munnickhuysen bericht onze
Belgische delegatie terug naar Parijs, en hij mij in vertrouwen
gezegd onze zaak met de Belgen er goed voor staande . En later
Kol . Bulders in vol ornaat verschenen, en hij pas terug van
een huldiging van Gen. Snijders, dewelke naar mijn oordeel
volop verdiend ; doch volgens het oordeel des Kolonels een
standbeeld beter van pas, alsook verheffing in den Adelstand .
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Verder het raadslid Mierders terug uit Oirschot, met grooten
ophef over gezegde plaats ; doch Muffelmans hem vragend hoeveel wethouders in die gemeente hij lichtelijk onthutst . En de
hitte erger dan ooit, naar mijn oordeel .
Zondag 7 September . De warmte aanhoudend, doch de lucht
bewolkt, ter Piere, in mijn allerlichtste kleeding, met witte
broek . En onder de velen daar aanwezig aangesproken door
Nissen, den zoon van mijn vriend den kantonrechter, dewelke
hier voor de vergadering der Candidaat-Notarissen . En hij mij
gezegd zij op de Witte gastvrijheid, doch het lastige geval er
2 dames cand. notaris, en dezen de toegang geweigerd, waarover veel te doen ; doch hem verwezen naar onze Tent in
't Bosch en het Paviljoen . En verder gesproken met Bon .
Beaume de Castagne, dewelke weder terug uit België ; en volgens Z.H.G. niemand aldaar iets wetende van annexatie, en
dezelve geheel het werk van enkele schreeuwers . In den namiddag gedut en later ter kerke .
Maandag 8 September.
Heden vroeg een postpakket van
vriend Kolleman, dewelke in Overijssel op de jacht ; en hetzelve geopend, er een lucht uitgekomen als de io plagen van
Egypte ; en verder i wilde eend in verregaanden staat, dewelke
subiet door Jaantje in den aschbak . Doch weldra ons gansche
tuintje dermate in kwaden reuk dat met de kolenschop een gat
gegraven en de eend daarin . Doch na eene poos de buldog
van Milord, dewelke doorloopend zeer opgewonden, de eend
weder opgescharreld ; waarop ten einde raad een jongen i
kwartje gegeven om den vogel aan het Stille Strand te begraven . En dit alles de schuld van de post, dewelke bewuste
eend 4 dagen onder zich gehouden. En verder de vraag in
welken vorm Kolleman te bedanken . Dan in den middag door
Amalia meegetroond naar Pulchri, alwaar zij opgetogen van
de diverse teekenstukken . Waarvan een geheele rij bestaande
uit bloote lichamen waarin de ingewanden goed zichtbaar,
allergriezeligst, en in dier voege dat mij voor Amalia gêneerde ;
en hierover met den bewaarder gesproken deze mij gezegd al
deze stukken opgekocht door een enthousiast ; dewelke naar
mijn oordeel ongetwijfeld een varkensslager . En verder van
Mijnh . Toorop 2 mooie portretten, doch alles driehoeken, en
omringd van spoken of geesten . En van een en ander zoo naar,
ik blijde toen mij op de Witte eenigermate kon versnaperen.
En het geval besproken met V . d . Heuvel, deze gezegd ik van
kunst geen kaas gegeten ; waarop ik ad rem gezegd ik er nochtans den buik vol van.
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Dinsdag 9 September. Heden bij den boekhandel voor een
fieschje inkt, mij aldaar vertoond het Boek der Koningin, hetwelk
een waar wonderwerk, met honderden stukken van al hetgeen
beroemd in ons land, en door dezelven eigenhandig onderteekend; alsook van vele beroemde schilders mooie prenten er
in, en aan het einde liedjes van diverse muziekmakers . En vernemende bij beschikking van H . M . de geheele winst bestemd
voor de weduwen en weezen der verongelukte Scheveningsche
visschers, door mij besloten i ex . te koopen, voor f 6, ofschoon thuis nog wel voorzien van diverse boeken . En na
eenig bedenken nog een 2e gekocht, en hetzelve met een eigenhandig geschreven Opdragt terstond doen afzenden aan Tante
Hortense, dewelke uitermate oranjegezind ; en viel mij later in
hoe door mij aldus doende het spreekwoord beschaamd van
2 vliegen in i klap, hebbende ik 3 vliegen tegelijk op den kop
getikt; nl . mijn trouw aan Oranje, een weldaad voor de visschersweezen, en i wit voetje bij Tante . En in de bladen nu
het antwoord van Z.Exc. Van Karnebeek aan Scheurer, het
Kamerlid, over de Belgische verraderlijkheid, dewelke eens
officieel aan de kaak ; en de Belgen hierbij andermaal een figuur
als modder .
Noen rdag 7 o September. Met de post een dikke officieele
brief met lange ceelen ter invulling voor onze beide dienstboden, voor invaliditeit ; en deze nieuwigheid mij verplichtend
op straf van boete ter invulling door te geven aan onze domestieken, zulks met bekwamen spoed gedaan . Doch zoowel
Jaantje als Tonia niet wetende hoe er mede om te springen,
zij daarbij Amalia's hulp ingeroepen, en daarna de stukken ter
post, gelukkig met vrijstelling van port . In de krant het nieuws
het Panopticum te Amsterdam op te ruimen ; en deze antiquiteit bij velen onzer in warme herinnering uit onze jeugd ; en
heugt mij nog hoe Tante Selina, reeds lang rustend in den Heere,
verhaalde hoe zij aldaar eenmaal een agent aangesproken, dewelke echter bleek een wassen neus te zijn . Dan op de Witte
de hr. Blabbers, het Kamerlid, terug, dewelke te Ruurlo
geweest ; en met dezen veel discours over de nieuwe heffing
van Min . De Vries . En hield Z .Ed. diverse slagen om den arm,
zeggende hij momenteel nog niet geheel georiënteerd ; doch
verneemt hij er in principe weinig tegenstanders .
Donderdag 77 September. De barbier verteld van een reuzen
Zeppelin heden zeer vroeg boven onze stad, op weg van
Engeland naar Amsterdam ; en later in de Pers gelezen er daar
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twee geweest, doch dezelve niet gedaald . Maar zij door draadlooze telefonen gesproken met Gen . Snijders, en een er van
met io man, en bedden, een fijn diner gekookt hoog in de
lucht, waardoor de merkwaardigheid der tijden opnieuw duidelijk aangetoond . Maar de jonge vliegluitenant Heckman heden
helaas bij zijn eerste opstijging gedood, hetwelk een waarschuwing de lucht nog steeds onveilig . Verder de barbier
nieuws van een tweede haven op Scheveningen, en hierdoor
de lucht in onze straat zeker niet te verbeteren . Doch het merkwaardigste een Hagenaar een knalmiddel uitgevonden tegen
de inbrekers hetwelk schiet en tevens vervaarlijk doorbelt ;
waardoor eenige hoop onze burgernachtwacht vóór het koude
weder in de doos zal kunnen .

Vrijdag 12 September . Brief met de post voor Amalia van
Maj . Piffkins . Het weder in Engeland gruwelijk heet ; en hij
schrijvende over de groote onrust, en vermeld de werklieden
op de fabrieken thans om 4 uur thee in een aparte zaal met een
strijkje, en de fabrieksmeisjes rijk bont dragend en allen zijden
kousen, en poeder een Eng . duim dik. En naar de Bank met
diverse coupons, van Mr. Willemse vernomen, de Duitsche
Mark nu onder i dubbeltje ; en verder reusachtige uitgiften op
komst van diverse groote Banken, waarmede vele millioenen
te moeien; en vertelde Z .Ed. mij in vertrouwen de Banken
nooit zooveel verdiend als dit jaar, en het geld van alle kanten
op hen toerollende; waaruit concludeerend hun aandeelen te
rijzen, met hem overlegd, en besloten flink in te schrijven . God
zegene den greep ! Verder de Duitsche Cecilie nu op pad naar
den ex-Keizer ; dewelke te Doorn naar het heet massa's huizen
opgekocht ; o. a . een van Muffelmans' nicht voor f 82 .000 hetwelk in 1913 bij boedelscheiding aangenomen op 181
Zwager Hendrik heden weder boven
water uit diverse contreien, doch voornamelijk Parijs en de
badplaats Deauville ; met verhalen over een en ander onbegrensd . En hij geschenken medegebracht voor iedereen ; inzonderheid voor mij piama's van zijde, hel oranje, voor mijn
vrouw dito hemelsblauw, en voor Amalia wit . En A. opgetogen,
maar vond mijn vrouw deze dracht ongepast ; doch zij later op
onze kamer door mij bepraat eens te probeeren, en ik de mijne
aan wij beiden nooit zoo gegierd van het lachen, ofschoon
moet toegeven deze dracht voor geen van ons beiden voldoende geposeerd . Bovendien die van mijn vrouw van veel te
kleine maat! Weshalve van plan de hare te laten vermaken in
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een blouse, door onze naaister . En vervolgens het weder eindelijk om, de lucht bewolkt en eenige regendruppels gezien .
Zondag 14 September . De lucht bedekt en koeler, zoodat geloof de zomer nu finaal weg, en het seizoen ten einde . Waarom
ter Piere, in mijn blauw costuum, met geestig getint dasje van
Chauty, medegebracht door zw . Hendrik . En laatstgenoemde
ter Piere, met een nieuw vest uit Parijs, meest modieus, en
nochtans goeden smaak. En bij ons zich gevoegd Jhr . Van
Boetzelaar, wij alle drie opgewandeld, en bi' Doelen Paviljoen
ieder i glas Madeira (Jhr . v. B. betalend en volgens hem
Scheveningen nooit zulk een voordeelig seizoen . Van zw . Hendrik vele verhalen over het mondaine leven in Frankrijk ; en
Parijs nog als van ouds, maar Deauville door alles heen op het
punt van wuftheid . Hetwelk nog minder blijkend uit de badcostumes dan uit de gewone mode . En in den avond ter kerke,
Ds. Blaak met zeer veel kracht gesproken over ieders plicht
tot werk .
maandag 1J September . Te i i ure vergaderd voor de BouwMij . „De Vrede", op haar nieuw kantoortje ; en deszelfs inrichting, alhoewel onnoozel bescheiden, volgens V . d. Kam,
den kantoorbediende, toch nog ruim f 98o gekost . Op de
Agenda de vraag of goedkoope woningen, en dan aandringen
op steun van de gemeente, of beter zonder steun . En het Jgemeene inzicht inmenging der gemeente leidende tot dwarskijkerij en kleine winst, z . h. s . besloten eigen bootje te roeien .
Dan Jhr. Van den Broeck wederom beginnend over presentiegeld, en als zoodanig voorgesteld f io, doch Mr. Willemse, de
voorzitter, gezegd hij zijn mandaat neder te leggen bijaldien
daartoe besloten aleer de Mpij . io % dividend uitkeerende . In
den nam. ter Witte, alwaar het discours over de benoeming
van jhr . van Vredenburg, thans met standplaats te Stokholm,
tot gezant te Brussel ; hetwelk een tegenvaller voor Exc . Van
Vollenhoven . En Muffelmans het Kamerlid Blabbers gepolst
over verandering onzer Legatie van Brussel in Ambassade,
deze gezegd hierop vooreerst geen kans, nu de Belgen recalcitrant ; en van het verschil door Neef v . Munnickhuysen deze
uitleg gegeven dat een gezant bij den Minister moet aanvragen
om audientie bij den Koning, maar voor een ambassadeur als
direct vertegenwoordiger van zijn Staatshoofd zulks niet vereischt .
Dinsdag 16 September . Het weder frisch, heden definitief
mijn winter-ondergoed aan. En te i z ure naar de Redaxie, na
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H.Ed . alvorens te hebben verzocht aan haar venster te mogen
staan ten einde de Koningin te zien passeeren in de Gouden
Koets, ter opening der Kamer ; en H .Ed. ook een plaats aangeboden aan Amalia, dewelke dus mede . Het volk op de been
niet zeer talrijk, doch vol vuur bij het zien van H . M., en na
afloop een bulletin van de Haagsche Crt. met de Troonrede,
dewelke op weg naar huis in de tram aandachtig door mij
gelezen ; en mijn conclusie zij veel te veel hooi op den vork,
en veel te mak voor België . Waarover later het Kamerlid
Blabbers geïnterpelleerd, deze van oordeel hoe minder gezegd
hoe beter : hetgeen misschien waar . En volgens hem te Antwerpen een groote staking op til .

Donderdag zS September . Het weder nu heelemaal herfst, doch
volgens den barbier gisteren op Scheveningen toch nog over
de 300 zeebaden genomen ; en verder Den Haag spoedig 20
miljoen te leenen ad 51 ten honderd, en hiervoor alleen reeds
weder ruim een miljoen belasting per jaar . Waarover napeinzend het mij opviel hoe God's wijze bestiering ons ten minste
hooger rentevoet zendt juist nu alle lasten zoo erg toenemen ;
en hiervoor ootmoedig dankbaar . En in verband hiermede
naar de Bank, alwaar na ruggespraak met Mr. Willemse instructie gegeven tot inschrijving op gezegde leening voor io
duizend guldens . En Mr. W. aan de telefoon geroepen met
bericht de Marken tot 821 cents gedaald, door mij besloten er
50 .000 te nemen, zijnde naar mijn inzicht de kans op redres
nu zoo groot, dat risico volmaakt gewettigd . Doch aan ons
tafeltje veler oordeel de Marken geheel waardeloos te worden,
Muffelmans er naar zijn zeggen reeds een leelijke pijp mede
gerookt, à 27, waardoor mij de moed danig bekoeld, doch
hoop er zegen op te mogen rusten .
Vr dag zg September . Van morgen met Amalia langs Houtrust gewandeld, en aldaar een grooten aanwas onzer stad geconstateerd ; en verder op Zorgvliet naar de grondvesten der
nieuwe Duinoordkerk gekeken, en de stichting hiervan een
bemoedigend teeken in dezen tijd van verwording . En Prof.
Van Culemborgh zich bij ons voegend, met dezen discours
over de politiek, en hij zeer mismoedig . De Belgische gezant,
Exc . Carton de Wiart, volgens hem weg te gaan, en zulks een
veeg teeken; en zoekt Z .H.G. hier verband met een eisch tot
uitlevering van den Keizer, eerlang door de Mogendheden te
stellen ; en bijaldien zulks door ons geweigerd, oorlog met
België zeker . Waarover later met den Hr . Blabbers, het Kamer325
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lid, deze echter van meer bemoedigende inzichten, en integendeel met België alles in orde te komen, en ieder blij met fatsoen
van den Keizer af. Zoodat niet weet wat te denken . Z .Ed .
verder nog veel over de huldiging van Jhr . De Sav . Lohman,
dewelke eergisteren 40 jaren Kamerlid ; en ieder het eens dezelve de nobelste figuur onder allen, en een absolute mijnheer,
zooals in deze tijden maar al te zeldzaam .
Zaterdag 20 September. In de tram Jhr . Van Boetzelaar ; en
met dezen discussie over een reis naar Indië van H . M. de
Koningin, en tweedens over het Weerkrachts-congres, nu in
het Kurhaus in vollen gang ; en weet Z .Ed. uit hofkringen
H. M. wel gaarne zoude willen, maar in deze tijden de hooge
kosten ontziend waarin Haar bezoek vele Harer onderdanen
zoude verwikkelen ; waardoor Zij andermaal velen in den lande
een goed voorbeeld stellend . En des avonds Zw . Hendrik ten
onzent, voor i partijtje, deze nog gesproken over de Marken,
en ook hij daar dik in gegaan . En hij verder van plan volgende
week op te stijgen in een vliegmachine, bij het vliegfeest op
Ockenburgh; hetwelk Am alia vernemend zij hem gevleid haar
mede te nemen. En op mijn verzet haar antwoord het tijd ik
met mijn tijd medega, en wilde zij zoowaar ik opstijg, waarvoor
echter gepast .
Zondag 21 September .

Brief van Tante Hortense, met dank
voor het Boek der Koningin . Doch zij bezig een potje van
f iooo te verzamelen tot steun van haren achterneef Biema,
den student, dewelke door de duurte achterstallig ; en zij mij
aanzoekend om ƒ ioo, zulks naar ons oordeel niet afwijsbaar,
om harentwil, hoewel mij bekend B . een doordraaier. En ofschoon het weder buiig met veel wind, toch ter kerke ; alwaar
het gehoor evenwel dun, en de preek eveneens .
Maandag 21 September De Marken Zaterdag reeds i i cts .,
heden de Bank opgebeld, en vernomen zij bijna 12, de helft
verkocht, zoodat de rest mij nu nog geen 6 cts . kost, en van
plan het daarmede een paar dagen aan te zien ; en daarop aan
Tante Hortense f ioo gestuurd, en er nog een hartelijk briefje
bijgedaan waarvan hoop het haar beter zal bekomen dan het
mij afging . Waarop met mijn vrouw en Amalia voor de koffie
in de Vette Hen (1 3 .z 5) en verder naar den Dierentuin ; alwaar
een soort doode-beestenspel, meestal vogels, zeer kunstig opgezet door den heer V. d. Zande, uit Rotterdam ; maar ook
andere beesten, geraamten enz ., alsmede insecten . En een en
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ander meest wonderlijk en leerzaam, en zeer veel publiek,
waaronder ook Mierders, het raadslid, en neef Van Munnickhuysen, met vrouw en dochter ; en de laatste haar neuswrat
grooter dan ooit . En van Mierders vernomen het vliegfeest
a. s . Zondag iets buitengewoons te worden, en vele vliegers
uit het buitenland allerlei kunststukken in de lucht uit te
voeren .
Dinsdag 22 September. Onze Jaantje ons om 4 uur gewekt,
en zij hevige colique . Waarbij Amalia Eerste Hulp verleend
met heete compressen ; doch de kwaal verergerd, den Dr.
vroeg opgebeld, en deze appendicitis geconstateerd, en eene
operatie terstond noodig in het hospitaal . Waarover veel gedoe ;
doch reeds te elf uur bericht alles goed afgeloopen, en J . zonder gevaar mits geen complicatie . Al hetgeen duidelijk aantoont hoe onzeker het leven . En met den Dr . sprekend deze
gezegd het zaak ik eiken dag flink wandel, zijnde de open
lucht de aangewezen remedie voor alles . Ons eten van den
kok ; wel goed, doch zonder huiselijken smaak . Hetgeen volgens mijn vrouw omreden het vleesch bevroren uit Argentinië ;
en stond inderdaad in de courant onze Regeering millioenen
kilo's daarvan in te voeren, en ons eigen vee daarentegen te
verkoopen naar het buitenland waarvan eerlijk gezegd door
miJ den zin niet begrepen . Verder mijn vrouw haar maandgeld reeds heden op ; en zij mij haar boekje laten zien, en
aangetoond hoe nog velerlei toenemende in duurte, onder
meer de wasch ; en verder nog allerlei reparatie in huis noodig,
uitgesteld door den oorlog ; en met belastingen steeds verder
rijzend, en Min . De Vries met meer dan 500 miljoen op het
budget, heusch niet wetende waar dit alles heen moet .
Donderdag 27 September. Reeds vroeg Kolleman ten mijnent,
en was hij gisteren naar Tiel als gedelegeerde onzer Vereen .
Ned . Klompenfabrieken, ter bijwoning der ie Klompenbeurs,
daar gehouden, met vergadering der R.-K. Klompenmakerspatroons ; en daarop een zekere Pater V. d . Ven met een schitterende rede tegen de concurrentie der Belgische klompenmakers, waarop de H.E.Geb. Heer Ridder van Rappard, Kamerlid, zijn steun toegezegd . En Kolleman zeer enthousiast over
Tiel, hetwelk volgens hem knus en welvarend, en hij er in het
hotel een jachtschotel gegeten dewelke boven alle beschrijving
lekker ; doch vraag mij af of steun der Regeering nog wel bij
machte onze Mpij . op te knappen, hebbende deze zeer geleden
sedert Jacobson weg, en de fut er nu uit . Doch zal pogen het
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Kamerlid Blabbers te winnen voor bestrijding dezer ignobele
Belgische concurrentie . Thuis verrast met een pakket patrijzen
(3) van een mij onbekende, dewelke zich Dedericus Nimrod
noemt ; dewelke in mijn Dagboek gelezen van de bedorven
eend, en deze patrijzen nu ter remplaceering . En zoude mij,
indien wist wie de zender, beslist revancheeren . Doch het
meeste gestreeld door zijn minzaam briefje, zeggende de patrijzen elk één, voor mij, mijn vrouw en •A malia ; en verder
veel lof over mijn Dagboek en politiek doorzicht . En de vogels
heerlijk toebereid, door mijn vrouw ; zijnde Jaantje nog steeds
in het ziekenhuis, doch snel beterende .

Vr dag 26 September. In de krant over Koninklijke, dat deze
pracht Maatpij . wederom nieuwe aandeelen uit te geven, i op
3 ; maar hierover Mr. Willemse opgebeld, hij nog van niets
wetende . En zal mij zelfs indien waar weinig baten, hebbende
de gemeente wederom besloten tot uitkeering van honderden
guldens extra aan al het gemeente-personeel . Waarover later
met Mierders aan ons tafeltje, deze gezegd er niets aan te doen ;
en het verhoudingscijfer te brengen van 1 .3 op i .5 . En hierdoor iedereen zonder één uitzondering van inzicht allen uit
Den Haag weg te trekken, bijaldien zulks doorgaat . Verder
veel gedoe over het gevlieg op Ockenburgh ; en de hr. Mierders gezegd zulks een der gladste zetten van den heer Zanen,
den bouwkundige . En deze ongetelde millioenen verdiend aan
grondspeculaties, met groote kunde doorgevoerd, en hij nu
Ockenburgh kwijt aan Fokker, voor vliegtuigenfabriek enz .
En van dezen Fokker verteld hoe de Duitsche Regeering hem
aan te spreken voor diverse millioenen belasting, doch zij
daarnaar te fluiten ; hebbende Fokker een reuzenvermogen verdiend door vernuftig een schietgeweer te bedenken hetwelk
door de schroef heen schiet zonder haar ooit te raken, meest
wonderbaarlijk .
Zaterdag 27 September. Van den barbier dat een vroeger portier van de Not nu een kapitaal huis gekocht en hij daarin te
rentenieren ; en hij ook veel huisraad voor een prikje van de
Not overgenomen ; o .a. fauteuils à f 2 .5 o, en kandelabers ad
f 1 .50. In den middag met zw . Hendrik en Amalia naar Ockenburgh; doch het weder zoo winderig hij er heden van afgezien
te vliegen . En morgen Zondag zijnde de kans op dit roekeloos
avontuur voor Amalia gelukkig verkeken. Weinig vliegers in
de lucht met passagiers, doch ontelbare menigten op het terrein, en een gedrang van belang, met janboel aan de loketten ;
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en ieder hiervan schande gesproken, alsook van de dure consumptie . En te 4 uur precies iemand zich op groote hoogte
met een parachuut laten vallen, zoodat mijn hart vasthield ;
doch de man ongedeerd . En vernomen hij een timmerman, bij
naam Huysenga ; en krijgt f zoon per val, en aldus reeds ƒ 8ooo
verdiend . Aangaande hetwelk Amalia zeer geestig gezegd de
een rijk wordt door rijzing in effecten, en de ander door daling
in de lucht. En o.a . Z. H . de Kroonprins van Djokjakarta
mede aanwezig, en allerlei notabelen van overal en elders,
waarvan velen mij met consideratie gegroet .
Zondag 28 September . Het weder zeer frisch met veel wind,
doch in de lucht drukke vliegerij . En wilde zw . Hendrik met
Amalia de lucht in, doch bij haar mijn ouderlijk gezag doen
gelden, onder verwijzing naar Zondag . Waarop zw . Hendrik
alleen er heen, en later verteld hij de lucht in ; doch de zaak
heel eenvoudig, en is men hoog boven de boomen aleer men
zulks weet . En hij later nog gezegd de Marken nog steeds
rijzende, en hij zulks te voren geweten, hebbende hij privé
informatie gehad van groote Amerikaansche aankoopen . En
door dreigende lucht in den avond afgezien van kerkgang, te
meer daar te zorgen voor onze klokken, dewelke heden alle
een uur terug te zetten, conform aan de wet op den Zomertijd .
Maandag 29 September . Reeds tijdig naar stad, hebbende de
Senhor mij genoodigd voor lunch bij Central, doch eerst nog
naar Mr. Willemse van de Bank in zake mijn Marken . En aldaar
vernemend deze ruim 14 cts ., mijn restant subiet verkocht, en
zoodoende op den kop af f zooo aan deze operatie verdiend .
En achtte het wijs beleid deze winst te beleggen in Kronen,
dewelke nu 4 cts ., en er hiervan zoodoende 50 .000 gekregen
dewelke mij niets kosten ; en Mr. Willemse mijn financieel beleid hoogelijk geprezen . Waarop onder weg bij Cadena 2
Havanna-sigaren gekocht (echte) adf i, voor na onze lunch .
De Senhor zeer in den put over de politiek, en volgens hem alles
overal mis gaande . De groote Engelsche staking een zeer veeg
teeken, en het geheele vredesverdrag volgens hem door
Amerika's toedoen naar de maan, en de Conferentie weder al
het werk opnieuw te beginnen . Dan de Italiaansche Annuncio
roet in de soep, en de Belgen misschien een heimelijken inval
bij ons te doen ; en zijn advies ieder verstandig mensch ten
onzent zijn boedel te verkoopen, en te verhuizen naar zijn
Paraguay . Doch hem uitgelegd de hemel niet in te vallen, en
hij hierdoor allengs opgebeurd . Waarna hem medegenomen
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naar de Witte, aan ons tafeltje, waar veel discours ; waarbij het
komieke Muffelmans begonnen over veelwijverij en harems,
zijnde er zoodanig mankement in zijn aardrijkskunde hij gemeend Paraguay gelegen in Noord-Afrika, zeer tot ontstemming van Z .Exc . den Senhor .

Dinsdag 30 Septe'rrber . Met mijn vrouw naar stad voor diverse
inkoopen, o .a. een cadeau voor mijn dochter Betsy, dewelke
morgen jarig. En zoude zulks eerst een tafelkleedje zijn, doch
de prijs meer dan O . W., namelijk ƒ 70 . Vervolgens een zilveren
portretlijstje, doch voor hetzelve f 32 gevraagd, daarbij ook
nog onoogelijk ; zoodat besloten f 25 in geld te geven, en wel
in io zilverbons, dewelke meer toonend dan i biljet . Waarop
wij samen voor lunch, wederom in Central . En aldaar mijn
schotel (Iersche stew) met veel te veel vet, en ik aanmerking
gemaakt, de kellner gezegd Jhr . Goeree maar te bevelen hoe
hij het hebben wil, en het te gebeuren! En ontveins mij niet
het mij genoegen deed mijn vrouw dit toevallig te hooren,
hebbende zij naar mijn overtuiging weinig idee hoe mijn Dagboek de algemeene bekendheid van, alsook consideratie voor,
mijn persoon bevordert . Waarop zij naar de tram, en ik ter
Witte . En daar ieder schande gesproken over de slechte regeling van het verkeer in Loosduinen tijdens de vliegerij op
Ockenburgh, en vele menschen flauw gedrukt met diversen
letsel, en i dood .
Donderdag 2 October . Naar Amsterdam, alwaar vergadering
onzer Klompenfabriek, zoomede Winkelweek en Bakkersstaking . En wat aangaat onze fabriek, de toestand thans onder
ons gezegd berooid, en de recetten thans minder dan ooit in
mijn heugenis . Doch het dolste ons gansche personeel dreigend
met staking voor een minimumloon van ƒ 3 5, en een acht uurs
werkdag ; en Pieterman gezegd wij het erop aan te laten komen,
hoe langer hoe liever, en wij commissarissen er op die manier met
goed fatsoen van af ; waarvoor inderdaad veel te zeggen . Doch
ten slotte besloten P ., Kolleman en ik als commissie met de
werklieden te spreken, hetgeen te gebeuren Zaterdag e .k. te
2 u. En in de Kalverstraat de Winkelweek bekeken en voor de
aardigheid binnen bij een zaak in Pelterijen, om te vragen naar
den prijs van een bontmantel in de etalage ; en dezelve f io.ooo
(tienduizend !) voorwaar een teeken des tijds . En vernam later
de boerinnen uit Friesland en Groningen thans te Amsterdam
bij dozijnen bontmantels koopen van ƒ 4 à f 5000 ; wordende
mij zulks medegedeeld door Dr. Snijder & zijn vrouw, dewelenk
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in de Kalverstraat ontmoet . En met hen gegeten in de Witte
Zaal van Kras, zeer goed en volop en niet duur, en de eend
delicieus. Waarna per trein terug .

Vrijdag 3 October. Van den barbier ons trampersoneel weder
te staken ; de eisch nuf 44 per week, en ƒ 30 voor een werkster
dewelke 4 uren per dag in functie . Volgens den een de toenemende duurte de oorzaak ; doch volgens den ander de conducteurs gezamenlijk gespeculeerd in de Marken en Kronen,
en door verlies hun financiën ontredderd, en zij dit nu op de
Maatschappij te verhalen . Doch m. i. de waarheid hier in het
midden en is de zaak deze het put liek sedert de laatste staking
niet langer scheutig met fooien . En over een en ander discours
met Blommerse, den journalist, op het trambalkon, alsook over
de duurte; en Z .Ed. gisteren geconstateerd, ter Bodega in de
Hoogstraat, alwaar hij geregeld bittert, het glas zoogen . Baviaan
er afgeslagen van 300P 25 cts ; hetwelk naar zijn oordeel van
groote beteekenis, als wig in de duurte . De hemel geve zulks !
Verder als merkwaardigheid onze kat, dewelke heden weder
jongen, er 8 in ééns .
Zaterdag ¢ October. Amalia met de vroegpost 2 brieven tegelijk van den Eng . Majoor Piffkins, met veel nieuws over de
groote staking aldaar ; en volgens zijn oordeel het land ten
doode opgeschreven . Doch het wonderlijke deze geheele post
per vliegtuig over Brussel gekomen, bij ontstentenis van treinen . En te i i u . met Kolleman naar Amsterdam voor conferentie met de commissie uit ons werkvolk . Dewelke zeer beleefd
en redelijk, met vele klachten over de duurte; en Beumers de
woordvoerder zeggende hij nu bij de veel hoogere loonen
slechter levende dan vóór den oorlog met minder ; en de acht
uurs werkdag noodig om tijd te geven voor wat bijverdienste .
Waarop ik het woord genomen, en gezegd onze Maatschij .
momenteel een kikker, waarvan geen veeren te plukken, en
hij gerust onze boeken na te zien. Doch zijn antwoord hoogex
loon absoluut noodig, en Maandag te staken, indien het niet
gegeven. Waarop Kolleman ingegrepen, en gezegd wij het dan
bij die afspraak te laten ; en onze fabriek zoodoende zeer spoedig
stop, en het beste misschien wij haar verkoopen . Waarover
besloten nog hedenavond een advertentie in het Hbl., en wie
weet hierdoor misschien uitkomst . En een heer in den trein
gezegd heden de Groote Verzoendag bij de Israëlieten, dewelken
24 uren zonder eten of drinken ; en lijkt zulks niet gering .
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Zondag I October. Brief van Tante Hortense dewelke veel
beter, en haar dokter gezegd zij met bekwamen spoed naar
Zwitserland te gaan voor haar hart, zij van zins ik haar te
brengen, de reiskosten voor haar . Waarin hoegenaamd geen
lust, doch zal zulks volgens aller oordeel moeten ; en dus toegegeven op beding Amalia mede ; en met Jaantje nog steeds
in het Hospitaal mijn vrouw zoolang bij Betsy te logeeren, en
ons huis dicht . Waarop a) naar Leeuwarden geseind, en b) naar
neef v . Munnickhuysen, denwelke verzocht om voorspraak en
voorlichting in zake paspoorten ; en hij beloofd dit op te knappen, desnoods binnen 24 uur. En hij mij verder in vertrouwen
verteld onze overheden een groot Belgisch complot ontdekt
aangaande hetwelk later van Jhr . v. Boetzelaar, dewelke op
visite, nog vernomen er zekere sujetten te Luik een inval in
Limburg beraamd, naar het model van den Italiaander Annoncio te Fiume ; en de Belg . dichter Maeterlinck daarbij de poëzie
en de manifesten te leveren . Doch alles nog tijdig ontdekt en
onze regeering voetvolk naar Maastricht gezonden en paardenvolk elders in de buurt ; en verder vele Belgen zelf over dit
complot verontwaardigd . En van Jhr. v. B. verder veel vernomen over de winkeliers dewelken nu den consument in den
arm nemen ter bestrijding der Duurte; en is het althans veel
gewonnen, de vos het evangelie predikend . En hij zulks
allicht beter te doen dan onze dominee hedenavond, daar door
mij nooit suffer preek aangehoord . En ik in stilte gebeden voor
voorspoedige reis en behouden terugkeer, en ƒ2 .50 in het
zakje.
Maandag 6 October . Naar de Bank voor Zwitsersch geld ;
doch hetzelve nergens in stad te krijgen, en mij nu geheel op
een Krediet Brief te verlaten . En Mr. Willemse mij bericht
van een nieuwe gedwongen leening ad 450 millioen, welke
financieele bezoeking nu door Min . De Vries beraamd . Verder
naar Lindeman, alwaar echter van geen toeten of blazen . De
doorloopende treinen afgeschaft, en het reizen door Duitschland thans ondoenlijk voor een zieke, zijnde het vertrek te
5 .3o des morgens en eerst des avonds te 12 u . te Frankfort,
met wel zesmaal overstappen en misschien geen zitplaats ; en
den volgenden dag dito tot Bazel . En in Duitschland de janboel nog zoo groot er niet eens spoorboekjes . Doch had deze
firma bij geruchte vernomen er nog deze week een nieuwe
directe trein te komen over Brussel dewelke in één dag naar
Bazel. Al hetwelk op de Witte per brief aan Tante bericht . En
thuis vernomen Amalia Jaantje bezocht in het Gasthuis . Zij
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zeer wel ; en haar Appendix op sterk water laten zetten in een
jampotje, tot aandenken .
Dinsdag 7 October . De Engelsche staking nu uit, volgens de
bladen ; doch niet duidelijk welke kant gewonnen . En van
Tante Hortense brief, zij er geen gras over te laten groeien,
en reeds morgen hier te komen ; naar aanleiding waarvan haar
per Telegraaf geïnstrueerd in zake haar paspoort . En later naar
de Zw . Legatie, aldaar vernomen bewijs van goed gedrag
noodig en zoo mogelijk doktersbriefje, zoodat een tweede
telegram aan Tante ; en neef v . Munnickhuysen in persoon
aangepord, deze mij later getelefoneerd alles morgen in orde,
door zijn voorspraak . Verder op bezoek gij de Redaxie, en
met dezelve te rade i .z . mijn Dagboek ; en zij zeggende ik te
doen zooals convenabel, mijn besluit ik het eigenlijke Dagboek
niet voort te zetten, doch in stede daarvan desverkiezend
notitiën etc . aangaande mijn wederwaardigheden . Maar ons
vertrek nog niet bepaald, en weet zelfs niet met welke route
te gaan ; en aan ons tafeltje de een zus adviseerend, en de ander
zoo . En het Kamerlid Blabbers met veel bijzonderheden over
de uitstooting van het lid Groenendaal uit de R .-K . Kamerclub vanwege zijn heulen met de Belg . annexionisten, en hij
door alle Kamerleden te negeeren, maar toch aanblijvend ; en
zulks zeker de dikhuidigste vertonning waarvan ooit vernomen .
Lugano, 18 Oct. .
'i9
De eerste dag . Zaterdagmiddag wij - zijnde Tante Hortense
met haar juf en het hondje, Amalia en mijn persoon - naar de
Staatsspoor ; en aldaar tot mijn verbazing ook zw . Hendrik
met pak en zak, zeggende hij plotseling zin gekregen mede te
gaan . Op mijn vraag aangaande zijn paspoort hij geknipoogd,
en gezegd alles in orde . En aldus naar Nimwegen, alwaar overnacht in het Oranjelogement, waar reeds om 6 uur op, en per
auto naar de grens . Alwaar eerst door de Holl . douane onderzocht, en dezelve mij den cognac uit mijn reisflacon afgenomen ;
doch verder geen soeza . Toen alles op een kruiwagen naar de
Belgische wacht in de Duitsche douane, en hier mijn sigaren
aangegeven ; doch het recht slechts i M . 5 o, oftewel 15 cts van
ons geld ; hetgeen de meest bespottelijke Bureaucratius, dewelke
voor zulk een bagatel ooit vertoond . Waarop de kruier willende afschepen met 2 M . zw . Hendrik gezegd minstens 5 M .
oirbaar, zijnde dit slechts 2 kwartjes van ons geld ; en aldus
gedaan . Waarop door mij geconstateerd op het Rijkswapen
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van het douanekantoor de K . voor Preuss ., staande voor
Konigl ., er af gekrabd, doch dit het eenige teeken der Republiek . Per tram naar Kleef, en door mij een stevig oog gehouden
in het zeil onzer bagage op het voorbalkon . Aan het station
geen ie klas en ook geen ze en aldus 3e gereisd, doch wij gelukkig alleen in den coupé tot Nuis voor Keulen, met Tante
door haar juf wel verzorgd in een hoek, en warm gehouden
door haar hondje op haar schoot . En deze reis 4 uur van duur,
en weinig vertier aan de stations .
Te Keulen onze dames met de bagage in de wachtzaal gedeponeerd, en Tante's grooten koffer ingeschreven naar Koblenz. Waarop zw . H. mij medegenomen stadwaarts, naar den
Eng . kommandant van wien hij een aanbevelingsbrief bemachtigd ; en aldaar onze passen zonder omslag afgestempeld . Te
Keulen alles vol Eng . soldaten, dewelken meestal met Duitsche
meisjes ; en veel vertier op straat . Na lunch wij per sneltrein
naar Koblenz, en daar te 6 u . gearriveerd . Hier de Amerikanen
de teugelen des bewinds ; en alle goede hotels door hen bezet,
wij onderdak in een hotelletje bij het station, hetwelk zeer vies,
en tot Tante's misnoegen. Maar door Hendrik een goed restaurant opgediept, Bodega-Café bij naam ; en aldaar keurig
gegeten, à la carte : bouillon met ei, visch, kip, omelet, daarbij
ij fl . wijn en koffie, en de nota 8i M. ; hetwelk in Hollandsch
geld ƒ 8 .io, en vlei mij zulk een maal voor 4 man in Holland
het 3 dubbele te kosten . En onze rekening in het hotel voor
kamer en ontbijt en de juf gisterenavond gegeten bij elkaar
slechts 52M
., zijnde ongeveer f i .- p. p . En krijgt men hier
het gevoel men met f Soo op zak (= 5000 M .!) millionnair is,
waarover in den trein lang geboomd met zw . Hendrik; door
denwelke nog een mooie binocle gekocht voor ƒ 3 .- van ons
geld.
Het ontbijt ellendig, zijnde 3 sneetjes zwart
oorlogsbrood, en Ersatz boter riekende gelijk een gracht ; en
verder Ersatz koffie ondrinkbaar . Doch is hier wel puike boter
te krijgen, getuige het restaurant van gisteren, alwaar dezelve
verstrekt a 2 M . per rond portietje, dus zo cts . Maar Tante
gelukkig op alles voorbereid met leeftocht, o .a. boter gegeven
alsook ontbijtkoek, en haar juf thee gezet op een reismachine .
Waarna wij op pad naar den Amerik . commandant, voor denwelke Hendrik ook alweder brieven, en onze passen daardoor
andermaal vlot geregeld . En bleek het een wijze bestiering
mijn waarde zwager mede, daar anders licht met de passen enz .
zoude zijn vertraagd, zoo niet vastgewerkt . En was het een
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vreemd gezicht het fraaie Duitsche Regeeringsgebouw te zien
met de Amerik . vlag in top, en bezet door de Amerikanen .
Derwelker opperbevelhebber, Luit .-Kol . Bagby ons een adjudant medegaf naar den Franschen liaison officier, en door dezen
onze passen dadelijk zonder omhaal afgestempeld, voor het
gebied met Fransche bezetting en den Elzas, goed tot aan
Zwitserland . Waarheen te 2 i i op weg per sneltrein . De
drukte aan de treinen in Keulen en hier nog grooter dan in
Holland, doch zw . Hendrik den conducteur telkens M . io
toegestopt, zeggende een goede plaats welf i .- waard ; en wij
aldus telkens puike coupé's gekregen . De reis nu langs den Rijn,
ons welbekend, en de mooie vergezichten bewonderd, inzonderheid de Lorelei ; dewelke passeerend, en wij bezie met
lunch uit Tante's mandje, Amalia gezegd een spiegelei thans
evenzeer te apprecieeren als een lorelei ; hetwelk zeer spitsvondig .
En te i uur in Mainz, wij tijd voor versnapering in een café
tegenover het station; en daar op eens stafmuziek, en veel
Fransche soldaten opgesteld in eerewacht ; en dit alles voor
den Franschen opperbevelhebber, dewelke vertrekkend, en dit
zijn afscheid. En had niemand kunnen denken hier in Mainz
ooit de Marseillaise te hooren . En wat aangaat de Duitschers
onder deze vreemde bezetting, velen onverschillig schijnend ;
doch ook velen er zichtbaar door gekrenkt. Een andere merkwaardigheid niemand wetend hoe de treinen loopend, en gaan
de meesten maar naar het station ; en de bagage steeds in het
oog te houden, op ieders waarschuwing, daar volgens zeggen
allen stelend als raven . Aldus na i~ uur oponthoud weg, en
wederom een allerkeurigste coupé bemachtigd, alleen voor ons
Oen, en de juf er naast ze . Deze, de hoofdlijn van den oorlog,
keurig onderhouden ; en de trein bliksemsnel, zoodat te 8 uur
in Straatsburg, met directe aansluiting naar Bazel . Maar onze
trein tegen alle verwachting reeds om 7 uur weg, zoodat hier
overnacht, zeer goed en zindelijk . Tante zeer vermoeid zijnde,
zij dadelijk naar haar kamer . Doch Hendrik nog van ouds
wetende een zeker restaurant, wij daarheen, Amalia mede . En
dit gewest reeds sedert November onder Fransch bewind, hier
alles volop te krijgen ; doch de goedkoope Marken hier uit,
en alles francs . Doch ook deze slechts 30 cts . per stuk, zoodat
ons diner van 49 fcs . nog geen ƒ 15 de 3 in Hollandsch geld .
Waarna Amalia in het Hotel besteld, zw . Hendrik en ik nog
even naar een Brasserie, en aldaar discours met een aangezeten
heer . Volgens dezen alles reeds verfranscht, en de Duitsche
opschriften voor de winkels in een ommezien vervangen door
Fransche ; maar nochtans vele stille recalcitranten .
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De derde I)a7 . Onze trein te 9 .30 vertrekkend, wij reeds te
7 uur op, en na prima Fransch ontbijt direct met Amalia op
stap ter stadsbezichtiging . Eerst naar den Dom, dewelke uiterst
statig met prachtige gekleurde vensters ; en vervolgens vele
oude gebouwen en steegjes opgemerkt . En trof het ons allen
hoe deze Duitsche steden, Kleef, Keulen, Koblenz, Mainz, en
Straatsburg alle in verhouding tot bevolking oneindig grootscheepscher aangelegd dan de onze . Op het perron vele Fransche
officieren, en Tante's hondje op eens verdwenen ; doch de
trein gelukkig ~ uur te laat, en tijd hetzelve te zoeken . Eerst
nergens een spoor, doch bleek het ten slotte onder Tante's
japon in slaap . De reis door den Elzas weinig interessant ; het
land welvarend, maar met weinig booroen en zonder water.
De Vogezen goed te zien ; en geenerlei oorlogsschade in zicht .
Aldus in z1 uur naar St. Louis, zijnde dit het laatste Fransche
station . Voor de passen allen er uit met de bagage, zonder
genade, en nergens van witkielen een zweem . Zoodat Amalia
en de juf de lichte pakjes, en H . en mijn persoon de zware ;
een groote trap op, en een urenlang perron af, en later weder
vice versa ; en kon gerust verklaren nooit in mijn leven zoo
gezwoegd, en den hemel dankend voor zwager Hendrik . Doch
einde goed alles goed, en wij weldra in het vrije Zwitserland
te Bazel . Doch hier Tante's koffer er niet ; maar een jongmensch
van het Spoor zeer beleefd, en hij gezegd bagage vaak te laat
aankomend, en ons geraden hem te laten doorzenden naar
Lugano . Waarin Tante eerst geen zin, doch zij ten slotte berust
in ons eenstemmig oordeel zulks beter . En aldus na genoegelijk
middagmaal (soep, spagetti, schapenvleesch met boonen, bier,
S fcs, doch hier weder andere franken, van f o. S o) wij verder,
en over Lucerne en den Gothard naar Lugano, alwaar des
avonds behouden aangekomen, zonder het minste avontuur of
letsel, voor al hetgeen uitermate dankbaar . En het Gothardlandschap schoon boven alle beschrijving . De bergen met sneeuw
en wolken er om heen ; op al hetgeen door mij vermoedelijk
later breedvoerig zal worden teruggekomen . En ons plan Tante
Woensdag te verlaten, zijnde zij wel en opgeruimd, en boven
alle verwachting goed gereisd . En is ons plan de diverse bergen
en hoofdplaatsen van dit land te bezichtigen, mits zulks niet
te kostbaar blijkend. En wil zw . Hendrik zelfs per se wij over
Parijs terug ; en Amalia hierin volmondig bijstemmend door
mij van tegenstribbeling weinig baat verwacht .
De 6e Dag, Zurich. Wij twee dagen genoten van de natuur
te Lugano ; en Tante's koffer terecht, doch daaruit diverse
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dingen gestolen, diverse hemden, alle eetwaar en 4 pd . thee ;
en van lieden in het hotel vernomen zulks in Duitschland regel
en handbagage het beste . En bij het afscheid Tante mij nog
too gegeven voor mijn reiskosten, en „hetgeen over in
Amalia's spaarpot", doch zal er een zwaar deficit zijn . Maar
hiervan niets doen merken, en geen zuur gezicht gezet ; en
Arnalia later zeer ad rem geopperd alles hetzelfde, of het reisgeld nu binnenkomend, of later. Aldus wij over den Gothard,
dewelke in mist, naar Lucerne (lunch en de Righi) en zoo naar
Zurich. Alwaar ter nauwernood kamers, zijnde de hotels hier
even vol als bij ons, en bijna even duur, doch een behoorlijk
onderdak in een goed hotel ; en aldaar op gepaste wijze in de
Grill-room gedineerd . Doch de nota van dien aard wij besloten voortaan in een café te eten. En des avonds aanzichtkaarten aan alle vrienden en verwanten, bij elkaar voor ruim
5 francs ; en Amalia voor 7 frs ., en nog niet klaar . Waarop
vermoeid te bed, aleer Zw . Hendrik terug, dewelke uitgegaan
ter verkenning der stad, voor morgen .

f

De 7e dag, Zurich. Het weder druilerig, maar gelukkig droog,
en wij de stad en omstreken in oogenschouw genomen . Dezelve zeer grootscheepsch en monumentaal ; de straten breed
en de huizen kolossaal, gelijk nergens in Holland . En in een
bank 300 frs . gehaald op mijn Krediet Brief, door mij waargenomen hoe dit gebouw reusachtig met vele marmeren
pilaren, en een groote godin in brons aan 't eind ; maar weinig
vertier, en betwijfel of zij half zooveel te doen als Mr. Willemse's bank, dewelke niet i/to zoo groot behuisd . Daarna de
voorsteden bewandeld, zeer heuvelachtig, met mooie gezichten
op het meer en de bergen . En aan de lunch in een afgesproken
U/irtschaft Hendrik verschenen met een Hollandschen kennis,
denwelken hij opgediept . En met dezen veel discours over
land, luyden en leven . Hier 7000 studenten, en 400 Hollanders,
dewelken een eigen Kamer van Koophandel . En zeer vele Bolsjewix. Doch het vreemdste hoe het oorlogsleven hier precies
als in Holland, tot in de kleinste bijzonderheden ; 0. W.'ers,
woeker, duurte, razende belastingen, vele Duitschers, volle
hotels, weinig boter en suiker, geen kolen, iedereen veel verdienende en dito uitgevende, kortom, wel too gelijkenissen;
en de Bolsjewix hier aan het verloopen . Doch de toestand bij
ons iets beter naar het schijnt ; en de politie hier veel strikter .
Ieder zich binnen 24 uur te melden op straffe van 2ooo frs .;
en dus ik met Amalia naar het bureau, met ons bewijs, verstrekt door de politie te Lugano tegen onderpand van onze
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passen; doch Hendrik niet mede, zeggende hij maling aan zulken poespas . En in den avond per sneltrein naar Bern, 2k uur.
De 8e Dag, Bern . Het hotel hier per telefoon besteld, en zeer
goed, doch vol, met hoog uitzicht op een rivier ; en leer goed
geslapen . Waarop de stad bezichtigd, dewelke zeer oud en
fraai, en merkwaardig wegens haar kolonnaden voor de winkels . Doch deze winkels meestal krotten, en er diverse met
Amalia bezocht, evenals te Zi rich . De waar schunnig en de
keuze klein ; en ons eenstemmig oordeel zij van buiten pretentieus, doch van binnen weinig zaaks, het tegenovergestelde
van bij ons ; en wij het verder eens deze Hollandsche degelijkheid gunstig afstekend bij al dit schijnschoon, ons volk eenvoudig van uiterlijk ; doch inwendig wel voorzien ; maar de
Zwitser andersom . Aan de lunch zw. Hendrik weder een vriend
opgediept, en wel i attaché der legatie ; en hij dezen voor onze
paspoorten gespannen, zijnde het nu uitgemaakt wij over
Parijs huiswaarts, op voorwaarde evenwel mij zulks niet meer
te kosten dan 500 frs . alles inbegrepen . En wij morgenavond
te vertrekken met den nachttrein, heden alle consuls afgeloopen :
eerst de politie en daarop naar Nederland, alwaar zeer hoffelijk
bejegend, en vervolgens naar Frankrijk en België ; en al deze
consulaten vol menschen om paspoorten, doch nergens meer
dan i uur te wachten . En zw . Hendrik des avonds al weder
een vriend, dewelke een rijk fabrikant, Biizli van naam, en
deze kennelijk zeer geporteerd van Amalia, hij ons geïnviteerd
voor een rit met zijn auto, naar de bergen, morgen .
,ge Dag. Interlaken, etc . Reeds te 8 uur weg met de auto ;
waarover eerst geaarzeld, zijnde er regen met sneeuw, doch
besloten te gaan, aangezien zulks niets kostend, en bij slecht
weder rechtsomkeert . De weg zeer mooi, door heuvellandschap,
doch hetzelve weinig zichtbaar, door de vallende sneeuw, en
soms een ware sneeuwstorm ; en aldus over Thun en langs
het meer naar Interlaken . Alwaar flink gewandeld, zijnde het
weder een weinig opgeklaard ; doch van de Jungfrau niets te
zien, en van de andere bergen alleen de onderste helling . En
het gansche stadje, mij wel bekend van vroeger, als uitgestorven ; het seizoen voorbij en alle hotels ledig en gesloten . En
vreesde dezen dag honger te zullen lijden, doch door Herr
Bi zli nog tijdig een klein hotel opgediept, en aldaar na eerst
koffie met kirsch ter verwarming een lunch, vrij goed ; en inmiddels een zware sneeuwstorm buiten . Waarop zw. Hendrik
Herr Bi zli aangezet tot een verderen tocht naar Lauterbrunnen,
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en wij onderweg den Staubbach bezichtigd, zijnde i beek dewelke wel iooo M . of meer van een berg valt, hierdoor tot stof
wordende, vanwaar de naam . En ter bezichtiging door ons allen
een hooge berg in de sneeuw beklommen, met veel hijging
mijnerzijds, doch flink mede voor mijn jaren, dank zij een
Alpenstok, door mij te voren te Interlaken als aandenken gekocht. (2 fr.) En bij de terugkomst de grondeigenaar mij aangesproken voor 2o c. weggeld per persoon . Waarop verder
door Lauterbrunnen naar de Trummelbach ; en hier een nieuwe
klimpartij de bergen in, waarvoor echter paste ; doch speet mij
zulks later eenigszins toen de anderen teruggekeerd met de
meest opgetogen verhalen, hebbende de beek een gat geboord
door honderden meters rots ; waarvan evenwel een prentje door
mij medegenomen, zoodat mij hetzelve zeer goed kan voorstellen . Het landschap hier dik onder de sneeuw, met dewelke
de boomen zeer zwaar beladen ; en deze witte laag op het
groene geboomte wel buitengewoon schilderachtig, en kan mij
bijna geen Kerstplaat voorstellen dewelke schooner . Hierop
terug, denzelfden weg, en juist voor de schemering thuis, en
het weder onderweg geleidelijk opklarend wij vele mooie vergezichten bewonderd ; en in ons hotel na zonsondergang de
Alpen klaar te zien tegen den avondhemel, diep rosa . Hierna
Herr Bi zli door ons te eten gevraagd als contra-prestatie ; en
bleek dezelve den ganschen dag zeer geschikt en gastvrij, zoodat hem uitgenoodigd bij ons te eten bij aldien hij Haagwaarts .

zoe Dag, Parijs . Gisteren te 8 uur uit Bern, met den sneltrein,
via Delemont; alwaar wij den trein uit Bazel te vinden met
slaapwagen, waarin plaatsen besteld . En deze trein laat, wij
hier i uur gewacht . In den trein H . en ik samen in een hokje
als in sigarenkist, en Amalia dito met een Fransche Madame,
dewelke echter 2 hondjes bij zich . Waarover Amalia zich bezwarend, zw. Hendrik het voor haar opgenomen, met 3 frs .
aan den portier ; en de dame hierop woedend, zij verklaard
niet van haar hondjes te scheiden, in een gewonen coupé gegaan,
zoodat Amalia alleen . Doch zij zich later aan de Fransche grens
gewroken, zeggende tot een inspecteur wij allen Boches, maar
weinig resultaat . Doch was het een groote last wij er te i2 u.
uit moesten aan de Zw. grens, en te i uur aan de Fransche,
en beide keeren niet alleen onze bagage en passen te vertoonen,
maar bovendien streng ondervraagd hoeveel geld bij ons ; zijnde het verboden met meer dan i ooo frs . te reizen . En mij te
1 2 te slapen gelegd, doch daarin niet geslaagd door het ongewone ; doch zw . H . en Amalia beiden uitmuntend gerust en
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frisch opgestaan. Aldus te io uur in Parijs aan de Gare de
l'Est ; maar wel 12 hotels afgeloopen aleer logies . Waarna een
bad; en daarop deze notities afgedaan, zijnde het naar mijn
oordeel niet wenschelijk twee landen door elkaar te halen .

ioe Dag (Parijs) . Na lunch een dutje ter inhaling der verloren nachtrust in den trein ; en daarna mijn eerste zorg voor
sigaren, hebbende de douane mij midden in den nacht 6o centimen rechten per sigaar gevraagd, waarop hen alle cadeau
gegeven aangezien toch niet bijzonder. En een sigarenwinkel
bijna niet te vinden, en dezelve een klein onooglijk hokje ; aangaande hetwelk zw . Hendrik's uitleg deze winkels hier van den
Staat, en zeer zeldzaam ; en het mensch er in zeer onverschillig
op het onhebbelijke af ; en hetgeen erger zij geen passabele
sigaar onder i f. zo, hetwelk mij te veel . Doch gelukkig een
doosje Amerik . Tuxedo tabak ontwaard, dewelke ook in Den
Haag gerookt en deugdelijk bevonden ; en de prijs slechts
2 f. = 6o cts ., tegen 75 in Den Haag, in spijt van de regie ;
hetgeen wederom wijzende op 0. W. Waarop met ons drieën
naar den Cour van het Grand Hotel voor five o'clock ; en het
publiek hier hoogst elegant, doch de prijs civiel, nl . 3 fcs ., met
een gebakje inbegrepen . En de dames zeer modieus met veel
en kostbaar bont ; en verder diep uitgesneden halzen, alsook
ragfijne zijden kousen, en de rokjes leer kort, hetwelk door
mij ook reeds op straat waargenomen . Bovendien zeer velen
één of twee hondjes bij zich ; aangaande dewelke zw. Hendrik
gezegd voot rasechte wel 1000 fcs . en meer betaald . En ik
twijfel opperend aangaande dezen prijs, dewelke meer passend
voor een koe dan voor een hond, hij mij later binnengeleid in
een hondenwinkel nabij ons hotel ; alwaar het goedkoopste
beest 1400 fcs. en enkele boven de 3ooo ; en deze laatste een
stamboom als een baron. En in den avond Amalia en ik vermoeid, wij vroeg naar bed, na eten in het hotel ; doch zw. H.,
wiens energie onvermoeibaar, uit voor een biertje .
iie Dag (Parijs) . In den morgen naar de Banque, met mijn
Krediet Brief. En wilde eerst 400 fcs . lichten, makende met
ca. 100 fcs . op zak mijn voorgenomen Soo fcs .; doch zw. Hendrik gezegd ik hierbij rekenende met volle francs van 2 kwartjes, en niet van 30 cts .; en het bedrag dus te zijn 750 fcs .,
waarin veel waars. En Amalia verder zeggende zij reeds gezien
hier vele dingen goedkoop, mede op haar aandringen totaal
iooo fcs . getoucheerd, waarin begrepen appeltje voor den
dorst en onvoorzien ; en i uur gewacht op de formaliteiten,
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en geloof zeker de Banque ons onder verdenking van oplichting . Waarna wij den boulevard af, en verder de Rue de la
Paix en de Rue Royale, en alle winkels aandachtig bekeken, inzonderheid de juweelen, dewelke meest nobel en schitterend ;
en in de R . Royale voor mijn vrouw en Amalia elk een hoedeneld gekocht (samen 12 f.) en voor de meid een broche met
Y n Eifel Toren (2 f.) . Waarop zw . Hendrik, dewelke zich
noemende onzen maitre de plaisir, ons medegevoerd naar het
Café de Paris, hetwelk meest luxueus, en aldaar lunch . Dewelke
komende op i i fcs . per man lf 3 .3o) doch wil mijn hoed opeten
indien iets dergelijks in Holland te krijgen voor ƒ 25 . De hors
d'oeuvre ontelbaar, en diverse ervan mij onbekend ; doch alle
zeer smakelijk, en een maal op zich zelf ; en verder een gestoofde schotel, lekkerder dan iets hetwelk mij kan herinneren,
en een stuk appeltaart heerlijk boven alle beschrijving . En van
de hors d'oeuvre door Amalia nauwkeurige notitiën gemaakt, op
mijn aansporing, en hoop zij zich na onzen terugkeer in derzelver toebereiding zal bekwamen . Waarop naar de groote
Magazijnen van het Louvre. Deze van boven tot onder vol
koopwaar en menschen, en hierbij vergeleken de Bazar de la
Paix bij ons naar mijn inzicht slechts een kikvorsch ; en volgens
ons aller oordeel de prijzen redelijk civiel, zijnde de eigenaren
er naar mijn inzicht niet op verdacht de frank slechts 3o cent .
En diverse inkoopen ; voor mij zelf twee zeer modieuze strikjes
ad 5f f., blauw en groen met witte stippels ; voor mijn vrouw
twee paar suède handschoenen à 12 f. (3 .6o) en een paar slaapkamerpantoffels (7 f .) En voor Amalia handschoenen en een
blouse ad 23 f. (6.90) echt zijde en zeer chic . En zij gecharmeerd
van een gebreiden modieuzen jekker, blauw met witte streep,
dewelke volgens haar zeggen „dernier cri" en bizonder bi, en
in Den Haag wel f 6o te kosten, en daarbij eerst volgend jaar
te krijgen, en hier 9S fr . (28 .50) . En ik hem niet willende koopen, haar ten slotte het geld geleend, tegen nadere vereffening
in Den Haag . En zij verder verliefd op een zijden Kimono
dewelke echter bij navraag 420 fr. te kosten, ik haar met spoed
uit al deze verleiding geboegseerd . En aldus naar de Tuileries,
en de geheele Avenue opgewandeld tot den Arc de Triomphe ;
en terug met den Metro . Doch dezelve een akelig domp hol,
niet te vergelijken met onze Tram ; en geen wonder vele Parijzenaars er zoo bleek uitziende . Doch zw . Hendrik gezegd zij
die bleekheid meer krijgen op de hoogten van Montmartre
dan in de diepten van den Metro . Verder wij den Boulevard
op; en het weder sedert onze aankomst uitermate schoon en
zacht, wij voor een café op den boulevard gezeten, Amalia
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met thee en wij met Amère Picon, door H . aanbevolen . En
deze drank zoo uitermate smakelijk en pikant mij voorgenomen
hem op de Witte zal zien te krijgen . Het verkeer op straat overal
op dit uur razend druk . ioooden taxi's, met oorverdoovend
geratel en trompetgeschal, alsook hinderlijke lucht ; en de
breede trottoirs pol gedrang, o . m . van de vele winkelmeisjes
dewelken huiswaarts keerend, en onder dezelven vele chique
\'erschijningen waargenomen. En wij allen vermoeid, besloten
in het hotel i uur te rusten, waarna, zijnde wij nog steeds
voldaan van onze lunch, te 8 ure slechts één kleine plat voor
den middag bij Duval (3 f.) . En hierna naar de Olympia, alwaar
de Revue zeer amusant, maar doorgaans op het kantje af, wat
Amalia betreft . Waarop te 12 uur naar ons hotel, zeer vermoeid,
doch uitermate voldaan, zijnde deze dag in elk opzicht bevredigend en rijkelijk compenseerend voor alle door ons geleden oorlogsbeslommering . Doch op mijn kamer mijn kas
opmakend ontwaard heden 230 fcs. uitgegeven, en besloten
mi verder in te toomen, en voor securiteit 300 f . ter zijde
geegd voor de thuisreis, zoodat van de 750 nog slechts 220
disponibel, en mijn vast voornemen het hierbij te blijven .
In den morgen eerst naar Notre
Dame, en daarop naar het Louvre, en verder naar Cluny
Museum met Amalia, dewelke aldaar haar kunstzin botgevierd ;
doch diverse standbeelden in het Louvre naar mijn oordeel
indecent . Waarop zw . Hendrik naar afspraak ontmoet bij
Weber voor de lunch ; en, vervolgens per Metro naar het Bois
de Boulogne, en opgewandeld naar de wedrennen van Auteuil ;
en hier binnen (2S fr., Am. 2o) en een drukte van belang,
zijnde het geheele mondaine Parijs tegenwoordig . De toiletten
buitengewoon elegant, en vele dames in de allerlaatste modes .
En deze volgens zw . H. mannequins van de groote fijne magazijnen dewelke hier hun nieuwste mantels en costuums vertoonen . En met name reusachtige bontmantels gezien . Verder
2 wedrennen bijgewoond, en op i ervan io f gewed, voor mij
en Aml ia elk ; doch dit geld zonder eenig resultaat totaal weg,
zoodat het zaakje zeer terecht totalisator genoemd . En dit
wedden de grootste onzin der wereld, en onze regeering allen
lof verdienend, zij hetzelve niet gedoogt . Terug door het Bois,
en aldaar tea in het Palais Chinois, zeer elegant en modieus,
en wel iooo menschen . Doch ik betalend, dit zaakje mij 17 f.
gekost, en de eigenaar naar schatting minstens i6 f . aan mij
verdiend . Waarop hotelwaarts, en ons na opfrissching gekleed,
en daarna gedineerd bij Lucas . En ik daarop met Amalia ter
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comedie, en wel Dame aux Camelias in Theater Sara Bernhard .
Doch zw. H . niet mede, hij vermeldende hij niet tegen zulke
trieste stukken opgewassen, en afgesproken ik A . te i i u .
naar het Hotel te brengen, en dan met H . nog ergens een biertje
te gaan drinken . Hetwelk doende hij mij medegenomen naar
een souperhuis in Montmartre, zeer chic, met een oorverdoovend strijkje, en onophoudelijk dansen, o .a. door zeer vele
coquette vrouwen, dewelken echter naar mijn inzicht noch
zeedzaam van kleedij, noch van gedrag . En was ik oprecht
blijde Amalia thuis gelaten. Hetwelk opperend tegen zw . H.
(dewelke het gelag betaald) deze gezegd ik dominé had moeten
worden . En na deze wuftheid te hebben waargenomen mijn
oordeel Parijs inderdaad verzonken ; en prees den Heer ons
land degelijker . Waarop zeer slaperig naar huis .

zie Dag. (Parijs .) Op; en onder het aankleeden mijn kas
opgemaakt ; waarbij tot mijn schrik ontwaard de dag van gisteren mij 142 f. gekost, ofschoon niet kan begrijpen hoe ; en nog
slechts 8o fr . over . Waarvan naar mij te binnen schoot nog het
hotel te betalen, en aldus aanspreking der reserve niet te vermijden . Waarop naar H .'s kamer, en aangekondigd wij morgen
te vertrekken, zijnde dit onze 14e dag uit, en welletjes. Doch
H . gezegd hij hier dan nog een weekje blijft schaatsenrijden
op zijn eentje ; en hij eenmaal goed en wel hier niet te bewegen
reeds terug te gaan . En bleek later oos Amalia van zins te
blijven ; doch liet mij in geenen deele bepraten ; en den portier
zeggen onze kamers morgen ter beschikking, op zijn advies
reeds heden kaartjes genomen en plaatsen besproken met het
oog op volte des treins . Dit gedaan wij veel gewandeld ter bezichtiging der stad ; en daarmee door mij consequent de grootste economie betracht, en onze lunch slechts bij Duval ( 8 f. de
2) . Alwaar een gesprek met een heer en dame, aan onze tafel
aanzittende, een zeer belangwekkend discours over schaarschte
en duurte ; doch Amalia vele prijzen vergelijkend met de dame,
bleek alles vrij wel op hetzelfde uit te komen als in Holland .
In den avond voor afscheidsdiner geïnviteerd door zw . H. bij
Vattel, zeer goed en vroolijk ; en aldaar na het eten door velen
gedanst, en zulks in oogenschouw nemend wij blijven zitten
tot ~ i i . En is het een wonder hoe met diners beginnend om
8, en de avond zoo om ; maar ook in deze het Holl . gebruik
verre te verkiezen, zijnde er op die manier nog iets aan de
avonden . Waarop huiswaarts, A . en ix, willende zw . H. nog
ergens een biertje gaan drinken .
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14e en i re dag (Brussel-Haag) . Op, en gepakt ; en de rekening
betaald, dewelke komende voor de vier dagen op 230 fcs voor
ons beiden, hetwelk afzetterij in zulk een klein hotel . En al
mijn geld nu bijna op, en niet van zins in deze tijden met weinig
te reizen, van zw . Hendrik Soo fr . in depot genomen, voor
eventuaiiteiten. Waarna wij te i i u . naar het station, zw . H.
ons uitgeleide doende . De trein zeer goed, doch eerst om i2 .3o
weg . Na 2 uur rijdens in het verwoeste gebied, beginnende bij
Noyon, en zulks voortgezet tot donker, wij middelerwijl in den
restauratiewagen geluncht (12 fr.); en de verwoesting ergerlijk
boven alle beschrijving . Aan de grens ondervraagd hoeveel
geld bij ons ; doch iooo fr . geoorloofd, wij er onder ; en met de
passen zoo goed als geen last . Om 9 uur te Brussel, alwaar
zonder moeite een kamer ; en de pret nu officieel uit wij zeer
eenvoudig gegeten . (81 fr .) Waarna ons nog een half uurtje
vertreden in de Rue Neuve, en aldaar voor een venster precies
het broertje van Amalia's nieuwen jekker, doch slechts 89 frs ;
en de frank ook hier slechts 3 0 cts, wij te Parijs zonneklaar
voor 6 fr . afgezet . Aldus te io uur naar bed, daar om 6 uur op ;
en om 7 uur met den trein naar het lieve vaderland, en te i i
uur Roozendaal binnengestoomd . En Amalia zeggende zij wel
in staat den eersten Hollandschen witkiel te zoenen, deze uitdrukking, hoewel in een jong meisje ongepast, toch nauwkeurig mijn gevoelens vertolkend ; zijnde er geen waarder
woord op de wereld dan oost west thuis best . En te 2 z in
ons Haagje, mijn vrouw alsook Betsy ons liefderijk wachtende
aan het station, en teeder omhelsd . En alle betrekkingen en
vrienden wel ; en overgelukkig na alle genoegens en wederwaardigheden in velerlei vreemde contreien wederom veilig en
wel thuis . Waarvoor Gode ootmoedig dank .

Donderdag 6 Noveneber. Op, reeds te 8 uur, daar heden zeer
vele besognes . En van den barbier het nieuws slinksche dieven
thans allerwege aan de deur komende, onder voorwendsel
zulks voor Palthe, en dan tijdens navraag der meid met de
overjassen etc . verdwijnend ; en hiervan onze domestieken onverwijld verwittigd, ter waarschuwing . Waarop naar de Bank,
alwaar ons zilver en mijn Dagboek uit de kluis gehaald ; en
met Mr. Willemse ruggespraak over diverse zaken . Hij mijn
opinie gevraagd aangaande de valuta der diverse landen, pas
door mij bezocht, doch hem gezegd hier niet competent ; en
verder de Beurs naar zijn oordeel niet meer zoo vast . Hetwelk
het gevolg van de komende gedwongen leening ; aangaande
dewelke Mr. W. zeer ad rem opgemerkt wij inplaats van een
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heffing in ééns een heffing bij stukken en brokken krijgen,
om het uur een lepel . Gegeten bij Betsy, doch Marinus zijn
wijn m .i. meer crimineel dan ooit .
Vrijdag 7 November . Aan het ontbijt mijn vrouw en Amalia
begonnen over een Oostenrijksch kind, door ons aan huis
te nemen ; waartegen eerst door mij opgezien, doch later toegestemd, zijnde de nood aldaar zoo groot niemand zich onbetuigd te laten ; en hier ook een comité gevormd, en geld
alsook kleeding in te zamelen . Waarover later Prof. van Culemborgh ten mijnent, met aanzoek ik Maandag met hem gezamenlijk rond met de schaal, en ook hierin gaarne toegestemd ; zijnde
mijn inzicht dat, alhoewel gezegd land mij een leelijke kool
gestoofd door de daling in zijn juli-rente (dewelke nog erger
dan bij de Russen) hier de Christelijke compassie boven alles
dient te gaan ; en bovendien gezegde daling niet de schuld van
het arme volk maar van zijn heerschers . Waarover later aan
ons tafeltje voorgelicht door den heer Blabbers, het Kamerlid,
in verband met een groote onthulling in de bladen tijdens
mijn afwezigheid, en de kopstukken te Berlijn een figuur als
modder . Maar dit volgens Muffelmans doorgestoken kaart, alles
berekend op terugkeer des keizers ; en de Kol . Bulders geopperd deze (n .l . de keizer) de eenig mogelijke redding voor
Duitschland . En wil niet verzuimen hier te gewagen van de
warmte mijner begroeting aan ons tafeltje, alwaar bij acclamatie
geconstateerd hetzelve gelijk een lichaam zonder ziel tijdens
mijn absentie . Hetgeen misschien overdreven ; doch vlei mij
het mijne bij te dragen tot deszelfs animo .
Zaterdag 8 November. Reeds vroeg ten mijnent de timmerman, met kwitantie ad f 2z .47-, zijnde dit bedrag voor reparatie
van een keukenraam, hetwelk niet schoof, en mijn vrouw
gisteren betaling geweigerd . En zij hierin groot gelijk, zij door
mij gesteund, en ik ƒ 7 .5 o geboden . Waarop de man mij bedreigende met den advocaat van zijn Bond, ik hem de deur
gewezen ; en mijn plan de zaak desnoods uit te vechten tot den
Hoogen Raad . En is het een der veegste teekenen hoe allerlei
ambachtslieden thans gruwelijk overvragen ; en in verband
hiermede van mijn vrouw vernomen de wasch het ergste van
alles, en zij deze thans naar Brabant te zenden. Op de tram
van den journalist Blommerse vernomen onze Regeering doende met opstelling der nota's van kosten voor de geïnterneerden,
en hoopt zij hiervoor 50 millioen te ontvangen ; doch Minister
De Vries, inplaats van hierdoor milder gestemd, doende met
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een belasting op koffie, en verder met een weeldebelasting .
En Z .Excell . volgens Blommerse een man zonder koers, willende hij eerst de burgerij door weeldebelasting tot sparen
dwingen, en daarna het gespaarde wegnemen als vermogensaanwas ; en hij hierover een scherp artikel in de pen .
Zondag 9 November . De dag zeer nat ; doch mij niet laten
weerhouden van kerkgang, waarbij f 4 .- in het zakje, zijnde
ik er in 4 weken niet geweest ; doch de preek voor 4 centen
nog te duur, en op niets toepasselijk . En in den middag uit
moetend voor visites, den stalhouder opgebeld ; doch geen
antwoord ; waarop mijn vrouw zich herinnerde de koetsiers
hier des Zondags niet meer rijdende, hetwelk een nieuw teeken
des tijds . Zoodat per tram naar de Plaats, en aldaar een bakje
genomen, daar diverse bezoeken niet voor uitstel vatbaar . En
bij Mevr . de Roosenstruijck, derzelver zoon ons verteld hoe een
groot gedoe op een zeker Ministerie, alwaar Z .Exc . f 70 .000
besteed voor inrichting van Z .Exc . Kabinet, en hij deswege
gereprimandeerd van Hoogerhand, en zijn ontslag aanstaande.
Verder bij neef v . Munnickhuysen lang discours over de
politiek ; en zijn vrouw de mijne verteld haar dochter (met de
neuswrat) verloofd met Jhr . Riemstra . En mijn bevinding in
deze de liefde klaarblijkelijk blind; zijnde zij naar mijn oordeel
een der leelijkste meisjes te dezer stede, en bovendien saai als
een geit .
Maandag lo November Te io , u volgens afspraak afgehaald
door Prof. v . Culemborgh, en met dezen op stap voor de
Oostenrijkers tot 1 1, en daarna van 2 tot 4 . Het weder guur,
en de schaal zeer koud om vast te houden, deze den Prof.
zooveel mogelijk in handen gespeeld . Doch het resultaat zeer
bevredigend, en wij f 261 opgehaald, waaronder zeer veel
Rijksdaalders, en diverse Muntjes ; en slechts aan één huis nul
op 't rekest . Iedereen goedgeefsch ; en trof ons bijzonder hoe
aan één huis alwaar ververs aan het werk, dezen ongevraagd
allen hun portemonnaie in de schaal geledigd . En al loopende
de Professor mij verhaald van een nieuw . wonder der wetenschap, nl . het inenten van een klier van onge apen op menschen, waardoor zij tot 150 jaren te leven. Hetwelk, indien
waar, zeer wonderlijk ; doch weet Z .H .Gel. niet in hoeverre er
kans allerlei apenstreken mede overgeënt . En later aan ons
tafeltje nog ƒ 8 .5o door mij opgehaald . Alwaar mij de Parijsche
drank Amère Picon te binnen geschoten, wij een gezamenlijk
rekest aan het bestuur onderteekend ter invoering van den3 46
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zelven . Doch thuis gekomen een dagvaarding van den timmerman; alsook briefkaart uit Parijs van zw. Hendrik, met bericht
hij ons mist, maar zich niet eenzaam gevoelt, en Donderdag
terugkomt .
Dinsdag zr November. Met de dagvaarding naar Mr. Murgers;
doch deze mij geraden te betalen daar de kosten en ergernis
niet aan te bevelen . Waarop ik hem uitgelegd het hier een
openbaar belang, en ik er de kosten voor over zulke afzetterij
aan de kaak te stellen . Maar zijn repliek de zaak niet publiek
zal worden, en mij aangeraden liever een stuk aan de bladen
te zenden, doch hierbij geen namen te noemen ter vermijding
van beleediging . En in het kort onze afspraak hij f io te bieden
hetwelk echter nog veel te veel, en tegen mijn zin . Aan ons
huis heden een Weensch kind afgeleverd, 6 jaar oud, Ulrich
Bendel bij naam en zeer aardig, alhoewel mager en slecht in
de plunje ; en noemt hij mij Grosspapa, maar mijn vrouw en
Amalia Tante . Van Betsy diverse kleederen voor hem, dewelke
te klein voor Johan mijn kleinzoon ; en hij van mij morgen
een overjasje cadeau te krijgen, alsook een bouffant . En in
den avond sneeuw van belang, wel io c.M .; maar nog vele
boomen in blad, en alles tegenwoordig anders dan anders .
Woensdag 12 November . Op, en alles vol sneeuw, wel een
voet dik ; en de wind ijzig koud, dit een der vroegste winters
dewelke mij herinner . En onzen voorraad kolen nagegaan,
dewelke bleek slechts 8 mud; doch turf nu vrij, alsook gas en
petroleum. En om deze laatste te stoken een petroleumkachel
besteld, en verder Swart, den kolenman opgebeld om turf ; en
geloof de schelm mij
uur later iemand aan huis gezonden
met aanbieding van clandestiene anthraciet ad f 8, waarvoor
echter door mij bedankt . En door de sneeuw mijn rheumatique
eenigermate ontwaakt, weshalve niet naar stad ; en een weinig
gepraat met het Wener kind, doch hetzelve moeilijk te verstaan . Zijn vader gesneuveld, doch van zijn moeder niets te
vertellen behalve dat zij zeer lief .
Donderdag 13 November . De sneeuw verder botvierend, doch
mijn rheumatique gelukkig weg zonder spoor, en derhalve
naar stad ; alwaar veel drukte aangaande België, deswelks vlag
te Breskens vernederd; maar een schipper ons uitgescholden
voor kaaskoppen, zoodat eigen schuld . Edoch, volgens gerucht onze regeering zich te verontschuldigen, waartegen echter Kol . Bulders zich schrap gezet, en hij gezegd eindelijk tijd
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voor haring of kuit . En hij mij verder gezegd alle officierensalarissen flink te verhoogen door de regeering, maar nog
steeds niet genoeg .
Vrydag z~ November. Heden reeds vroeg ten mijnent iemand
voor een tramclub, dewelke des nachts extra-tram te laten
loopen te 1z en i uur van Schev. en Duinoord naar stad, en
te i l 1 van stad vice versa, zijnde er geen trams na 1 i z, en
taxi's op dit uur wel f 5 en meer . Hetgeen niets voor mij, daar
steeds stipt i iz naar kooi ; doch Johan een boekje kaartjes, ad
f i per stuk . En voor de lunch naar stad, zijnde genoodigd
door den Bar. Beaume de Castagne, en wel bij een nieuwe
gelegenheid, nl . Regina in de Papestraat . En daar zeer smakelijk gespijsd, soep, vleesch met groenten en Toetje, alles samen
f 1 .75, het goedkoopste in jaren genoten ; en deze gelegenheid
m. i. zeer geschikt voor dezulken als met vrouw en dochteren
goed doch niet te duur uit willende eten . En de Bon . hierheen
omdat de zaak gedreven door den vroegeren chef van den
Prins de Ligne . En vernomen deze (nl . de Prins) spoedig hier
terug te komen als Belgisch Gezant . Wij verder veel discours
over de Belgische annexionisten, waarbij door mij onverholen
opgekomen voor het landsbelang ; doch deze beweging volgens den Bon . niets om het lijf. En op de Witte het nieuws de
Genl . Snijders het Grootkruis van den Leeuw, en Genl . Pop
het ridderkruis . Waarover aan ons tafeltje iedereen zeer voldaan, uitgezonderd de Kol . Bulders, en wilde deze Gen . Snijders
geadeld hebben, als zijnde z . i . een der grootste veldheeren
onzer dagen, dewelke groote dingen te zien zoude hebben
gegeven bijaldien ons land in oorlog ware gewikkeld .

Zaterdag zJ November . Brief met de Post, van zw . Hendrik
uit Parijs, en allerlei nieuws ; bijv. de sneeuw aldaar bijna een
voet hoog, en aan alle kranten staking . En hij verder de jongste
Poolsche Gravin aldaar zeer toevallig op straat ontmoet, en
dezelve a .s. Donderdag terug te reizen, hij tot dan te blijven,
tot wederzijdsch reisgezelschap . En mijn eerste gedachte deze
ontmoeting niet geheel toevallig, doch moet H . zulks zelf
weten . Verder van den barbier, het vermenigvuldigingscijfer
der belasting door de gemeente verhoogd van ~ op 3 ; en m . i .
de ontvolking dezer stad op den duur niet tegen te houden .
En is Den Haag thans wel de zwaarst belaste stad des lands,
zoo niet der wereld, en onze Raad zich nog maar steeds niet
intoomend, daar vol vrees voor de Socialen . Dewelken echter
gisteren in de Kamer danig op het nummer gezet, waarover
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het Lid Blabbers aan ons tafeltje wel een uur lang verslag uitgebracht, tot ieders genoegen . Vooral de heer Marchant kranig
van zich afgebeten, en Troelstra's zweep diverse toontjes lager
zingend. Doch het mooiste oud-Minister Kolkman den heer
Wijnkoop te lijf, en dezen verweten hij bij relletjes het eerste
aan den haal zoude gaan . En W . hierbij opgevlogen met een
persoonlijk feit, de hr. K. „Het Volk" geciteerd voor bewijs ;
en volgens dit blad W . verbleekt en om een glas water gevraagd toen hij hoorde schieten bij een relletje . Maar dit volgens W . een gemeen leugen. En volgens den hr. Blabbers het
merkwaardigste er van dit alles niets in het Kamerverslag, nl .
het gezicht van den hr. Kleerekoper glunderend over de
pracht-reclame dat „Het Volk" door een beroemd Kath .
Kamerlid bestudeerd ; zijnde deze heer Kleerekoper welbekend
om zijn krabbels in genoemd blad . En een en ander m . i. een
bewijs hoe de Bolsjewix etc . overal het onderspit delvend ; en
hoort men er weinig meer van .
Zondag z6 November . Het weder nog steeds koud doch zonnig, en aldus ter Wilhelminakerke, alwaar H . M . de KoninginMoeder aanwezig ; en de preek van Ds . Vermeer een der beste
sedert lang door mij gehoord . En terug gewandeld, met Mr.
Kraneman en dochter ; en hij veel verteld van Mr. De Brauw,
pas overleden, een hoogstaand advocaat bij ieder bekend, en
een braaf man; zijnde het zijn gewoonte, hoe druk ook de
praktijk, steeds kosteloos rechtsbijstand te geven in rechtmatige
gevallen waar zulks noodig . In den middag ontelbare visites,
de een den ander de deur in de hand gevend, 2lsof er receptie ;
o. a. ook Mierders het Raadslid ; van wien de jobstijding de
gemeente-inkomstenbelasting thans r3~ pct tegen f toen mij
alhier vestigde ; en op mijn vraag waar al het tgeld blijvend zijn
antwoord onbenullig . Verder Neef v. Munnickhuysen, dewelke
pessimistisch over België, en dit spijkers zoekend ; doch heden
aldaar verkiezing, alsook in Frankrijk ; en hoopt hij er een
nieuwe regeering dewelke niet annexionistisch . Maar heeft hij
weder een zwaar hoofd over de Bolsjewix, dewelken in Rusland aan de winnende hand ; en zij onze regering bedreigd
bijaldien de hunne niet officieel door ons erend .
Maandag 17 November. Hedenochtend een sleetje gekocht
voor den Weenschen jongen, zijnde naar mijn inzicht de winter
nu blijvend ingezet ; en hij daarmede veel pret, uit met Amalia .
Het nieuws in stad bij de Belgische verkiezing de socialisten
zeer aan de winnende hand, hetgeen goed voor ons land,
3 49

NO VEMBER 1919
zijnde zij tegen annexatie ; en de opruiers in deze aangelegenheid
overal geslagen . En in Frankrijk de socialen verslagen, hetgeen
ook weder goed, zijnde daarmede de Bolsjewix in Frankrijk
van de baan . Het verdere nieuws, van Mr. Willemse van de
Bank, de Marken heden noteerend op 6,1 ct ., en zijn oordeel
er nu niet veel meer af kan, doch zal hem niet verbazen indien
nog lager ; en de Kronen z cts ., hetgeen voor mijn persoon
slecht nieuws, en ware het beter geweest ik er mijn winst niet
in gelaten .

Dinsdag 18 November. De barbier met nieuws hij gehoord
Amerika den vrede verworpen ; en hierover in stad veel te
doen, ofschoon het bericht niet geheel aldus ; maar geharrewar
met den Senaat, zeer ingewikkeld, doch mij uitgelegd door
Muffelmans . Doch ook diens oordeel het spaak kan loopen, en
weet geen mensch wat alsdan van den vrede te worden . En de
Kol . B . verhaald Hindenburg hem dezen nacht in een droom
verschenen, en hem gezegd hij Marken te koopen ; en hij van
plan zulks te doen, voor ƒ i Zoo, doch niet wetende hoe zulks
te volvoeren, hem door mij geraden Mr. Willemse opdracht
te g even . En ofschoon niemand bijgeloovig ieder aan ons
tafeltje van zins mede te doen ; en in het eind wij met ons vijven
M. ioo .ooo gekocht, ad 6 .15, het krediet te Berlijn voorloopig
onder berusting te blijven van Mr. W. En is mijn hoop ik het
verlies door mij op deze Marken in het voorjaar geleden nu
zal redresseeren ; doch blijde er toen uit . En thuis Amalia
diverse hors d'oeuvre bereid, volgens Parijsch recept, dewelke
zeer goed geslaagd ; en de kosten volgens haar berekening
slechts 28 cts. Waaruit af te leiden hoezeer elk restaurant een
goudmijn . In den avond de winter opgebroken, door zware
warme regens .
Vrijdag 21 November. De barbier met verhaal van een roerigen
studentenjool te dezer stede ; dewelke eerst bij den Deijl een
geit met jenever dronken gemaakt, en daarop in Den Haag
alle hoogere meisjesscholen aangevallen, meest onbetamelijk ;
en op eene daarvan klas gehouden totdat door de Politie ingegrepen, en de bejaarde directrice gedwongen zich door alle
studenten op de rij af te laten zoenen, en H.Ed. hierdoor in
zwijm . En later vernomen er te Leiden groot schandaal, wegens
het groenen ; en de studenten in plaats van een goed voorbeeld
erger dan de Bolsjewix. Het verdere nieuws, de Vrede in
Amerika verworpen ; en is de bewering van den Volkerenbond
niets te komen, en Amerika apart vrede te sluiten met Duitsch3 50
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land . Waaromtrent bij navrage aan neef v . Munnickhuysen vernomen er nog niets zeker ; doch ons land in alle geval mede
te doen met gezegden Bond, en eene wet hierover nog vóór
Kerstmis te komen . En in den avond mijn vrouw en ik geinviteerd voor diner, met diverse anderen, bij Jhr . Van den
Broeck ; gemeld diner kort en matigjes, doch de wijn zeer goed .
Z.H.Ed.Geb . voor vier maanden te vertrekken naar Zwitserland ; en hij mij in vertrouwen verteld daar misschien te blijven,
vindende hij het onmogelijk hier langer rond te komen van
zijn geld . Zijn Russen waardeloos, en een inkomen van 25
mille thans wegens belastingen en duurte niet meer dan io mille
vóór den oorlog . Waaromtrent kan medepraten, en weet niet
waar zulks heen, met nog velerlei nieuwe belasting op komst .
Zaterdag 22 November . Amalia heden brief van den Majoor
Piffkins; en volgens dezen er een vliegdienst van Londen naar
hier te komen, elken dag ; en zijn plan ons alsdan te bezoeken
met zijn vader, dewelke thans verder bevorderd in den adelstand en nu Lord Kenley ; en de Majoor later dezen titel te
voeren; en zij ons verder veel voorgelezen over de duurte en
de pretmakerij te Londen, doch plotseling met een kleur afgebroken ; en vraag mij af of hier iets broeiend, doch ontkent
mijn vrouw beslist . Van de laatste het maandgeld heden wederom op, en de boekjes nagezien daarin niets extra's ontdekt
behalve een kolenrekening ; en na discussie verdere bezuiniging
onmogelijk gebleken, tenzij bekrompen levend ; en zal dit jaar
zeker interen . In den avond zw . Hendrik een diner, hetwelk
dubbelzinnig, daar zoowel voor zijn verjaardag als voor zijn
terugkeer, en o . m. ook mijn zoon Johan en mijn schoonzoon
Marinus genoodigd, doch geen dames . En dit diner bij Van
der Peyl, dewelke geheel gerestaureerd, zeer modern, en in
rood, met een vroolijk strijkje . Van zw. Hendrik nog veel
nieuws over Parijs, en diverse anecdoten ; en allen vroolijk
bijeen tot i i uur waarop persoonlijk huiswaarts, doch alle
anderen nog stadwaarts . En in de tram aangesproken door een
heer in fijnen pels, denwelke eerst niet herkende, doch bleek
spoedig Aarons, vóór dezen uit het Westland ; en deze thans
reuzenzaken doende in Amerikaansche schoenen met onze
groote gemeenten.
Zondag 23 November . Met de post en anderszins los in de
bus, 2z ex. van zeker schendblad van gisterenavond, afzenders
onbekend, doch alle met het feuilleton aangestreept ; en daarin
tot mijn schrik den meest goddeloozen vuigen laster ontwaard
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jegens mijn persoon . De bewering niet meer of minder ik
indertijd van Lugano uit een snoepreisje gemaakt naar Monte
Carlo, en daar gedobbeld in Hazardspel ; verder ik ten einde
raad na zware verliezen mijn geld gezet op z9, zijnde dit
Amalia's leeftijd ; doch het toppunt een vrouwspersoon mij
aan de mouw getrokken . Waarover dermate onthutst mijn
thee koud liet worden; en den ganschen ochtend een lang verweerschrift geconcipieerd aan gezegd blad, waarin onder overlegging van mijn paspoorten bewezen ik niet te Monte Carlo
geweest; en blijken de strenge Pas-ordonnantiën nu een Wijze
Bestiering ter fnuiking dezer lastertong . En zal ter verdere
overtuiging van H.Ed. morgen nog naar den Burgerlijken
Stand om een geboortebewijs voor Amalia, dewelke mij geraden ik het blad aan te spreken om schadeloosstelling voor
belastering van mijn eer en goeden naam ; doch niet gediend
van processen, mij alleen alle rechten voorbehouden aan het
slot van mijn brief. En een en ander later voorlezend aan zw .
Hendrik, deze gezegd ik niet te schrijven doch alles aan mijn
laars te lappen ; het welk ten slotte gedaan .
Alaandag 24 November . Reeds vroeg telefoon van cue Redaxie
der Haagscbe Post met verzoek aan te komen ; en er terstond

heen denkend zulks in zake den laster . Doch H .Ed. mij inplaats daarvan een brief overhandigd waarin een dominé mij
hekelt over mijn critique op de Haagsche preeken ; en H.Ed.
van plan denzelve deze week op te nemen in haar Tribune
rubrique . Waartegen geen bezwaar, te meer daar mij niet bewust mij daarover ooit onwelvoegelijk uitgelaten ; en zal mij
zelfs verheugen indien onze Theologen door mij opgewekt tot
meerdere welbespraaktheid, ofschoon zij hier ter stede lang
geen kwaad fl uur, en hen dankbaar voor veel stichting . Waarna over den laster . De redaxie van oordeel hier geen delict
overeenkomstig Art. 261 W. S ., hetwelk zij mij voorgelezen ;
zijnde er naar H .Ed .'s inzicht niets lasterlijks gelegen in eenige
bewering . En kwam mij later voor den geest Z .Ew . aan deze
vuige aantijgingen misschien eenig geloof slaande . Dan aan
ons tafeltje ieder het schendblad bij zich, en allen kennelijk
van oordeel hier door mij een kat in het donker geknepen .
Waarop door mij mijn Paspoort vertoond als tegenbewijs ;
doch Muffelmans gezegd qui s'excuse s'accuse ; en Van den
Heu-v el geopperd het voor iemand met relatiën in de diplomatie
kinderwerk aan den Pas een mouw te passen . Doch de Kol .
Bulders mij te hulp, en gezegd het misschien een dubbelganger ;
en heb inderdaad reeds meermalen bemerkt een dergelijk in352

VUIGE LASTER . - DE BELASTINGEN
dividu te dezer stede rondloopend . En een waar geluk Amalia
mede geweest, en bereid te attesteeren ; doch mijn plan morgen
Mr. Murgers te polsen om advies .
Brief met de post, van Tante Hor;
en
ons
allen tegelijk te binnen geschoten
tense, dewelke wel
het dienstig wij haar herdenken met St . Nicolaas, ik naar de
Post ter inwinning van informatiën, aldaar vernomen postpakketten vol zwarigheden, soms maanden onderweg ; en terug
mijn vrouw noch ik raad wetend . Maar Amalia een bonbondoosje van boven gehaald, te Lugano door haar gekocht, en
het adres van den Koekenbakker er op ; en dank zij haar tegenwoordigheid van geest dezen f io gestuurd, met instructie
Tante daarvoor op 5 Dec . e.k. des avonds te 8 uur, een groote
honigtaart te zenden ; en vertrouw ik dat later zal blijken dit
geld zijn rente wel opbrengend . Op de Witte aan ons tafeltje
door Muffelmans een advertentie voorgelezen, zijnde een protest
van de Avondpost tegen de ondragelijke Haagsche belastingen,
met plaats voor io handteekeningen ; en deze terstond er onder
geplaatst aan ons tafeltje en er naast (Mierders, het Raadslid,
niet mededoende) . Waarop veel discussie over deze belastingen .
En mijn oordeel door mij niet onder stoelen en banken gestoken, en gezegd de belastingen in Den Haag door alle beugels heen, en de oorzaak dure winkels en roekelooze raadsleden ; en Mierders hierop boos weg . Verder Muffelmans voorspeld alle geldmenschen hier weg te gaan, en Den Haag dooder
te worden dan de doode steden der Zuiderzee . Alsook Kol .
Bulders het woord genomen, en volgens hem de reden wij
geregeerd door nulliteiten, en de vloek der tijden de aristocratie
niets meer te zeggen, en geweken voor baantjesjagers dewelken
elkaar onder democratische drogredenen geld toegooiend, ten
koste der belastingplichtigen ; en Z .Ed . zeer ad rem gememoreerd toen de groote families nog wat te zeggen onze belastingen niet één i oe van nu ; waarin veel waars . En hierop Mr.
Willemse van de Bank verschenen met bericht de Marken van
ons tafeltje heden reeds 7 cts ., dus ƒ 750 winst; en mijn persoon
door allen gemachtigd af te wikkelen, mits ieders winstportie
f 300 . Waarvan akte .
Dinsdag 27 November .

Woensdag 26 November. Heden naar Mr. Murgers, in zake
de lasterlijke aantijging, en hem een en ander voorgelegd o .a.
het door mij op schrift gestelde verweer ; doch hij gehaast,
daar voor den Hoogen Raad te pleiten, en slechts vluchtig
doorgelezen ; waarop zijn advies ik geen notitie te nemen, of
3 53

NOVEMBER 1919
anders vriendschappelijk te overleggen met de Redaxie ; en
zijn inzicht geen rechter i cent schadeloosstelling toe te kennen, daar de schade niet te bewijzen, althans aannemelijk te
maken. Waarover later met zw . Hendrik, deze gezegd dit
advies omdat voor advocaten aan zulke zaakjes niets te verdienen; hetgeen, indien waar, zeer treurig_

Donderdag 27 November . De barbier van een conducteur vernomen onze trams weldra io cts te kosten, en Amsterdam al
tot 121 verhoogd; en de conducteur hem verder gezegd zulks
voor hem zeer schadelijk daar bijna ieder hem thans met
22 ct . befooiend . En ziet men hieruit opnieuw hoe kortzinnig
de menschen . Bij de loonsverhooging van een paar maanden
geleden ieder bij hoog en laag zwerend alle fooierij te staken ;
doch thans al weder bij het oude, en geloof waarlijk ik de
eenige dewelke gezegden maatregel nog steeds consequent
doorvoerend . En in den middag ter Wittebrug met mijn vrouw
en Amalia, alsook het Weener kind Ulrich Bende], voor een
Bazar voor de noodlijdenden te zijner stede ; en aldaar allerlei
kennissen ontmoet, en deze grap mij ƒ 13 .50 gekost, doch vertroost mij met het goede doel . En hier ook Z . H . den Kroonprins van Soera Karta gezien . Aangaande denwelke verneem
hij zich alom de grootste moeite geeft onze diverse instellingen
te bestudeeren, en de heer Roozen hem o .a . het hotel te laten
zien en uit te leggen. En deze belangstelling zeer prijzenswaardig, en ongetwijfeld gunstig in te werken op de verhouding
tusschen Moederland en Koloniën . Waarop met Lijn 9 naar
stad . En het bericht i .z. tramgeld ook reeds tot ons tafeltje
doorgedrongen En verder het briefport pas 72 cts, en telegrammen met j an. 50 cts, waarop Kol . B. zeer ad rem gezegd wij
thans geplukt in het groot en in het klein, en ons wel haast
geen veertje meer te resteeren . En is er nu een club in vorming
van Hagenaars dewelken allen te verhuizen naar Zwitserland,
en daar een eigen straat te bouwen . En elken dag bovendien
nieuwe onkosten, zooals nu weder Sinterklaas . Waarover met
mijn vrouw op onze slaapkamer, en afgesproken wij in deze
de grootste zuinigheid te betrachten, en elkander alleen dingen
te geven dewelke anders toch noodig ; doch haar speciaal verzocht mij niet te bedenken met sigaren of dassen, daar van
beide nog veel voorraad . Maar mijn geheime bedoeling hierbij
diplomatie, en volg in deze liever mijn eigen smaak .
Vrijdag 28 November . Van Blommerse, den journalist, op de
tram bericht de oude heer Deking Dura plotseling gedood, een
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zeer estimabel en zeer gezien man ; en wel te Amsterdam door
een motorfiets, en deze zelfde 1 uur te voren een meisje aangereden. En deze dingen tegenwoodig overal door de straten
jakkerend, ook te dezer stede, tot ieders perikel; en dhr . Blommerse zijn taxatie in ons land tegenwoordig elk jaar minstens
200 lieden morsdood door auto's, en zooo geblesseerd ; waarop
Z .Ed . door mij aangemoedigd hieraan zijn wel versneden pen
te wijden, en hij zulks toegezegd . En hij verder over onze
Marine, dewelke nu den bouw van alle groote booten te
staken en alleen kleingoed te bouwen, ter bezuiniging . Waarover later discours met Kol . Bulders, deze woedend over verkeerde zuinigheid, en het leger nu ook al met den dag slinkend .
Zijn betoog ons land geregeerd door kippen zonder kop . De
verdediging verwaarloosd, en hij een stuk uit de krant geknipt
onze Rijksmiddelen in io mnd . 54 millioen meer opgebracht ;
doch het geld inplaats van bestemd voor onmisbare defensie
met emmers tegelijk de straat op gesmeten ; getuige weder een
ander stuk in de courant hoe de gemeente ƒ i 5 .ooo betaald
voor een strookje land ter grootte van een kippenhok, 5 jaren
g eleden, maar de kippen er nog steeds op, en de stad den koop
kennelijk vergeten ; en harde paadjes te maken op het gekochte
landgoed Marlot voor f 92 .000 ! ! ! En v . d . Heuvel hier opperend
dit gemeentezaken, en niets te maken met 's lands kas, de Kol .
weder een knipsel over de kunst in de Kamer, en de regeering
thans ook comedie te steunen, ongeacht den nood der tijden ;
en Z.Ed . gezegd indien zulks voortgang hij mede naar Zwitserland . Het Kamerlid Blabbers, mede present, ons veel verhaald
inzake dit kunstdebat, waarbij inzonderheid de oude heer Lohman mooi gesproken .

Zaterdag 2y November . Amalia mij gezegd zij mij privé te
spreken, en ik haar mede te nemen voor lunch; hetwelk doende
haar mede genomen naar de nieuwe Regina in de Papestraat,
mij onlangs onthuld door den Belg . Baron Beaume de Castagne .
En hier de eigenaar mij ontvangen met een ovatie, en dank
betuigd voor de vermelding in mijn Dagboek ; waardoor zijn
zaak plotseling zeer veel publiek trekkend, en het zaaltje inderdaad vol ; en hem opgewekt mij niet te beschamen en goede
comestibles te blijven fourneeren . Waarop met Amalia . Mijn
verwachting zij mij haar hart te ontsluieren inzake den Eng .
Majoor Piffkins ; doch kwam er uit ik haar moeder voor Sinterklaas te verrassen met een nieuwen mantel, denwelken zij
nodig! En ik hierover weinig gesticht zij mij uitgelegd mijn
vrouw al deze tijden groote zuinigheid betracht, en zij niet
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met ons mede naar Zwitserland en Parijs ; en ik hier tegen niets
kunnende aanvoeren zij (Amalia) zulks te bezorgen, als kennend haar moeders maten en smaak ; en mij een schat van een
vader genoemd . Waarop zij verder geheel met mij eens over
de duurte der tijden, dewelke ook voor de vrouwenfinanciën
nijpend ; en onder verwijzing naar mijn gulheid mij gezegd zij
hoopt ik met januari haar speldengeld te verhoogen met f io
per maand . Doch ik in deze niet toeschietelijk, en alleen toegezegd zulks te overwegen na nauwkeurige opneming mijner
financiën op 3 z Dr. Waarop zij huiswaarts en ik ter Witte ; en
aldaar zeer goede kaarten, en ƒ 2.40 verdiend .
Zondag 30 November . Ter Kerke, en de preek een der beste
in jaren gehoord ; en vlei mij het stuk gisteren in de H . P .
daaraan niet vreemd . De tekst Gal . 6 : 2, draagt elkanders lasten; de opwekking daarbij niet te bang wat meer te dragen
dan anderen ; en hierbij m . i. duidelijk gezinspeeld op de belastingen, en wij niet zoozeer te letten op den last als op een
mooien levensweg en een schoon levensdoel . En stem toe het
juist de zaak aldus te bekijken . Waarover onderweg naar huis
discussie met Kraneman; en afdwalend naar de belastingen, deze
mij gezegd hij vernomen 22 rijke Rotterdammers onzen Raad
doen weten zij van hier te gaan indien de belastingen te bar ;
en hoorde hij van een vriend in den Raad er wel kans het vermenigvuldigcijfer 2 inplaats 3, doch het mes er zeker diep in
te gaan, zijnde ieder bang voor de socialen . In den middag
diverse aanloop, o .m. de Verkeuterens, dewelken in geen tijden
gezien . En hun zwager gedupeerd door een lagen huurderstruc. Diens huis te koop, doch ten slotte belezen tot verhuring
aan een kennis tot hoogen prijs . Waarop de inkt nog niet droog,
of deze naar de Huurcommissie, en aldaar verlaging op i zoo
gulden verkregen .
Dinsdag 2 December . Spoedvergadering in Amsterdam van
onze Maatsch . Op de agenda de R.-K . Machinale Klompenfabrieken te Tilburg Zaterdag besloten alle bedrijven stop, en
a.s. Woensdag groote vergadering in Den Bosch . De stand
onzer zaken zeer treurig ; en een brief van de Bank dewelke
kennelijk van een en ander onderricht, en wij ons debet aan
te zuiveren, hetwelk no f 6ooo . Doch in kas nog geen ƒ Zoo
en wij na veel discussie besloten elk onzer ƒ iooo voorschot te
geven, hetwelk echter vrees een strop te worden . Verder een
voorstel een onzer naar Den Bosch, ter inwinning van renseignementen, en ik hiertoe de aangewezen man ; doch mijn
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rheumatique mij nopende winterreizen te beperken, Kolleman
zich ten slotte bereid verklaard . En vrees het ergste voor onze
Maatschappij, doch prijs mij gelukkig mijn aandeelen verleden
jaar gelacheerd Onze lunch bij Polman, alwaar de prijzen weer
op ouden voet .

Donderdag ¢ December . Aan de telefoon reeds vroeg Kolleman, kersversch terug uit Den Bosch ; en hij daar zeer minzaam ontvangen door de R.-K . klompencollega's . Maar zijn
bevinding mijn haren te berge gezonden, zijnde niets meer of
minder dan alle fabrieken stop te zetten, en daartoe genoopt
goor cue buitenl . concurrentie, inzonderheid de Belgische ; en
zulks al een zeer slechte dankbaarheid voor onze liefderijke
opname zijner vluchtelingen . Wij nu een circulaire op te stellen
aan de aandeelhouders, en daarin liquidatie te bepleiten . En
een en ander reeds ter Beurze uitgelekt, alwaar onze aand .
gisteren gekelderd tot 28, en alleen aanbod ! En verder heden
de laatste nieuwigheid, nl . zegels, op te plakken voor de dienstboden, dewelken mij deswege wekelijks 5o cts . elk te kosten ;
en het ergste onze naaister mijn vrouw reeds gezegd wij haar
zegel in te plakken, zijnde zij den eersten dag der week bij ons ;
en wij ook te plakken voor de werkster, en een en ander mij
licht f 2 per week te kosten . En schijnt de Regeering wel te
denken het geld mij op den rug groeiend ; doch zal Maandag
in persoon spreken met de naaister . Evenwel ter vermijding
van boeten ter Post, en voor de beide boden terstond zelf
opgeplakt, ter voorlichting mijner vrouw, doch dezelve het
nu verder te doen . Derzelver mantel door Amalia uitgezocht,
en f 199,50 te kosten! Verder voor Amalia zelf een armbandhorloge, hetwelk volgens mijn vrouw haar verlangen . Voor
Johan, mijn zoon, ioo Havanna's ; en voor Betsy een bokaal
van een nieuwerwetsch glas ; voor mijn kleinzoon Johan een
fraai postzegelalbum, voor Njo een stoommachine met dito
fluit, en voor den Weenschen Ulrich Bendel 6 zakdoeken
dewelke hij klaarblijkelijk zeer noodig . En niet naar de Witte,
doch huiswaarts, en bij al deze dingen toepasselijke poëzie
opgesteld, zeer naar mijn smaak . Doch een en ander mij veel
te veel kostend voor deze dure tijden .
Vr dag r December (St. Nik.) Op de tram discours met
Blommerse, den journalist ; en deze nu ook al een vakvereeniging met hooger salaris en 8 uur, en volgens Z .Ed . alle kranten
met jan. het abonnement weder op te slaan, en zij bovendien
opnieuw bedreigd door papiernood ; en het papier vóór den
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oorlog ii cts., nu 38, en spoedig 5o ; en zegt Z.Ed . als groote
curiositeit de groote bladen ons al lang voor meer waarde aan
papier gevend dan hetzelve onbedrukt kost . Op de Witte veel
discussie over 's Rijks financiën . Bij het leger een groote doch
passende bezuiniging, als bij de Vloot ; maar Min . De Vries
de 450 millioen leening handhavend . En het malste van alles
volgens Blabbers, het Kamerlid, de heer Beumer voor te stellen de Staatsloterij in de doos, waardoor eerstens de Staat inkomsten dervend, en tweedens velen de kans op redres ontnomen . In den avond ten onzent St. Nik. gevierd, met Punch,
etc. en allen goed bedacht . Mijn persoon van mijn vrouw een
chamberloupe, zijnde mijn oude over io jaar oud ; van Amalia
2 p . slaapsokken ; van zw . H. i fiesch Benedictine, en van mijn
zoon Johan 4 ons Transvaal Rooktabak . En de gedichten zeer
goed, vooral die van Amalia, dewelke in het geheel 17 pakketten ontving, waarvan 12 bonbons.
Zondag 7 December.
Gisterenavond het jaardiner van ons
tafeltje bij Van der Peyl boven, alwaar tot 12 aangezeten ; en
van daar allen naar het House of Lords, en tot 2 2 bijeen, veel
te laat, doch zeer genoegelijk. Doch enkelen boven hun bier,
o. a. Kol . Bulders ; dewelke in het Lords een groote speech
afgestoken tegen inkrimping van Leger en Vloot, zeer heftig ;
en Z.Ed. deswege zeer tactvol tot rust vermaand door de
Directie . En op weg naar huis een koude beklemming gevoeld
in de taxi (dubbel tarief, f 6) en moeilijk in slaap, eerst laat
opgestaan, en niet ter kerke . Mijn nieuwe chamberloupe ingewijd, en dezelve keurig en warm . In den middag ten onzent
o . a. Van Millige, van de Marine, en Z .Ed. nu iets anders
zoekend, gelijk zoovele officieren . En Minister Bijleveld de
twee bodems dewelke eerst stopgezet, nu toch weder af te
maken ; en volgens Van Millige Z .Exc . zich latende leiden door
influistering van geesten, haast niet om te gelooven . Zijn
verder bericht Jhr . Lohman zich terug te trekken uit de Kamer,
zijnde Z .H.Eds . gezondheid niet langer opgewassen tegen het
werk ; en zulks een zwaar verlies voor den Staat, zijnde hij de
fijnste figuur in onze Kamer, en steeds consequent tegenstander van alle nieuwerwetsche dingen aan dewelke onze berooiing m. i. voornamelijk te wijten . In den avond Amalia
weder diverse Parijsche voorgerechten vervaardigd, zeer naar
mijn smaak.
Maandag 8 December . De naaister heden door mij aangesproken in zake zegeltjes ; en haar inzicht het billijk al haar
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dames dezelve om de beurt te betalen, en zij haar hiervoor
aan te spreken . En zij deze nieuwigheid plagerij noemend,
en gezegd haar uitlegging de Staat er zoo slecht voor nu
pogend op deze manier aan geld te komen ! Welk bekrompen
inzicht mij de moeite niet genomen te wederleggen, doch een
teeken des tijds, hoe de lagere klassen al deze nieuwigheden
opvattend . Waarop naar Kolleman, en met dezen een circulaire
opgesteld voor de aandeelhouders onzer Klompenfabriek, en
dezelven opgeroepen ter vergadering ; dewelke naar Kolleman's
oordeel het beste uit te schrijven voor 24 Dec ., als zijnde
Kerstavond, en dus weinig opkomers ; en liquidatie op de
agenda . Waarover Donderdag te Amsterdam het bestuur bijeen te komen . Een zonderling verhaal mij heden op de Witte
gedaan, nl . hoe zakenmenschen brieven naar Duitschland en
Oostenrijk ongefrankeerd verzenden, doch i Mark of Kroon
insluiten ; moetende alsdan de ontvanger wel 2 M. of Kr.
strafport betalen, doch er nog evenveel op verdienende ; en
het port op die manier 60f2 c ts . in plaats 121 . En is het volgens Mr. Willemse aan de Bank laatstelijk voorgekomen Hollandsche firma's hun circulaires naar Holland in Duitschland
op de post, hetwelk veel goedkooper ; doch heb medelijden
met zulke vaderlandsliefde . En met Mr. W. even in privé
ruggespraak over ae nieuwe Fransche leening, met prijzen van
i millioen etc . elke maand ; en mijn inzicht inteekening misschien aanbeveling verdiendend, doch zegt Z .Ed. de Franken
laag en onzeker, zoodat niet wist hoe te adviseeren .
Dinsdag y December . Met mijn vrouw naar de Regina ; en
aldaar de Baron de Castagne, dezen voorgesteld, en aan onze
tafel gevraagd . Waarop veel discours met hem in zake den
Prins de Ligne, thans hier als nieuw Belgisch gezant, en van
een poos geleden hier welbekend, zijnde Z . Exc. toenmaals
toonaangevend in onze society . En volgens den Baron Z .Exc .
de warmste vriend van Nederland, en hij de goede schikking
met de Belgen in de hand gewerkt . En Z .Exc ., dewelke een
intiem vriend van den Baron, a .s. Vrijdag jarig, wordende hij
alsdan 45 ; en met wijde ervaring, diplomatique als anderszins ;
hebbende hij posten bekleed aan de Belg . ambassades te Berlijn, Weenen en Lissabon, alsook 5 jaren aan het Min . van
Koloniën ; en hoopt de Baron ons aan Z . Hoogheid voor te
stellen . In verband waarmede mijn vrouw mij later gesproken
over daarvoor passend costuum . En verder vernomen België
zich zeer toe te leggen op den Congo, en de Min . v. Kol .,
Monsieur Frank, er heen . Waarover later op de Witte Kol .
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Bulders gezegd hierin een voorbeeld gelegen voor ons ; hebbende hij vernomen, uit goede bron, dat onze tegenwoordige
Minister van Marine niet eens kan zwemmen . En het Kamerlid
Blabbers hieromtrent gezegd, zeer geestig, Z .Exc . nochtans het
hoofd wel boven water zal blijken te houden . Verder onze
Marken nu S ets ., en ons heele tafeltje een groote strop, reeds
f 200 per man ; en niemand nog eeni e waarde hechtende aan
indenburg's geestverschijning En blijkt achteraf de dwaasheid van zulk zeer onchristelijk geloof . Verder de franken
23 ets. ; doch is het curieus de Belgische z ets . meer waard dan
de Fransche .

H

Woensdag r o December . Het weder helder vriezend, door
Zorgvliet naar stad gewandeld, met Prof. v. Culemborgh ; en
van dezen bericht een Duitsch professor, Einstein van naam,
een nieuwe Theorie uitgevonden, en Z .Ed. mij dezelve zeer
breedsprakig uiteengezet ; doch er geen steek van begrepen,
maar zulks niet laten merken . Doch Z .Ed . hierover in één stuk
doorgeboomd tot aan de Javastraat ; waarop hem ondervraagd
naar het gerucht in zake vergaan der wereld op 17 Dec . door
zekere bladen vastgesteld . Doch de geheele zaak precies naar
mijn verwachting een mal praatje, ofschoon alle planeten op
een rijtje. En in stad vele bijzonderheden van dhr . Blabbers
in zake het groote debat gisteren in de Kamer ; en Min . Bijleveld nog altoos op het kussen, en nu weer niet door te gaan
met de twee kruisers, doch zullen deze moederschepen worden
voor vliegers . En de heer Hugenholtz zeer ontstemd, daar hij
een speech gereed, waarvan Z .Exc . nu het gras weggemaaid .
Donderdag ii December . Naar Asdm . met vriend Kolleman
met den tien 29, voor onze commiss .-vergadering, en terecht
in den restauratiewagen, alwaar Kolleman door mij een kop
koffie aangeboden, dewelke beneden alle critiek, en verder de
wagen vol Karpathen, en een dezer de meest godlasterlijke
taal gebruikt, en de rook hoogst hinderlijk . Dan te Asdm . ten
kantore der Mpij voor elk commissaris i ex . van den Financ .
Argus over onze Mpij ., en ieder daarin met naam genoemd,
en ons beleid omschreven als van het jaar nul, en openlijke
speculaties geïnsinueerd, meest schandelijk ; en dit de ze maal
in i maand ik belasterd door een orgaan der Openbare Meening ;
en in beide gevallen nog onschuldiger dan een pas geboren
kind . De vergadering geopend, alle gezichten even lang, en
liquidatie niet te ontgaan . En de eenige dewelke goeden moeds
dhr. Samuels . Zijn voorstel het getij verloopen, en wij de
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bakens te verzetten ; en mitsdien ons toe te leggen op houten
noodwoningen of meubels, dewelke beide gezocht . Waarop
mijn repliek het geld op, en hoe aan hout etc . te komen . De
heer S ., dupliceerend, gezegd wij andermaal ieder met ƒ iooo
bij te springen en de aandeelhouders dito ; en dezelven op te
roepen voor een vergadering . Doch 24 Dec. voor dit doel
ongeschikt, en Maandag 5 Jan . beter, zijnde ieder dan goeden
moeds voor het nieuwe jaar. En een Comm . van 3 een plan
uit te werken, alsook een speech . Waarna Kolleman en dhr .
Samuels door mij genoodigd voor lunch in de Bijenkorf,
zijnde ik K . een tegenprestatie schuldig, doch niet van zins
deze in een couteuze gelegenheid te ondernemen . En een verdere merkwaardigheid het tramtarief juist heden verhoogd op
12 1 ct. In de Kalverstraat Neef Pieterman, op weg naar de
Beurs tegenkomend, met dezen ruggespraak ; en hij mij gecomplimenteerd over mijn doorzicht met de combinatie verleden jaar, ter spuiing mijner Aandeelen Klompenfabr . En hij
gezegd ik een gladde vogel, en hem te waarschuwen, bijaldien
tijd tot terugkoop ; waarop hem uitgelegd hoe ik destijds geheel te goeder trouw . En zijn inzicht over de beurs vol pessimisme, en 1920 volgens hem een kwaad jaar te worden ; hetgeen weinig verwonderbaar, gelet op den Krakeling . En terug,
vernomen hier ter stede gisteravond wel 2o de armen of beenen
gebroken, wegens gladheid der straat .

Vrijdag 12 December. Van den barbier dat de stoomtram
S . S . nu electriciteit zal krijgen ; en hij hierbij zeer voortvarend
gebleken, en gezegd het gezwam en gehannes hierover niet
passend bij onzen tijd, en het in 14 dagen klaar indien hij iets
te zeggen . Verder Amalia mij aangesproken voor ƒ io,- voor
de Onderlinge Vrouwen Bescherming, met welker administratie
zij het zeer druk ; en voor deze goede zaak een kindervertooning
in het Gebouw op 27 dr, en er hoop het Prinsesje daarbij
tegenwoordig, zijnde een en ander onder leiding van Mevr .
Patijn . En er op 27 Jan . een avondvoorstelling voor de grooten, waarop een Parodie van den beroemden Charivarius ; en
wil Amalia ik hiervoor biljetten verkoop op de Witte . Hetwelk
vermeldende aan ons tafeltje de Kol. Bulders zeer galant gezegd hij voor Amalia bereid tot alles, en neemt op zich er 6 te
plaatsen onder zijn kennissen . Het verdere nieuws een vliegenier van Londen in Australië aangekomen, en over heel Indië
gevlogen . Verder van Mr. Willemse van de Bank een lang
gezicht over de Beurs, en alles met groote daling, vooral Tabak ;
en de reden hiervan volgens Z .Ed. de Duitschers geen zin meer
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de hooge prijzen te betalen . En verder volgens hem de groote
politiek zeer berooid, en de Franschen op iets broeiend, doch
wist hij niet wat . En later het bericht Exc. Bijleveld ten val
gebracht, en wil het gerucht het geheele Ministerie misschien
af te treden . En van mijn vrouw deze curiositeit zij thans
wederom goede citroenen gekocht ad 6 cts, hetgeen wel weder
blijk van minder duurte.
Zaterdag 13 December. Volgens bericht het Ministerie aan te
blijven ; zeer tot mijn genoegen, gelet op zijn bedoeling de
pensioenen andermaal te verhoogen. En zouden andere heeren
hier wel eens andere inzichten kunnen hebben . Dan verdere
verlichting mijner financiën te wachten doordien onze gemeente den Minister aangeschreven om een deel der 0 . W.belasting . En in den middag lange vergadering onzer Bouw
Mij . De Vrede, en het discours over een Rekest aan de Regeering om steun bij Middenstandswoningen . Waarna allen ter
inspectie van een stuk land ver achter Houtrust, aan den kant
der Laan van Meerdervoort ; en stond verbaasd hoeveel aldaar bijgebouwd dit laatste jaar, en allerwege ontelbare kapitale
behuizingen verrezen, veelal nog met groote poelen aan den
anderen kant der straat ; en mijn informatie bij alle duurte de
winst op bouwen groot. En thuis op mij wachtende Herr
Bottenwieser uit het bezette gebied, met kaartje van Muffelmans, en offerte Rijnwijn ; en hij goede merken aangeboden ad
M . 8 en io, zijnde 40 of i 0 cts per fiesch, ongeveer ; en zal overwegen of mijn Marken hiervoor niet te gebruiken. En hij
verder gezegd haast hier aan te bevelen, zijnde er uitzicht de
Duitschers alle buitenlanders extra te laten betalen, aangezien
dezelven met de goedkoope Marken het land ledig halen .
Zondag 1¢ December. Vroeg ter kerke ; en zal mij aangenaam
zijn bij guur weder als onze Duinoord Kerk gereed ; dewelke
goed opschietend . En is er een beweging in onze straat dat
alle Renteniers en dergel . annex zich dit jaar een Vrijwillige
Heffing in eens opleggen over hun dividenden, en uit zoodanig
provenu voor deze Kerk een Vredesvenster doen maken ; en
hierover de heer Gronjé gisteren bij mij . En hem gezegd ik
in weerwil van de slechte tijden wel ooren naar iets binnen
bescheiden perken ; en de hr. G. nu op stap te gaan, en beslag
op mij gelegd voor een desbetreffende Generale Commissie .
In den middag vele visites, o . a. Neef v . Munnickhuysen, dewelke zeer zwart op de politiek, en er volgens hem door
Clemenceau te Londen diverse vliegers opgelaten . En Jhr . v.
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Boetzelaar, verteld de Koningin gisteravond naar de comedie,
hetgeen niet vaak gebeurend, bij Dr. Royaards, en warm begroet. En op dit gebied deze week veel te doen, nl . Donderdag
en Vrijdag Fransche Komedianten, en de volgende week een
Engelsch blijspel ; aangaande hetwelk zw . Hendrik uit goede
bron vernomen er opvallend vele bekoorlijke Engelsche misses; en Amalia terstond gezegd zulks iets voor mij, wij afgesproken er allen heen, mits niet op Zondag . Waartegen wel
op zichzelf geen bezwaar, doch zulks van huis uit nooit gedaan,
zijnde wijlen mijn vader hier zeer strikt tegen, alsook tegen
Kaartspel bij daglicht ; en wil nu over de 50 geen verandering
brengen in dit vaste beginsel .
Maandag zJ December. Gebleken ons tweede meisje gisteravond niet thuis gekomen, doch bij haar tante gelogeerd,
zijnde alle trams overvol ; en van wege deze vrijpostigheid
mijn vrouw haar den dienst opgezegd, hebbende zij ook al
ruzie gemaakt met Jaantje omdat deze van zw . Hendrik met
St. Nik . -f 5 en zij maar f 2 .50 ; en eerst heden vernomen zij uit
drift in geen 5 dagen met J . gesproken, en waarschijnlijk derzelver pantoffels in het fornuis verbrand, daar nergens te vinden. En op de Witte het groote nieuws de ballotage door leden
af te schaffen, en dezelve voortaan te geschieden door een
Raad van Dertig ; en ieders oordeel dit veel beter ; doch Kol .
Bulders gezegd het een veeg teeken wij zelfs hier het Radenstelsel . Verder het algemeene inzicht deze Raad te bestaan uit
Gedelegeerden der voornaamste Tafeltjes ; en indien zulks het
geval allen eenmondig gezegd ik voor ons tafeltje de aangewezen man . Hetwelk mij niet ontveins eenigermate vleiend;
doch mij afvragend of deze functie wel vereenigbaar met mijn
wensch met ieder op voet van vriendschap voort te leven .
Dinsdag z6 December. Brief met de post, van de moeder van
onzen Ulrich Bendel, met haar portret ; en zij van zeer bevallig
uiterlijk, met diepzinnige Oostersche oogen, veel gelijkend op
die der donkere Poolsche Gravin . En H.Ed . met groot verhaal
over de Holl . weldadigheid ; en volgens de krant gisteren
alleen uit Rotterdam een trein van 5 3 wagons, en vertelde Mr.
Willemse van de Bank de Beurs ook op haar eentje een heelen
trein uitzendend . En mijn meening dat deze weldadigheid een
lichtkant der egoïstische tijden ; waaromtrent iedereen elken
dag nieuwe staaltjes verhalend ; o. a. van een winkel dewelke
de week voor St. Nik . alle prijzen plots met 5 0 pct. verhoogd .
Van Mr. Willemse verder vernomen de beurs er beter voor3 63

DECEMBER 1919

staande deze laatste dagen, en de Marken en Kronen iets beter ;
doch zegt Z .Ed . deze valutagrap ons land dit jaar 1 miljard
gekost. Verder nieuws de Raad van State te komen in de villa
des heeren Deen aan de Zeestraat, zoodat kennelijk de hotelgedachte af. En onze poes wederom jongen (5) en zij er volgens mijn vrouw dit jaar minstens 20 gehad .

Woensdag 17 December . Dezen dag de wereld niet vergaan,
gelijk dwazelijk voorspeld, en hetgeen erger door vele ongeletterden geloofd ; hebbende velen derzelven in de volksbuurten naar verhaal onzer naaister aan Amalia veel geld bij
de Spaarbank opgevraagd . En een verder bewijs van domheid
onze Jaantje mijn vrouw aangesproken om - gulden per week
meer loon, zeggende wij zulks nu betalend voor haar zegel,
waaraan zij niets heeft, en wij haar dit nu te ve! En
heden op weg naar stad gewandeld met den Pr,toeden
v. Culemborgh, deze mij veel medegedeeld in zake 's lands bevolking,
dewelke nu over de 61 millioen ; en zijn de tijden veel veranderd sedert ik op school geleerd Nederland 4 milj . Volgens
Z.Ed. er thans 7 mill . bijaldien er geen griep en meer geboorten ;
en aangaande de laatste vernomen zij wonder naarmate de welvaart grooter, hetwelk curieus . En verder het overschot der
vrouwen veel kleiner, slechts io op de iooo. En op de Witte
het gesprek over den a . s. vliegtocht naar Indië, dewelke binnen een maand te volbrengen .
Donderdag 18 December. In stad het gerucht de Min . v . Oorlog nu misschien ook te gaan ; waaromtrent Kol . Bulders zeer
in de nopjes, en gezegd hij hoopt het nu uit met onervaren
lieden in 's lands verdediging ; en dhr . Blabbers, het Kamerlid,
mij in privé gezegd deze Minister wankelend omdat niet vast
in zijn schoenen, en iedereen te veel ter wille . En verder
Z.Eds inzicht alles nog zeer wel op een kabinetscrisis kunnende
uitloopen . Dewelke ook smeulende ter Witte, en ons bestuur
af te treden . En er verder veel te doen over het boek van
Kautsky den Duitschen Socialist . Hiervan 8 ex. bij ons ter leestafel, doch dadelijk den ien dag 7 er van verdwenen . Hetwelk
volgens de meesten blijk van geringe eerlijkheid, zijnde de
meesten niet kieskeuriger met een boek dan met eens anders
parapluie . Doch volgens Muffelmans hier geheime actie van
zekere reactionnairen, dewelken alles tegengaande hetwelk den
Keizer kan kleineeren.
Vr dag 19 December . Dezen ganschen nacht geen oog dichtgedaan van den storm ; en deze onze zijdeur losgerukt, zoodat
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te 2 uur door de politie opgebeld ; en de agent aanbiedende
het huis door te zoeken ter opsporing van eventueel onraad,
kon mij gevoegelijk niet onbetuigd laten, en hem i glas port
gegeven, en er zelf ook een genomen ; waarvan echter later
branderig op de maag, zoodat te 3 uur nogmaals opgestaan
voor een lepeltje suiker . En vernam van den barbier de storm
een oorlogsschip op het Strand gedreven ; doch hetzelve een
afgedankt Duitsch ding .

Zaterdag 2o December . De storm plotseling bedaard en stadwaarts gewandeld langs den O . Schev . Weg; waarop echter
niet één omgevallen boom geconstateerd . Doch bij den Schev .
Tol een meest ergerlijk voorbeeld van verkwisting waar te
nemen ; n.l . aldaar een pilaster om het hek onlangs door een
auto aangereden ; en tot deszelfs herstel er naast nu een keurig
werkloodsje opgericht uit fijn geschaafde nieuwe planken, en
hetzelve naar mijn taxatie welf ioo te kosten in deze tijden .
En wil aannemen een metselaar dit zaakje onder mijn leiding
in 2 uur recht te zetten ; en is het geen wonder onze stadsfinanciën de spuigaten uitloopend . In stad den Senhor ontmoet,
pas uit Parijs terug ; en met hem veel discours over de politiek .
En dezelve volgens hem nog zeer verward, doch opklarend ;
en het groote struikelblok nog steeds de Italiaan Annoncio .
En hij mij verder verteld hij deze maand aangeschreven door
8 menschen uit ons land, dewelken alle ambieerend onbezoldigd
Consul-Generaal van Paraguay te worden! En bleek hem bij
onderzoek dit allen O . W.-'ers.
Dinsdag,923 December . Zaterdag mijn hand verstuikt, terwijl
stoeiend met den Weenschen Ulrich Bendel en mijn kleinzoon
Johan, en mijn 1 dito Njo ; en uit dien hoofde mijn Dagboek
niet bij geschreven; doch is er in die dagen weinig te melden,
hebbende als door een wonder het wereldgebeuren in deze veelbewogen tijden andermaal geheel stilgestaan . En het eenige te
vermelden nu ook Z .Exc . Alting von Geusau af aan Oorlog,
en hierover ter Witte lang Discours met Blabbers, het Kamerlid ; en volgens Z .Eds . inzicht geen Kabinetskrisis te resulteeren . En Z.Ed. gezegd hij namens Z.Exc. Ruijs de Beerenbrouck
in privé gepolst of hij te vinden voor den post, doch geweigerd .
En dit later door mij verteld aan Kol . Bulders, deze gezegd
hij reeds van twee anderen op het Departement gehoord, zij
ook aangezocht en geweigerd . Waarin allen door den Kol .
groot gelijk gegeven, hij van inzicht hij liever een stuk brood
uit een hondenhok zoude stelen dan dit baantje . En hij verder
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uit g oede bron vernomen Oorlog en Marine bijeen te voegen,
ter bezuiniging, en voortaan Verdediging te heeten ; en zulks
z. i . voldoende al onze roemrijke voorzaten zich in hun graf
te doen omdraaien, aangezien de oud-Roll . taktique in ons
grootsch verleden niet verdedigen, maar steeds aanvallen, en
er op geslagen aleer de ander tijd tot bedenken . En het weder
goed, terug gewandeld tot bij den Tol . In het Noordeinde
vele zeer groote kippen bij een poelier in de uitstalling, en naar
binnen ter oriënteering ; doch bleken het kalquounen, en de
prijs f zi de kleine, tot f 36 de grootste, hetgeen ver boven
mijn beurs . En viel mij onderweg in een kalquounenfokkerij
denkelijk beter ware geweest dan konijnenteelt, dewelke mij
meer dan ƒ iooo gekost .

Woensdag 24 December . Te half één ten onzent verschenen
een livreiknecht van Milord Kenley (eertijds Sir Peter Piffkins)
dewelke regelrecht van den Hoek gekomen ; en van Milady
een groote Eng . Kerstpudding voor mijne vrouw, van Milord
So Havana's voor mij, en van den Majoor aan Amalia een
reuzen doos bonbons. Verder een brief met vraag den bulhond
mede te geven, en zulks gereedelijk gedaan, zijnde deze hond
laatstelijk zeer kwispelturig, nu zuur, dan vriendelijk, en soms
onzindelijk in huis ; al hetgeen volgens Zw . Hendrik veroorzaakt door wormen, doch was mij het geld niet waard voor
deskundig advies . En het nieuws de Majoor dit voorjaar mede
in het gevolg van den Prins van Wales naar Australië ; en mijn
vrouw mij later op de slaapkamer verteld hij aan Amalia geschreven hij op die reis vaak aan een zeker „lief Hollandsch
meisje" te denken, doch weet geen van beiden of hij hier niet
spelend met vuur, en Amalia zich verder niet uitlatend . En wij
in den avond een Kerstboom, de eerste sedert jaren, voor de
drie kinderen, en de jonge Ulrich Bendel vooral overgelukkig,
en Amalia voor hem een sierlijk huisje gemaakt van sigarenkistjes . En van mijn vrouw vernomen de ornamenten, n .l. iz
zilveren ballen en i do . spits, voor den Kerstboom, te zamen
slechts 42 cts . gekost, hetgeen bemoedigend als nieuw verschijnsel van afnemende duurte .
Vr dag 26 December. Gisteren Zw . Hendrik ten onzent gedineerd, hij zichzelf geinviteerd; en op tafel verrast met i kalquoun, dewelke door hem gezonden als verrassing . En hij mij
voorts vereerd een antique prachtwerk, rijk geillustreerd, n .l.
de volledige werken van Jac . Cats, eertijds woonachtig op
Sorgvliedt (sic) en in dit boek een welluidende inscriptie van
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mijn vriend en welbeminden zwager, memoreerend wij elkander deze Kerst 3 5 jaren lang kennende, en in al die jaren geen
kwaad woord tusschen ons geweest ; zijnde hij in waarheid een
tweede broeder . En Zw . Hendrik mij ettelijke oolijke passages
in de werken van bovenbedoelden Cats aangewezen ; en er
verder dezen ochtend door mij, bij gebrek aan kranten, lang
in gelezen . En mijn oordeel het jammer de Poesij tot heden
door mij niet voldoende beoefend . Het boek vol levenswijsheid
van allerlei soort, alsook velerlei geleerde Informatiën . De taal
meest welbespraakt en ad rem, en het geheel bij lastige gevallen
des levens naar mijn oordeel met meer vrucht te raadplegen
dan een saai wetboek .
Zondag 28 December. Het weder nu reeds een week lang zoo
mild, diverse struiken aan het botten ; en zulks wel tegen alle
natuur in, maar toch een groot geluk wegens het kolengebrek ;
aangaande hetwelk discours met den heer Gronjé, op weg
huiswaarts van de kerk ; en hij mij gezegd hij een extra rantsoen
voor zijn studeerkamer, het mijn bedoeling hiervoor insgelijks
aan te vragen, aangezien ons voorkamertje feitelijk als zoodanig
dienende . En van Z .Ed . verder vernomen zi~ ,nz informatie nu
ook Min. De Vries misschien te vallen over Z .Exc.'s Budget,
waarvan echter niet weet of zulks toejuichelijk dan wel anderszins ; zijnde mijn ondervinding, elke nieuwe Minister erger dan
zijn voorganger, en de belastingen maar steeds rijzend . En later
bij ons op visite Mevr . de Roosenstruijck ; en zij nu al z mnd .
zonder boden en, rondkomend met i werkster en eten van den
kok ; en haar huis veel rustiger en zuiniger beheerd, en denkt
zij er niet aan nog ooit boden te houden . En aangaande recipieeren zij gezegd hare weinige diners nu in een restauratie ;
en vele anderen zulks doende, de volheid der restauraties hierdoor verklaard . En zij gezegd zij berekent twee boden haar
minstens _ƒ 2500 per jaar kosten ; n .l . loon 700, eten 1400, verkwisting 300, breken Zoo en dan nog de nieuwmodische
zegels 5 o .

Dinsdag 3o December. Op de tram Blommerse, de journalist ;
en deze breed uitgemeten over de duurte van het papier, hetwelk verder opgeslagen, en tegen Mei, volgens hem, niet te
krijgen ; en het abonnement daardoor weder duurder . En is de
toestand nu zoo dat vele bladen opdoekende, en andere kwijnend ; en geven sommigen thans meer voor papier dan zij kosten . En zesde hij verder het Rijk alle telefonen over te nemen,
zoodra mogelijk ; waarop door mij geopperd zulks misschien
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een nieuwe list van den Minister van Financiën, ter stijving
van 's lands kas door opslag der tarieven . Doch meende dhr .
B . zulks niet juist, en Z .Exc . thans wel andere zorgen, en hij
denkelijk niet veel langer in ons midden als Minister . En in
den namiddag met mijn vrouw en Amalia naar den Schouwburg, ter bezichtiging van een Engelsch stuk, Candida bij
naam, door een troep Eng . komedianten, en dit stuk zeer
spannend en amusant, en de voorstelling opgeluisterd door de
aanwezigheid van H . M. de Koningin .
Woensdag 31 December (Oudjaarravond.) Dezen ganschelijken
dag aan mijn administratie, en mijn financieele conditie nauwkeurig onder cijfers gebracht ; en hieromtrent van beginne
zwaarhoofdig, en mijn ergste vermoedens overtroffen . Hebbende ik dit jaar nog f 3112J71 ingeteerd, niettegenstaande
in het volle rentegenot over het geheele jaar van de nalatenschap van Tante in Zeeland, thans rustend in Vrede . En dit
tekort in hoofdzaak te wijten aan de gruwelijke belastingen,
aan dewelke ƒ 4317.62 had te betalen, bij elkaar, en meer op
komst. En het deficit goed te maken uit het accres van mijn
vermogen, hetwelk dank zij voornamelijk Philips en de vorstelijke Dotatie, andermaal kwistig door de Koninklijke uitgedeeld, alsook dank zij diversen operatien ter beurze waarop
zegen mocht rusten, na aftrek van verliezen, mocht toenemen
met ruim f 85 .000 . Maar is zulks tot op zekere hoogte slechts
kattegespin, zijnde naar veler oordeel het uitzicht ter Beurze
pessimistisch . En vraag mij af wat er met ons te gebeuren
indien een daling van bijv . f ioo .ooo bovenop het deficit te
komen . Een verdere ergernis in een brief van Notaris De Bok te
Buytenisse in Zeeland ; dewelke voor den schijn schrijvend ter
Nieuwjaarsfelicitatie, doch mij wijdloopig onder den neus
wrijft, dat het Zeeuwsche land thans voor minstens i ton
duurder verkoopbaar dan het in 1918 opgebracht ; waaruit
opnieuw blijkend ver van het land, dicht bij de schade . Voor
het overige in mijn gezin het gansche jaar alles wel . Onze gezondheid prima, inzonderheid de mijne, door mijn rondreis
naar Zwitserland ; doch nog steeds onderhevig aan vlagen
mijner rheumatique ; en mijn bedoeling, z .G.w. dezen zomer
een kuur in het buitenland te ondernemen bijaldien mijn
financieele staat zulks te veroorloven ; hetwelk de Hemel in
zijn wijze Bestiering gevel Het geheele gezin welvarend en
elkander liefdevol bejegenend ; en mijn vrouw inzonderheid
jegens mij slechts grommelig bij hooge uitzondering ; en door
mij in billijkheid te erkennen ik zelf ook wel eens humeurig .
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Amalia nog steeds de zon in huis, doch te wenschen mijn zoon
Johan spoedig in den echt met een degelijke vrouw ; waarbij
echter Njo misschien bezwaarlijk . In vriendenkring weinig
leed, zoover mij bekend ; en geen gestorven . Voor hetgeen
betreft Openbare Zaken en Zaken van Staat, het jaar onrustig .
De vrede nog niet klaar, doch oogenschijnlijk op één oor na
gevild ; en blijft er veel spanning en afgunst onder de Mogendheden. Doch de Bolsjewix gelukkig veel bekoeld ; en ons geliefd Vaderland in rustig vaarwater. Troelstra's revolutie gefnuikt ; en door wijs beleid onzer Staatslieden de Belgische
Zaak keurig behaspeld . Per contra onze belastingen meer dan
erg, en de duurte nog steeds door alle spuigaten heen, hoewel
met enkele aanwijzingen van taning . Resumeerende, het jaar
i9i9, ofschoon het gezegde aangaande staartcijfers niet uitwijzend, alles bij elkaar beschouwd minder erg dan vorige
jaren, en inzonderheid mij veel gebracht, waarvoor Gode ootmoedig dank verschuldigd ; en hoop Hij mij ook in het Nieuwe
Jaar Zijn zegeningen in ruime mate te schenken . Amen .
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